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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (27 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า
ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลศาลาแดง
อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ….
2.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลแก่งดินสอ
อาเภอนาดี และตาบลบ้านนา ตาบลเมืองเก่า ตาบลกบินทร์ ตาบลบ่อทอง
อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ….
3.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยในการทางาน พ.ศ. ….
4.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกาเนิดรังสี พ.ศ. ….
5.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกาเนิด
รังสี พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ สังคม
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แนวทางการพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ
Digital ID ด้วยการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล
(Face Verification Service - FVS)
ขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดาเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2563 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน
2564
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณี
สถานการณ์การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน
มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเข้าถึงบริการ
ธุรกรรมทางการเงินของคนพิการ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และ
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
รายงานประจาปี 2563 ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 3/2564
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การส่งเสริมการใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 26/2564
มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน
และประชาชน
ต่างประเทศ
กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (ASEAN
Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement :
AFA on MRA) ฉบับปรับปรุงแก้ไข
การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้าโขง–สหรัฐฯ ครั้งที่ 2
การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ
ของเสียอันตรายและการกาจัด สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
รอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสาหรับสารเคมี
อันตรายและสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่าง
ประเทศ สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษ
ที่ตกค้างยาวยาน สมัยที่ 10
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรในคณะกรรมการสานักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลศาลาแดง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบล
ศาลาแดง อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้ กษ. รับความเห็นของกระทรวง
คมนาคมไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ กษ. เสนอว่า
1. เนื่ อ งจากที่ ผ่ า นมาทางระบายน้ าเจ้ า พระยาฝั่ ง ตะวั น ออกตอนล่ า งซึ่ ง เป็ น คลองขนาดใหญ่
มีลักษณะเป็นคลองเปิด ระบายน้าด้วยแรงโน้มถ่วงเพื่อใช้ระบายน้าหลากจากแม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้าป่าสั ก
ในช่วงฤดูฝน และได้รับอิทธิพลของน้าทะเลทาให้เกิดน้าเท้อบริเวณปากคลองและปากแม่น้าที่ไหลลงสู่ทะเล ทาให้
การระบายน้าของคลองออกจากพื้นที่ช้าลง และบางช่วงเวลาระบายน้าในคลองออกสู่ทะเลไม่ได้ จึงมีความจาเป็นต้อง
ปรับปรุงคลองและปรับปรุงอาคารให้สามารถระบายน้าให้มีประสิทธิภาพ สาหรับช่วงคลองพระองค์ไชยานุชิต ไม่มี
อาคารบริเวณจุดตัดกับคลองนครเนื่องเขต และคลองสาโรง จึงมีความจาเป็นต้องก่อสร้างประตูระบายน้ากลางคลอง
พระองค์ไชยานุชิตและประตูระบายน้าปากคลองด่าน เพื่อเป็นอาคารควบคุมและช่วยในการบริหารจัดการน้า
2. กรมชลประทานจึงมีแผนงานที่จะก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ากลางคลองพระองค์ไชยานุชิต
ตาบลศาลาแดง อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาดาเนินงาน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 –
2565) วงเงิ น ค่ า ก่ อ สร้ า ง 412,000,000 บาท ลั ก ษณะของโครงการเป็ น การก่ อ สร้ า งประตู ร ะบายน้ าและ
อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ซึ่งในการก่อสร้างจะต้องใช้ที่ดินจานวน 17 แปลง เนื้อที่ประมาณ 13-2-25 ไร่
ค่าทดแทนประมาณ 10,000,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถบริหารจัดการน้าช่วงคลองพระองค์
ไชยานุชิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าหลากช่วงคลองพระองค์ไชยานุชิต
3. ดังนั้น กรมชลประทานจึงมีความจาเป็นจะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างประตูระบายน้า
และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นตามโครงการประตูระบายน้ากลางคลองพระองค์ไชยานุชิต ในท้องที่ตาบล
ศาลาแดง อ าเภอบางน้ าเปรี้ ย ว จั งหวั ด ฉะเชิง เทรา เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ การชลประทานส าหรั บ พื้ น ที่ การเกษตร
การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มี
สิทธิเข้าไปสารวจและเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด
4. กรมชลประทานได้ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการ
ดังกล่าวแล้ว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว
5. สานักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้กรมชลประทานใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โอนเงิน จั ดสรร หรื อเปลี่ ย นแปลงเงินจัดสรร แล้ วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในโอกาสแรกก่อ น หรื อจั ดท าแผนการปฏิบัติ งานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ เพื่อ เสนอขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีเท่าที่จาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
โดย กษ. ได้ดาเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ด้วยแล้ว
สาระส้าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดิน ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลศาลาแดง อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อสร้างประตูระบายน้าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นตามโครงการประตูระบายน้ากลางคลองพระองค์
ไชยานุชิต
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2. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าก้ า หนดเขตที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น ในท้ อ งที่ ต้ า บลแก่ ง ดิ น สอ อ้ า เภอนาดี และ
ต้าบลบ้านนา ต้าบลเมืองเก่า ต้าบลกบินทร์ ต้าบลบ่อทอง อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิ นที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบล
แก่งดินสอ อาเภอนาดี และตาบลบ้านนา ตาบลเมืองเก่า ตาบลกบินทร์ ตาบลบ่อทอง อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้
กษ. รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
ทั้งนี้ กษ. เสนอว่า
1. กรมชลประทานได้ด าเนิ น การตามโครงการห้ ว ยโสมงอั นเนื่ อ งมาจากพระราชดาริ จัง หวั ด
ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้าในลุ่มน้าห้วยพระปรงและลุ่มน้าห้วยโสมง อันเป็นลาน้า
สาขาของแม่น้าปราจีนบุรี เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งน้าและระบบระบายน้าพร้อม
อาคารประกอบตามโครงการดังกล่าว
2. ต่อมาได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลแก่งดินสอ
อาเภอนาดี และตาบลบ้านนา ตาบลเมืองเก่า ตาบลบ่อทอง อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 เพื่อ
ก่อสร้างระบบส่งน้าและระบบระบายน้าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการดังกล่าว โดยสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ
แล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 กรมชลประทานพิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความจาเป็นต้องได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน จานวนเนื้อที่ประมาณ 1,021-1-97.10 ไร่ เพื่อให้การก่อสร้างระบบส่งน้าและ
ระบบระบายน้าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นไป
ตามแผนการที่ก าหนดไว้ และเพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ ห รือ ผู้ ซึ่ งได้ รับมอบหมายจากเจ้า หน้า ที่มี สิ ทธิ เข้ าไปส ารวจและ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้ างแล้วเสร็จ
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าและการส่งน้าให้กับพื้นที่ชลประทาน โดยมีพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์
จากการส่งน้าบริเวณพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จานวน 111,300 ไร่
3. กรมชลประทานได้ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้ว ซึ่งส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว
4. สานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้ว แจ้งว่าสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้กรมชลประทาน
ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว และส่วนที่เหลือเห็นควรให้
จัดทาแผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามขั้นตอน
ซึ่ง สงป. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามความจาเป็นและเหมาะสม เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแล้ว
โดย กษ. ได้ดาเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
แล้ว
สาระส้าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลแก่งดินสอ อาเภอนาดี และตาบลบ้านนา ตาบลเมืองเก่า
ตาบลกบินทร์ ตาบลบ่อทอง อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้าง
ระบบส่ ง น้ าและระบบระบายน้ าพร้ อ มอาคารประกอบตามโครงการห้ ว ยโสมงอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
จังหวัดปราจีนบุรี
3. เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวงก้ า หนดมาตรฐานในการบริ ห าร จั ด การ และด้ า เนิ น การด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้า นความปลอดภัยในการท้า งาน
พ.ศ. ….
คณะรั ฐมนตรีมีมติอนุมัติห ลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความ
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ปลอดภัยในการทางาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิ จ ารณา โดยให้ รั บ ความเห็ น ของกระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพลั ง งาน และกระทรวงสาธารณสุ ข ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้ ง นี้ รง. เสนอว่ า ได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการทางาน พ.ศ. 2554 เป็นกฎหมายเฉพาะ สาหรับการกาหนดมาตรฐานการควบคุม กากับ ดูแล และบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่งเป็นการนาความในหมวด 8 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยบทเฉพาะกาล มาตรา 74
บัญญัติให้ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบั ติการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ให้นากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ปั จ จุ บั น การก าหนดมาตรฐานในการบริ ห าร จั ด การ และด าเนิ น การด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทางาน ยังคง
เป็ น ไปตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริห ารและการจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ออกตามความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ดังนั้น เพื่อให้การกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทางานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ จึงได้ยกร่าง
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริ ห าร จั ด การ และด าเนิ น การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทางาน พ.ศ. …. เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าว
สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดคานิยามคาว่า “ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทางาน”
2. กาหนดให้ใช้บังคับแก่ประเภทของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปตามบัญชี
ท้ายร่างกฎกระทรวงนี้ โดยให้นายจ้างต้องจัดให้มีร ะบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทางานนับตั้งแต่วันที่มี
ลูกจ้างครบ 50 คน และดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. กาหนดให้ นายจ้ างจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการจัดให้ มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
ในการทางาน และพร้อมให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ
4. ก าหนดรายละเอี ย ดของนโยบายด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการทางาน โครงสร้างการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทางาน แผนงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานและการนาไปปฏิบัติ การประเมินผลและการทบทวนระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการทางาน และการดาเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก้าเนิดรังสี พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า งกฎกระทรวงการอนุ ญ าตเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งก าเนิ ด รั ง สี พ.ศ. ….
ที่ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีก าตรวจพิจ ารณาแล้ ว ตามที่ก ระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ยและ
นวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดบทนิยาม คาว่า “ใบอนุญาต”
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2. กาหนดให้ผู้ใดประสงค์จะทาเครื่องกาเนิดรังสี มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี นาเข้า
หรือส่งออกเครื่องกาเนิดรังสี ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติพร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับใบอนุญาต
3. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกใบอนุญาตกรณีที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ออกใบ
รับคาขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตและเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยให้แจ้งคาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอรับใบอนุญาต
4. กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตให้ ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเลขาธิการ
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานภายในเก้าสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ กรณีใบอนุญาตชารุด
ในสาระสาคัญ สูญหาย หรือถูกทาลาย ให้ยื่ นขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
ถึงการชารุดในสาระสาคัญ สูญหาย หรือถูกทาลาย
5. กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี รายงานผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัย พร้อมด้วยสาเนาเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เลขาธิการกาหนด
ตามประเภทของเครื่องกาเนิดรังสีที่ต้องขอรับใบอนุญาต และต้องเก็บรักษาเครื่องกาเนิดรังสีไว้ ณ สถานที่ตามที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาต
6. กาหนดให้การยื่นคาขอรับใบอนุญาต คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต คาขอรับใบแทนใบอนุญาต คาขอปรับปรุงสถานที่ทา ครอบครองหรือใช้ เครื่องกาเนิดรังสี คาขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงมาตรการหรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี คาขอยกเลิกมีไว้ในครอบครองหรือใช้
เครื่องกาเนิดรังสี คาขอชาระค่าธรรมเนียม รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย และใบแจ้งเครื่องกาเนิดรังสี
สูญหาย ให้ยื่น ณ สานักงาน หรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่เลขาธิการประกาศกาหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก้าเนิดรังสี พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่ างกฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
เครื่องกาเนิดรังสี พ.ศ. …. ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่ างกฎกระทรวงที่ อว. เสนอ เป็นการกาหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับเครื่องกาเนิดรังสี เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวมีศักยภาพทางเทคนิคที่เพียงพอในการดูแลความปลอดภัย
ของเครื่องกาเนิดรังสีที่ได้รับอนุญาต
สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง
ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้เป็นการกาหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่อง
กาเนิดรังสี โดยได้กาหนดศักยภาพทางเทคนิคในเรื่องดังต่อไปนี้
1. กาหนดให้สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีโครงสร้างที่
มั่นคงแข็งแรงซึ่งสามารถรับน้าหนักของเครื่องกาเนิดรังสีและส่วนประกอบทั้งหมดได้ รวมทั้งต้องมีผนังและเพดานที่
สามารถป้องกันระดับรังสีให้มีความปลอดภัยทางรังสี โดยมีปริมาณรังสีไม่เกินกว่าปริมาณที่กาหนด
2. กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่เหมาะสมกับชนิดของรังสี
ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องกาเนิดรังสี เช่น เครื่องเฝ้าระวังปริมาณรังสีในพื้นที่ห รือเครื่องสารวจรังสี อุปกรณ์
วัดปริมาณรังสีประจาตัวบุคคลสาหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี สัญลักษณ์ทางรังสีพร้อมข้อความเตือนภัยที่เหมาะส ม
แสดงให้เห็นได้ชัดเจน ไฟหรือสัญญาณเสียงแสดงสถานะการใช้งานรังสีที่ชัดเจน เป็นต้น
3. กาหนดให้ ผู้ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตต้องจั ดให้ มีเจ้ าหน้าที่ความปลอดภัยทางรัง สี ตามประเภทและ
การใช้งานของเครื่องกาเนิดรังสีที่ได้รับอนุญาต
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4. ก าหนดให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ให้ มี แ ผนป้ อ งกั น อั น ตรายจากรั ง สี ที่ เ หมาะสมส าหรั บ
การปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เช่น แผนผังสายการบังคับบัญชา
ด้ า นความปลอดภั ย ทางรั ง สี ที่ ร ะบุ บุ ค คลซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน การจั ด แบ่ ง พื้ น ที่
การปฏิบัติงานและมีมาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างชัดเจน แผนการตรวจวัดทางรังสีในบริเวณปฏิบัติงาน
ทางรังสีและบริเวณพื้นที่สาธารณะ โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินการที่แน่นอน เป็นต้น
เศรษฐกิจ สังคม
6. เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID ด้วยการพัฒนา
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล (Face Verification Service - FVS)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติ ในหลักการตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ดศ.) เสนอดังนี้
1. รับทราบแนวทางการพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID
ด้วยการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล (Face Verification Service - FVS)
2. อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ดาเนินการพัฒนาและจัดให้มีระบบ FVS และดาเนินการ
ให้บริการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
3. ให้ ดศ. เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนาในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบ FVS ที่ มท. พัฒนา
มีความมั่นคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนสอดคล้องตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ ส านั ก งบประมาณ (สงป.) ให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณให้ กั บ มท. เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการพัฒนาและจัดทาระบบ FVS โดยครอบคลุมการพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
การจัดหาอุปกรณ์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสาหรับการให้บริการ และการทดสอบประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบ ตลอดจนการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน และข้อตกลงการให้บริการของระบบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อ
การบริหารงานและการให้บริการ
5. ให้ มท. หรื อ ดศ. แล้ วแต่กรณี รายงานการดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) ในส่วนของการพัฒนาระบบ Digital ID ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
สาระส้าคัญของเรื่อง
ดศ. รายงานว่า
1. ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้งานระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของ
ประเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็น
ประธาน ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และ สพร. สนับสนุน
การดาเนินงานของกรมการปกครองในการพัฒนาระบบ Digital ID สาหรับประชาชนต่อไป
2. นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ ดศ. พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ Digital ID เพื่อสนับสนุนการทาธุรกรรมที่
ต้องมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและภาคธุรกิจได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมแล้ว แต่ยังติดขัดในประเด็นข้อกฎหมาย จึงเห็นควรมอบหมาย
ให้ ดศ. และ มท. (กรมการปกครอง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อยุติและแนวทางข้อกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบ
Digital ID ต่อไป [ตามหนังสือสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0403 (กน)/596 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี]
3. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ดศ. และ มท. ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบ
FVS โดย มท. เห็นชอบที่จะด้าเนินการพัฒนาและจัดให้มีระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล
(FVS) โดยมี ดศ. เป็นที่ปรึกษา ให้ค้าแนะน้าในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มท. จะเป็นผู้พิจารณาค่าใช้จ่ายในการ
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ดาเนินงาน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาผลการหารือดังกล่าวแล้วมีบัญชาเห็นชอบในการนาเรื่องแนวทางการ
พัฒนาระบU Digital ID ด้วยการพัฒนาระบบ FVS เสนอคณะรัฐมนตรี [ตามหนังสือสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ นร 0403 (กน)/6481 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามข้ อเสนอแนะของคณะที่
ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี] โดยผลการหารือดังกล่าว มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
3.1 ระบบ FVS ที่ มท. จะพัฒนาขึ้น เป็นระบบที่จะใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
(Digital ID) ของผู้รับบริการระบบหนึ่ง โดยมีกลไกการทางานที่ใช้เทคโนโลยีในการระบุตัวบุคคลด้วย การเปรียบเทียบ
ภาพใบหน้าที่ผู้รับบริการถ่ายส่งเข้าระบบกับฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่ดูแลโดย มท. ซึ่งได้แปลงเป็นแม่แบบ
ชีวมิติ (Biometric template) ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีความแม่นยาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และแจ้งผลในรูปแบบของร้อยละของความถูกต้อง
ของภาพถ่ายกับฐานข้อมูลภาพใบหน้า ทั้งนี้ ควรมอบหมายให้ มท. เป็นผู้ด้าเนินการพัฒนาระบบ FVS และ
ก้าหนดมาตรการในการดูแลข้อมูลด้วยระดับความมั่นคงปลอดภัยขั้ นสูง ซึ่งหน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถ
ใช้บริการระบบ FVS ได้ โดยต้องมีมาตรฐานการท้างานตามที่ มท. ก้าหนด หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบดังกล่าว หากพัฒนาตามมาตรฐานได้สาเร็จจะช่วยลดต้นทุนด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของ
หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชน และยกระดับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์ตัวตนดิจิทัลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่ง
เป็นการอานวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วนในการทาธุรกรรม
3.2 บทบาทเบื้องต้นของ มท. และ ดศ. ในการดาเนินการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วย
ใบหน้าทางดิจิทัลจากการหารือดังกล่าว มีดังนี้
หน่วยงาน
บทบาท
มท.
- ดาเนินการพัฒนาและจัดให้มีระบบ FVS
- ดาเนินการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
- พิจารณาค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ดศ.
- เป็นที่ปรึกษาให้กับ มท. ให้คาแนะนาในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบดังกล่าวที่
มท. จะจั ดทาขึ้นมีความมั่นคง ปลอดภัยน่าเชื่อถือ รวมถึงสอดคล้องตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
7. เรื่อง ขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น
ในการจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ โครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด ประจ้ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
คณะรั ฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด (โครงการฯ) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน
3,493,191,100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม กันยายน 2564) จานวน 2,227,029 คน ตามที่ พม. เสนอ
สาระส้าคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า
1. โครงการฯ เป็นนโยบายสาคัญระดับชาติ มุ่ง เน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และ
มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต การได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
ดูเ ด็ ก แรกเกิ ด อย่ า งต่อ เนื่ อ ง จะส่ ง ผลให้ เ ด็ ก ที่ อ ยู่ ในครอบครัว ที่ มี ร ายได้ น้ อ ยได้ รับ การเลี้ ยง ดู ที่ เ หมาะสม และ
มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลส่งผ่านบิดา มารดา หรือผู้ปกครองไปยังเด็ก
แรกเกิด โดยให้เงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งหากไม่ได้รับเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่องจะส่งผล
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ให้ครอบครัวของเด็กแรกเกิดได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและเหมาะสม
ตามวัย
2. พม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
(เงิน อุดหนุ นเพื่อการเลี้ ยงดูเด็กแรกเกิด) เพื่อเบิกจ่ายให้ กั บผู้ มีสิ ทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
จานวน 1,966,093 คน สรุปได้ ดังนี้
ประเภทงบประมาณ
วงเงิน (บาท)
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
13,074,410,100
(เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)
เงินกันเหลื่อมปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโครงการฯ
235,200
ชดใช้เงินยืมทดรองราชการกรมบัญชีกลาง
(297,469,200)
คงเหลือ
12,777,176,100
โดยเมื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 จานวน 12,020,397,400 บาท
ทาให้ พม. มีงบประมาณคงเหลือภายหลังจากเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน
2564 จ านวน 756,778,700 บาท ซึ่งไม่เ พียงพอต่อการเบิกจ่า ยให้กับกลุ่มเป้า หมายที่มีสิทธิ ได้รับเงินอุดหนุน
เพื่ อ การเลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด ในรอบเดื อ นกรกฎาคม - กั น ยายน 2564 จ านวน 2,378,156 คน ดั ง นั้ น พม.
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน) จึ งเสนอ สงป. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 4,148,876,700 บาท
3. สงป. ได้นาเรื่องดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ พม.
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน) ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
ส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น จ้านวน 3,493,191,100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) จ้านวน 2,227,029 คน และให้ พม. เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3) ด้วย
8. เรื่ อ ง รายงานผลการด้ า เนิ น การตามแผนงานเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ้ า อากาศเป็ น สายไฟฟ้ า ใต้ ดิ น ของ
การไฟฟ้านครหลวง ปี 2563 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอรายงานผลการดาเนินการตามแผนงาน
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2563 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม
2563) [เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (31 มกราคม 2560) ที่กาหนดให้ มท. รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนงานฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ] สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. สาระส้าคัญของแผนงานฯ
กฟน. มีแผนดาเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ที่ กฟน.
ดูแลและรับผิดชอบระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ
ระยะทางรวม 236.1 กิโลเมตร มีกรอบระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ปี 2527 - 2567 รวม 8 แผน ได้ดาเนินการ
แล้วเสร็จ 48.6 กิโลเมตร
รายการ
ระยะทาง (กิโลเมตร)
1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 5 (ระยะที่ 2) ฉบับที่ 7 (ฉบับ
16.2
ปรับปรุง) และฉบับที่ 8 (ฉบับปรับปรุง) (โครงการถนนสีลม ปทุมวัน และจิตรลดา)
2) แผนปรับปรุงและขยายระบบจาหน่ายไฟฟ้า ฉบับที่ 9 (ระยะที่ 2) (พ.ศ. 2547 – 2550)
24.4
(โครงการพหลโยธิน พญาไท และสุขุมวิท)
3) แผนงานเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็ นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551 – 2556
8
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(ฉบับปรับปรุง) [โครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท (เพิ่มเติม) และบางส่วนของโครงการ
นนทรี]
2. ผลการด้าเนินการตามแผนงานฯ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563) สรุปได้ ดังนี้
2.1 แผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ ระยะทาง 187.5 กิโลเมตร
2.1.1 แผนงานเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ้ า อากาศเป็ น สายไฟฟ้ า ใต้ ดิ น ปี 2551-2556
(ฉบับปรับปรุง) รวมระยะทาง 25.2 กิโลเมตร อยู่ระหว่างดาเนินการ 17.2 กิโลเมตร มีกาหนดแล้วเสร็จ ปี 2565
ได้แก่
แผนงาน/โครงการ
เป้าหมายระยะทาง
สถานะ/ผลการด้าเนินการ
(กิโลเมตร)
1) โครงการนนทรี
6.3
อยู่ ร ะหว่ า งการก่ อ สร้ า ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.51
(จากแผนงานฯ ร้อยละ 68.38) (ช้ากว่าแผนร้อยละ
2) โครงการพระราม 3
10.9
3.87)
2.1.2 แผนงานเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ้ า อากาศเป็ น สายไฟฟ้ า ใต้ ดิ น รั ช ดาภิ เ ษก
รวมระยะทาง 22.5 กิโลเมตร มีกาหนดแล้วเสร็จ ปี 2565 ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ
เป้าหมายระยะทาง
สถานะ/ผลการด้าเนินการ
(กิโลเมตร)
1) โครงการรัชดาภิเษก - อโศก
8.2
อยู่ ร ะหว่ า งการก่ อ สร้ า ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.28
(จากแผนงานฯ ร้อยละ 29.46) (ช้ากว่าแผนร้อยละ
2) โครงการรัชดาภิเษก - พระราม 9
14.3
3.18)
2.1.3 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็น
มหานครแห่งอาเซียน รวมระยะทาง 127.3 กิโลเมตร มีกาหนดแล้วเสร็จปี 2565 อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างและ
การก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 26.03 (จากแผนงานฯ ร้อยละ 33.57) (ช้ากว่าแผนร้อยละ 7.54) ได้แก่
แผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย
สถานะ/ผลการ
ระยะทาง
ระยะทาง
ด้าเนินการ
(กิโลเมตร)
(กิโลเมตร)
1) โครงการพื้ น ที่ เ มื อ งชั้ น ใน เช่ น ถนนวิ ท ยุ (2.1
12.6
อยู่ ร ะหว่ า งการ
12.6
กิ โ ลเมตร) ถนนพระราม 4 (2. 3 กิ โ ลเมตร) และ
ก่อสร้าง
ถนนอังรีดูนังต์ (1.8 กิโลเมตร)
2) โครงการในพื้นที่เชื่อมโยงระบบส่งระหว่างสถานีไฟฟ้า
7.4
อยู่ ร ะหว่ า งการ
7.4
ต้ น ทาง เช่ น ถนนเจริ ญ ราษฎร์ (3.8 กิ โ ลเมตร) และ
ก่อสร้าง
ถนนเพชรบุรี (1.0 กิโลเมตร)
3) โ ค ร งก า รใ น พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งร่ ว มกั บ หน่ ว ยง า น
107.3
อยู่ ร ะหว่ า งการ
86.8
สาธารณูปโภคอื่น ได้แก่ โครงการในพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้า
ก่ อ สร้ า ง/จั ด หา
20.5
(87.1 กิโ ลเมตร) โครงการในพื้น ที่ร่ ว มกรุ ง เทพมหานคร
ผู้รับจ้าง
(13.1 กิโลเมตร) และโครงการในพื้นที่การประปานครหลวง
(7.1 กิโลเมตร)
2.1.4 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินฉบับปฏิบัติการเร่งรัด
รวมระยะทาง 20.5 กิโลเมตร มีกาหนดการแล้วเสร็จ ปี 2566 ได้แก่
แผนงาน/โครงการ
เป้าหมายระยะทาง (กิโลเมตร)
สถานะ/ผลการด้าเนินการ
1) โครงการตามแนวรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง
4.4
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็น
ถนนรั ต นาธิ เ บศร์ (ถนนราชพฤกษ์ - ถนน
ร้อยละ 20.00 (จากแผนงานฯ
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กาญจนาภิเษก)
ร้ อ ยละ 22.40) (ช้ า กว่ า แผน
ร้อยละ 2.40)
2) โครงการตามแนวรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง
10.6
ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ถึง ถนนติวานนท์
3) โครงการตามแนวรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว
5.5
ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 81 - ซอยสุขุมวิท
107)
2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ กฟน. ได้วางแผนการเบิกจ่ายเงินในปี 2563 จานวนเงิน 3,866.121
ล้านบาท โดย ณ เดือนธันวาคม 2563 ได้มีการเบิกจ่ายเงินรวม 2,312.608 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.82 ของ
แผนการเบิกจ่ายฯ และจะเร่งดาเนินการเบิกจ่ายในส่วนที่เหลือโดยเร็วที่สุด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
การเบิกจ่ายเงิน ปี 2563
แผนงาน
งบประมาณลงทุน
แผนการเบิกจ่าย
ผลการจ่าย
1) แผนงานฯ ปี 2551 – 2556 (ฉบับปรับปรุง)
9,088.80
739.997
796.896
2) แผนงานฯ รัชดาภิเษก
8,899.58
329.597
128.371
3) แผนงานฯ รองรั บ การเป็ น มหานคร
48,717.20
2,538.251
1,060.804
แห่งอาเซียน
4) แผนงานฯ ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด
3,673.40
258.276
326.537
รวม
70,378.98
3,866.121
2,312.608
(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 59.82)
3. แผนการด้าเนินงานในระยะต่อไป
กฟน. ติ ด ตามเร่ ง รั ด การด าเนิ น การตามแผนงานฯ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามเป้ า หมายและ
กรอบระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจากในระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง พบอุปสรรคในการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินที่จาเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ เช่น การเพิ่มระดับความลึกของบ่อพักและ
ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อหลบอุปสรรค ทาให้ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนงานที่กาหนด
ซึ่ง กฟน. ได้พิจารณาปรับแผนการดาเนินการโดยเน้นให้เร่งรัดระยะเวลาในการก่อ สร้างให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผนงานฯ ที่กาหนด
9. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ณ เดือนมิถุนายน 2564 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
หัวข้อ
สาระส้าคัญ
1. ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา
1.1 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์  การจั ด ท้ า โครงการส้ า คั ญ ประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ชาติ และการขับ เคลื่ อ นแผน การบรรลุเ ป้า หมายยุท ธศาสตร์ ช าติแ ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ได้
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
(1) ทบทวนและเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อน
เป้ า หมายของแผนแม่ บ ทย่ อ ยแต่ ล ะเป้ าหมายให้ มีค วามครบถ้ ว นและครอบคลุ ม
เพื่อน าไปใช้ประกอบการจัดทาโครงการ/การดาเนินงานที่ ส อดคล้ องกับแนวทาง
การพัฒนาและสถานการณ์ปัจจุบัน
(2) ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
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1.2 ความก้ า วหน้ า แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

1.3 ผลการด้าเนินการอื่น ๆ

2. ประเด็ น ที่ ค วรเร่ ง รั ด เพื่ อ
ก า ร บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ : ก า ร
พัฒนาการเรียนรู้

หน่วยงาน และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานต่อไป
 ความก้ า วหน้ า การด้ า เนิ น งานของศู น ย์ อ้ า นวยการขจั ด ความยากจน และ
การพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(ศจพ.) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีการจัดตั้งและนาคาสั่ง ศจพ. ในระดับต่าง ๆ
เข้ า สู่ ร ะบบบางส่ ว นแล้ ว ซึ่ ง สศช. จะเร่ ง รั ด การด าเนิ น การดั ง กล่ า วต่ อ ไปและ
จะพิจ ารณากาหนดแนวทางในการจัดตั้ง ศจพ. ระดับอาเภอและทีมปฏิบัติการใน
ระดับพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการทางานของทีมปฏิบัติงานใน
ระดับพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกัน
 อยู่ระหว่างจัดทารายงานความคืบหน้าการด้าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)
 แจ้ งหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องน้า ข้อมูลเข้า ระบบติดตามและประเมิน ผลแห่งชาติ
(eMENSCR) เพื่อเร่งรัดกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ/การดาเนินงานให้เป็น
ไปตามที่กาหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ต่อไป
 แจ้งทุกหน่วยงานของรัฐน้าข้อมูลโครงการ/การด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เข้าระบบ eMENSCR โดยด่วน เพื่อนาไปวิเคราะห์ ประเมินผลการ
ดาเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และประกอบการจัด ทารายงานสรุ ปผลการดาเนิน การตามยุ ทธศาสตร์ช าติ และ
รายงานสรุ ปผลการปฏิรูปประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ช าติและคณะรัฐ มนตรีต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี มี
ข้อสั่งการให้ปรับรูปแบบการน้าเสนอในระบบ eMENSCR ให้เข้าใจง่าย
 สร้ า งการตระหนั ก รู้ ความเข้ า ใจ และการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี ต่ า ง ๆ ต่ อ
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ เช่ น จั ด ท้ า เพจ
Facebook “คบเด็กสร้างชาติ - สร้างพลังบวก” เพื่อเผยแพร่เนื้อหาสาระของคน
รุ่นใหม่และการแบ่งปันเรื่องราวที่ดีผ่านสื่อสังคมออนไลน์
โครงการขั บ เคลื่ อนการพัฒ นาการเรียนรู้ส่ ว นใหญ่ยังคงเป็นโครงการปกติที่ ไ ม่ไ ด้
มุ่งเน้นการวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
อย่างแท้จริง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องดาเนินงานอย่างจริงจังตั้งแต่
ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ โดยต้องกาหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนสาหรับ
การพัฒ นาศักยภาพตามพหุ ปัญญา รวมทั้งการบูรณาการการทางานร่ว มกัน เช่น
ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญา การมีระบบข้อมูลที่มุ่งเน้นการบูรณา
การและเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นพหุ ปั ญ ญาระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง
การส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ว มของภาคส่ ว นต่า ง ๆ เพื่อขั บเคลื่ อ นการพั ฒ นาด้า นพหุ
ปัญญา

10. เรื่ อ ง เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กรณี ส ถานการณ์
การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสถานการณ์
การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ (กสม.) เสนอ และมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องนาแนวทางฯ ดังกล่ าวไปประกอบการพิจารณา
ดาเนิ นการในส่ว นที่เกี่ยวข้องต่อไปตามหน้าที่และอานาจให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลั กเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี โดยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ าย เพื่อคงไว้ซึ่ง
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ความสงบเรียบร้อยของสังคมและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติในภาพรวม โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงยุติธรรม สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสานักงานตารวจแห่งชาติ รวมทั้ง
ข้อสังเกตของกระทรวงกลาโหมไปประกอบการพิจารณาดาเนินการด้วย
สาระส้าคัญของเรื่อง
1. กสม. รายงานว่า ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต
นั ก ศึ กษา และประชาชน ตั้ง แต่วั น ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็น ต้ น มา และมี ความห่ ว งใยเกี่ ยวกั บสถานการณ์
การชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบันว่า การใช้เสรีภาพในการชุมนุม การแสดงความคิดเห็นและการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองในมุมมองที่แตกต่างกัน อาจนาไปสู่ความขัดแย้งในสังคมอย่างกว้างขวาง และสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเ หตุการณ์
ความรุนแรงและส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ได้มีการชุมนุม การเดินขบวนเพื่อเรียกร้องทางการเมืองหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์บานปลายและมีการปะทะกัน
ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม
2. กสม. ได้ทาหน้าที่ตรวจสอบและจัดทารายงานในกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองตั้งแต่ปี 2550 แล้วพบว่า กรณีดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนหลาย
ประการ อัน เนื่ องมาจากการกระทาของทั้ง กลุ่ มผู้ ชุมนุมและเจ้าหน้ าที่ของรัฐ เช่น การปิดถนน ปิดล้ อมอาคาร
สาธารณะและขัดขวางไม่ให้บุคคลเข้าออก กล่าวโจมตีบุคคลด้วยถ้อยคารุนแรง ก้าวร้าว การขว้างปาสิ่งของ การเผา
ทาลายอาคาร ทาให้ทรัพย์สินของทางราชการ ธุรกิจเอกชน และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหาย
รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้กาลังและอาวุธเข้าสลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บซึ่งในช่วงนั้นรัฐบาลได้ใช้งบประมาณจานวนมากเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ท้ายที่สุดย่อม
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม
3. กสม. พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เสรี ภ าพในการแสดงความคิด เห็ น การพูด การเขียน การพิม พ์
การโฆษณา และการสื่อความหมายด้วยวิธีอื่น เสรีภาพทางวิชาการ เสรีภาพในการเสนอข่าวสาร และเสรีภาพในการ
ชุ ม นุ ม โดยสงบและปราศจากอาวุ ธ เป็ น เสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานที่ ไ ด้ รั บ รองไว้ อ ย่ า งชั ด แจ้ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 44 และกติการะหว่างประเทศว่าด้ว ยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ข้อ 19 และข้อ 21 ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
อย่างไรก็ตาม เสรีภาพดังกล่าวมิใช่เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองอย่างบริบูรณ์ อาจถูก
จากัดได้ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอื่น รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน แต่ต้อง
เป็นการตีความอย่างเคร่งครัดและได้สัดส่วนกับความจาเป็นแห่งสถานการณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องย่อม
มีหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายที่อาจเป็นการจากัดเสรีภาพบางประการของกลุ่มผู้ชุมนุม
4. การดาเนินการของรัฐบาลที่ผ่านมาได้แสดงถึงความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนและการใช้ความ
ระมัดระวังในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจาก
การชุ มนุ ม ดังนั้ น เพื่อ ให้ การกาหนดนโยบายและแนวทางดาเนินการของรัฐ บาล รวมทั้งการปฏิ บัติห น้ าที่ของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้สถานการณ์การชุมนุม และเรียกร้องทางการเมืองของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กสม. จึงเห็นควรเสนอแนะแนวทางใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสถานการณ์การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต
นักศึกษา และประชาชนต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1 คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรแสดงออกที่ชัดเจนถึงการเคารพ
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจากัดเสรีภาพนี้ต้องอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ ตราขึ้น
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น และควรค้ า นึ ง ถึ ง หลั ก ความสอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
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แห่งราชอาณาจักรไทยที่ถือว่า “การมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น” อย่างเคร่งครัด
การบังคับใช้กฎหมายหรือการปฏิบัติการใด ๆ จึงควรเป็นไปในแนวทางการเปิดโอกาสให้มีการใช้สิทธิและเสรีภาพเป็น
หลัก ทั้งนี้ อาจน้าหลักการส้าคัญส้าหรับการบริหารจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม 10 ประการ ซึ่งจัดทาโดย
ผู้รายงานพิเศษแห่ งองค์การสหประชาชาติว่าด้ว ยสิ ทธิเสรีภ าพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มอย่างสันติ มาเป็น
แนวทางให้หน่วยงานของรัฐที่เ กี่ยวข้องปฏิบั ติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลได้ตามความเหมาะสมแก่กรณี
นอกจากนี้ การใช้กาลั งจั ดการกับ การชุมนุ มทั้งที่ชอบด้ว ยกฎหมายและโดยสงบ รวมถึงการชุมนุมที่ไม่ชอบด้ว ย
กฎหมายแต่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง ต้องกระทาเท่าที่จาเป็นและอย่างจากัด
4.2 คณะรัฐมนตรี ควรมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาการบังคับใช้
กฎหมายต่ อ ผู้ จั ด การชุ ม นุ ม ผู้ ชุ ม นุ ม ระหว่ า งการชุ ม นุ ม และที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การชุ ม นุ ม ให้ ส อดคล้ อ งตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งให้ความคุ้มครองเสรีภาพ โดยอาจบังคับใช้กฎหมายเฉพาะว่า
ด้วยการชุมนุมสาธารณะเป็นหลักแทนการใช้กฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วย
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฯลฯ อันอาจทาให้มีการนาไปใช้เป็นข้อกล่าวหา
ว่าเป็นการขัดขวางสร้างอุปสรรคและจากัดการใช้เสรีภาพดังกล่าว รวมถึง ควรทบทวนการบังคับใช้กฎหมายที่อาจ
เป็นการจ้ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล และเสรีภาพของสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสารหรือ
แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นและการเสนอข่าวที่แตกต่างจากความเห็นทางการเมืองของ
รัฐบาล
4.3 คณะรัฐมนตรีควรด้าเนินการให้สังคมโดยรวมเชื่อมั่นว่าความคิดเห็นและข้อเสนอใน
การแก้ไขปัญหาของผู้ชุมนุมจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และไม่ล่าช้า รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่และช่องทางในการ
รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ทั้งจากผู้ชุมนุมกลุ่มต่าง ๆ สื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติในการเป็นกลไกการคลี่คลายปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4.4 กสม. ขอสนับสนุนแนวทางการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการสื่อสารต่อสาธารณะให้รับทราบและเข้าใจอย่างชัดแจ้งและต่อเนื่องเกี่ยวกับการดาเนินการดูแล
ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยควรให้ความส้าคัญกับ
การชี้แจงโดยระบุเหตุผลความจ้าเป็น และความได้สัดส่วนที่ต้องจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม และขอ
สนับสนุนให้มีคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกกลุ่มในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการพูดคุย รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
อย่างทั่วถึง โดยมีคนกลางที่ได้รับการยอมรับทาหน้าที่เป็นผู้ประสานการรับฟังเพื่อ เป็นหลักประกันว่า ข้อเรียกร้อง
ของผู้ชุมนุมและทุกฝ่ายจะได้รับการรับฟังและร่วมกันพิจารณาหาทางออกที่จะนาไปสู่การยุติความขัดแย้งอย่างสันติ
วิธีโดยเร็ว
11. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมดาเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ในเรื่องเสร็จที่ 509/64 ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สาระส้าคัญของเรื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)ที่ประชุมฯ ได้รับทราบและพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสาคัญได้
ดังนี้
1. เรื่องเพื่อทราบ (จานวน 4 เรื่อง) คณะกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
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ได้แก่

1.1 การรายงานผลการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2563

1) รายงานความก้าวหน้า/ผลการด้าเนินงานของดาวเทียม THEOS สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ได้ดาเนินโครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการ
พัฒนา (THEOS-2) ซึ่งจะได้รับการปล่อยขึ้นสู่วงโคจรในช่วงต้นปี 2565 และปลายปี 2565รวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์ม
Actionable Intelligence Policy ซึ่งเป็นระบบที่จะนาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่ใน 6 มิติ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ สังคมและความมั่นคง การจัดการเมืองและเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจ การจัดการน้าแบบองค์รวม การจัดการภัยพิบัติ และการจัดการเกษตร
2) แนวทางการใช้เทคโนโลยีทางด้านภูมิสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ (1) เกษตรเชิงพื้นที่และอาหาร (2) สุขภาพและคุณภาพชีวิต (3) พลังงานทดแทน
และ (4) การท่องเที่ยว
3) ความก้ า วหน้ า ในการจัด หาดาวเทียม NAPA-1 กองทั พอากาศได้ จัด ส่ ง ดาวเทีย ม
NAPA-1 ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และดาเนินการฝึกเจ้าหน้าที่ควบคุมดาวเทียมให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีขีดความสามารถในการควบคุมสั่งการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม เช่น การถ่ายภาพ
บริเวณไฟไหม้ จังหวัดเชียงใหม่
1.2 การด้าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศใหม่ในประเทศไทย โดย สทอภ. ได้พัฒนา
ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมในประเทศภายใต้โครงการ THEOS-2 และมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์แนวหน้าด้านระบบโลกและอวกาศ
1.3 การใช้งานระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมของกระทรวงกลาโหม เนื่องจากดาวเทียมไทยคม 5
เกิดขัดข้องและปิดการทางานลงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) จึงได้ย้ายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมสื่อสารของหน่วยงานราชการไปยังดาวเทียมไทยคม 7 ซึ่งเป็นดาวเทียมที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงหารือร่วมกับผู้บริหารของ
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) กรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน (วันที่ 10 กันยายน 2564) ว่า หน่วยงานภาครัฐ
ยังสามารถใช้งานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมจานวน 1 Transponder โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ โดยคาดว่าจะ
ทราบผลการหารือใน 2 สัปดาห์
1.4 ผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อจัดท้านโยบายและแผนการด้าเนินการเฝ้าระวัง
และบริ ห ารจั ด การการจราจรทางอวกาศ ปั จ จุ บั น อยู่ ในระหว่ า งจั ดท านโยบายฯ ฉบั บ สมบู ร ณ์ เพื่ อ น าเสนอ
ความก้าวหน้าการดาเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป
2. เรื่องเพื่อพิจารณา (จานวน 3 เรื่อง) คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
2.1 การแก้ไขค้าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดท้านโยบายและแผนการด้าเนินการ
เฝ้าระวังและบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ ลาดับที่ 12 จากเดิม “ผู้แทนกองข้อมูลข่าวสารการบิน สานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” เป็น “ผู้แทนส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” เพื่อความถูกต้องและ
สอดคล้องกับหน่วยงานอื่น
2.2 แนวทางการบริ หารจัด การทรั พย์สิ น หลั งสิ้น สุดสั ญญาด้า เนิ น กิจการดาวเทีย ม
สื่ อ สารภายในประเทศ (สั ญ ญาสิ้ น สุ ด ในวั น ที่ 10 กั น ยายน 2564) โดยคณะกรรมการฯ เห็ น ชอบให้ บ ริ ษั ท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ้ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ จนสิ้นสุดอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียม และให้เสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติพิจ ารณาก่อนกระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (ดศ.) ดาเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป
2.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอ และเสนอ
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ประธานกรรมการนโยบายอวกาศแห่ งชาติให้ ค วามเห็ นชอบก่อ นนาเรี ยนนายกรัฐ มนตรีล งนามในคาสั่ งแต่งตั้ ง
ตามขั้นตอนต่อไป
12. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเข้าถึงบริการธุรกรรมทางการเงินของคน
พิการ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเข้าถึง
บริ การธุร กรรมทางการเงิน ของคนพิการ ของคณะกรรมาธิการการพัฒ นาสั งคม และกิจการเด็ ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเข้าถึงบริการ
ธุรกรรมทางการเงินของคนพิการ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา มาเพื่อ ดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) รัฐบาล
ควรดาเนินการ 1.1) กาหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility for All)
ของคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และ 1.2) กาหนดให้มาตรการส่งเสริมการเข้าถึ ง
บริการธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนโดยสะดวกถ้วนหน้า เป็นมาตรการหนึ่งในการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วย
ความร่ ว มมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม การอนุ วั ติ ก ารตามหลั ก การชี้ แ นะเรื่ อ งธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
สหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Right : UNGP) 2) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ควรร่ว มมือกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเร่งกาหนดมาตรฐานขั้นต่าด้านการเข้าถึงบริการ
ธุร กรรมทางการเงิน และการลงทุ น โดยสะดวกถ้ ว นหน้ า เพื่ อ เป็ น หลั กประกั น ให้ ธ นาคารและสถาบั น การเงิ น มี
แนวทางการให้บริการคนพิการที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ 3) ธนาคาร สถาบันการเงิน และสมาคม
ธนาคารไทยควรดาเนินการ 3.1) กาหนดแนวปฏิบัติและจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อให้มีเจตคติและความรู้ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
เกี่ยวกับคนพิการ 3.2) พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ที่เอื้อต่อการเข้าถึงโดยสะดวกของคนทุกกลุ่มรวมถึง
คนพิการ โดยนาหลักการออกแบบที่เป็นสากล และเป็นธรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design : UD) มาใช้
ออกแบบระบบการให้บริการของธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ 3.3) กาหนดให้มีหน่วยงานกลางที่สามารถติดต่อ
เพื่อให้คาปรึกษาและชี้แนะต่อเจ้าหน้าที่ประจาสาขาของธนาคารและสถาบันการเงินในการให้บริการพื้นฐานต่อคน
พิการทุกประเภท 3.4) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ควรกากับดูแลข้อมู ล
บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ คนพิการเข้าถึงได้โดยสะดวก และ 3.5) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทาง ออกระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของ
ธนาคารและสถาบันการเงิน
2. รองนายกรั ฐ มนตรี (นายจุ ริ น ทร์ ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏ์ ) สั่ ง และปฏิ บั ติร าชการแทนนายกรั ฐ มนตรี
พิจารณาแล้วมีคาสั่งให้ พม. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ธปท. ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม
ของรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวและสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวใน
ภาพรวม แล้ ว ส่ ง ให้ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บแจ้ ง ค าสั่ ง เพื่ อ น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
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พม. เสนอว่าได้ด้าเนินการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กค. อว. ดศ. ธปท. และ
ก.ล.ต. โดยพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ตามข้อ 1 แล้ว สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
ผลการพิจารณาศึกษา
1. รัฐบาลควรดาเนินการ
- กค. ได้ขอความร่วมมือไปยัง ธปท. และ ก.ล.ต. เพื่อ
1.1 กาหนดนโยบายและมาตรการส่ งเสริม ขอให้ พิ จ ารณาด้ า เนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของ
การเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility for คณะกรรมาธิการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
All) ของคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการ ตามอนุสัญญาว่า เพื่อช่วยลดอุปสรรค ผลักดัน และปรับปรุงการให้บริการ
ด้วยสิทธิคนพิการ
ทางการเงินแก่คนพิการให้มีความเป็นรูปธรรม
- อว. และ ดศ. มี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ว่ า รั ฐ บาลควร
ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท า
มาตรฐานการเข้า ถึงและให้ มีกระบวนการตรวจสอบการ
เข้ า ถึ ง เพื่ อ ให้ ส ถาบั น การเงิ น น าไปเป็ น แนวทางในการ
พั ฒ นาเพื่ อ ให้ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง โดยสะดวกถ้ ว นหน้ า
รวมถึงกลุ่มคนพิการ
- พม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าเนื่องจากประเทศไทยกาลัง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมักมีผู้พิการร่วมด้วย ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ ย ว ข้ อ งควรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นา
แพลตฟอร์ มดิ จิทั ล ส าหรับ คนพิ การและผู้ สู งอายุ ที่ค นทุ ก
กลุ่มสามารถเข้าถึงได้
1.2 กาหนดให้มีมาตรการส่งเสริมการเข้าถึง - อว. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้หน่วยงานภาครั ฐพัฒนา
บริการธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนโดยสะดวก เทคโนโลยีส้า หรั บคนพิการในเรื่ อง ATM ให้ ครอบคลุ ม
ถ้ ว นหน้ า เป็ น มาตรการหนึ่ ง ในการปฏิ บั ติ ต าม กลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหว กลุ่มคนพิการทางการเห็น
ปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นการ และกลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ส่งเสริมการอนุวัติการตามหลักการชี้แนะเรื่องธรุกิจ - ดศ. เห็นควรมีการจัดทาแอปพลิเคชันในการให้บริการทาง
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding การเงิ น ที่ ค านึ ง ถึ ง ความมั่ น คงปลอดภั ย และเป็ น ไปตาม
Principles on Business and Human Rights : หลักการออกแบบที่เป็นสากล และเป็นธรรม เพื่อคนทั้งมวล
UNGP)
(UD)
- พม. เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางการ
ให้ บ ริการพื้น ฐานต่อคนพิก ารทุ กประเภทโดยไม่ เป็น การ
เลื อกปฏิบัติ และสนับสนุนการลดความเหลื่ อมล้ าในการ
เข้ า ถึง เทคโนโลยีดิ จิ ทัล เพื่ อ ให้ เ กิด การพั ฒ นาสั ง คมแห่ ง
ความเท่าเทียม
2. ธปท. ควรร่ ว มมื อ กั บ สมาคมธนาคารไทยและ - อว. เห็นควรก้าหนดมาตรฐานขั้นต่้าด้านการเงินและการ
สถาบันการเงิน เร่งกาหนดมาตรฐานขั้นต่าด้านการ ลงทุนโดยถ้วนหน้าให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เข้ า ถึ ง บริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น และการลงทุ น คนพิการ
โดยสะดวกถ้วนหน้า เพื่อเป็นหลักประกันให้ธนาคาร - ดศ. เห็ น ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ นวทางการเข้ า ถึ ง
และสถาบันการเงินมีแนวทางการให้บริการคนพิการที่ บริการธุรกรรมทางการเงินของคนพิการให้กับหน่วยงานที่
ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- พม. เห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะคนพิการซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรง เพื่อให้การ
บริ ก ารสามารถตอบสนองความต้ อ งการพื้ น ฐานของคน
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3. ธนาคาร สถาบัน การเงิน และสมาคมธนาคาร
ไทยควรดาเนินการ
3.1 กาหนดแนวปฏิ บั ติ และจั ด อบรมสร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งระดับนโยบาย
และระดับ ปฏิบั ติ งานอย่ า งต่อเนื่ องอย่ างน้ อยทุก 6
เดื อ น เพื่ อ ให้ มี เ จตคติ แ ละความรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งและ
สร้างสรรค์เกี่ยวกับคนพิการ

3.2 พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech)
ที่เอื้อต่อการเข้าถึงโดยสะดวกของคนทุกกลุ่ม รวมถึง
คนพิการ โดยนาหลั กการออกแบบที่เป็นสากล และ
เป็นธรรม เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design : UD)
มาใช้ออกแบบระบบการให้บริการของธนาคารและ
บริษัทหลักทรัพย์
3.3 ก าหนดให้ มีห น่ ว ยงานกลางที่ส ามารถ
ติดต่อเพื่อให้คาปรึกษาและชี้แนะต่อเจ้าหน้าที่ประจา
สาขาของธนาคารและสถาบันการเงินในการให้บริการ
พื้ น ฐานต่ อ คนพิ ก ารทุ ก ประเภทที่ ไ ม่ เ ป็ น การเลื อ ก
ปฏิบัติ
3.4 ก.ล.ต. ควรกากับดูแลข้อมูลบนเว็บไซต์
และแอปพลิเคชันของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ทุกคน
รวมถึงคนพิการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวมทั้งมี
หลักประกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน
และการบริ ก ารซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

พิการได้อย่างครอบคลุม
- อว. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้สมาคมคนพิการได้มีส่วน
สร้ า งหลั ก สูต รและร่ ว มเป็ น วิท ยากร เพื่ อ สามารถสร้ า ง
ความเข้ า ใจให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นระดั บ นโยบายและระดั บ
ปฏิบัติงาน
- ธปท. ด้าเนินการผลักดันให้สมาคมธนาคารไทยทบทวน
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการให้ บ ริ ก ารกั บ คนพิ ก ารทางการ
เห็ น ให้ เ หมาะสม รวมถึ ง แนวทางให้ บ ริ ก ารที่ เ อื้ อ ต่ อ คน
พิ ก ารประเภทอื่ น เพิ่ ม เติ ม และสื่ อ สารแนวปฏิ บั ติ ใ ห้
พนักงานสาขาทราบอย่างทั่วถึงด้วย
- ก.ล.ต. ก าหนดให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึง “คนพิการ” ด้วยแล้ว
- อว. เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยี FinTech ต้องสอดคล้อง
กับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและหลักการ UNGP ด้วย
- ธปท. ได้ ป รั บ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ เ พื่ อ ให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์
น้าไปใช้ปฏิบัติส้าหรับการดูแลการให้บริการแก่คนพิการ
ได้แก่ หลักเกณฑ์เรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และหลักเกณฑ์
เกี่ ย วกั บ ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารของธนาคารพาณิ ช ย์
(banking channel)
- อว. และ พม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรมีการอบรม
เจ้าหน้าที่หน่วยงานกลางให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คนพิการทุกประเภท รวมถึงมาตรฐานการให้บริการแก่
คนพิ ก ารแต่ ล ะประเภท เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาและชี้ แ นะ
ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าสาขาของธนาคารได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม
- อว. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้มีการพัฒนาบนเว็บไซต์และ
แอปพลิ เ คชั น ของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งเป็ น ไป
ตามมาตรฐานอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ทธิ ค นพิ ก าร รวมถึ ง น า
เทคโนโลยีตามหลักการ UNGP ไปใช้ในการให้บริการข้อมูล
- ดศ. มีการดาเนินงานที่สนับสนุนการเข้าถึงบริการธุรกรรม
ทางการเงินของคนพิการ โดยการประกาศใช้กฎกระทรวง
ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึง และ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการ
โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และ
บริการสื่อสาธารณะ ส้าหรับคนพิการ พ.ศ. 2554 และ
ตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน
การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web
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Accessibility)
3.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้คนพิการได้มี - อว. เห็นควรให้คนพิการได้เข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นผู้ร่วม
ส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางออกระเบียบ ประกาศ ทดสอบการเข้าถึงตามมาตรฐานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของธนาคารและสถาบัน
พิการ ก่อนนาออกไปให้บริการจริง
การเงิน
- ธปท. ประสานงานกับสมาคมธนาคารไทยจัดตั้ง
คณะทางานพัฒนาบริการทางการเงินสาหรับคนพิการ เพื่อ
หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของคนพิการทางการเห็นใน
การทาธุรกรรมผ่านตู้ ATM ในระยะแรก
13. เรื่อง รายงานประจ้าปี 2563 ของส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานประจาปี 2563 ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป
ข้อเท็จจริง
อว. รายงานว่า
1. สวทช. เป็ น หน่ ว ยงานในสั งกัด อว. ที่จัด ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒ นาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถทางการผลิตและการบริการ ตลอดจนระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและ
จากต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
2. พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มาตรา 21 บัญญัติให้ทุก ๆ ปี
ให้ สวทช. จัดท้ารายงานประจ้าปีเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยแสดงงบดุล บัญชีทาการ และบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้อง พร้อมทั้งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของสานักงานในปีที่ล่วงมาด้วย และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอรายงานประจาปีต่อคณะรัฐมนตรี และให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานนั้นต่อ
รัฐสภาเพื่อทราบ สวทช. จึงได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป ซึ่งรายงานเรื่องนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างรายได้และ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ในคราวประชุม คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแ ห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว
สาระส้าคัญของเรื่อง
สวทช. ได้มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในสาขาเทคโนโลยีที่ สวทช. มีความเชี่ ยวชาญและ
พัฒ นาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี ที่ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ และรองรับแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนในการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
เพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง กลไกสนั บ สนุ น การลงทุ น ในด้ า นนวั ต กรรม สร้ า งการเชื่ อ มโยงกั บ พั น ธมิ ต รภาคี
สถาบันการศึกษา นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปขยายผล โดยเฉพาะการตอบสนองนโยบายประเทศใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ EECi การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิ จ สี เ ขีย ว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผ ล
การดาเนินงานที่สาคัญโดยสรุป ดังนี้
1. ผลการด้าเนินงานของ สวทช. ประจ้าปี 2563 สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
แผนการด้าเนินงาน
สาระส้าคัญ

20
1.1 ผลงานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

1.2 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการวิจัยของ
ประเทศ

- มี บ ทความตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการนานาชาติ 691 เรื่ อ ง มี ก ารยื่ น ขอ
จดทรัพย์สินทางปัญญา 451 รายการ และมีผลงานส้าคัญเชิงประจักษ์ ดังนี้
1. นวั ต กรรมเพื่ อ รั บ มื อ ต่ อ การระบาดของโรคโควิ ด 19 ได้ แ ก่
(1) พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น การเฝ้ า ระวั ง และการควบคุ ม โรคโควิ ด 19 เช่ น
DDC-Care แอปพลิเคชันติดตามและประเมินสุขภาพผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติด
เชื้อโรคโควิด 19 (2) การตรวจคัดกรองเบื้องต้น เช่น MuTherm-FaceSence
เครื่ อ งตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ใ บหน้ า อั ต โนมั ติ ที่ ต รวจได้ ห ลายคนพร้ อ มกั น
(3) การตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 เช่น พัฒนาวิธีสกัด RNA เชื้อไวรัส SARS-CoV-2
แบบง่าย (4) การป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 เช่น MagikTuch
ระบบสั่ ง การลิ ฟ ต์ แบบไร้ สั ม ผั ส และ (5) การวิ จัย และพั ฒ นาต้ น แบบวั ค ซี น
ป้องกันโรคโควิด 19 โดยนาเทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมมาใช้ในการพัฒนา
วัคซีน 5 ประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้
ต่อไปในอนาคต
2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น พัฒนาชุดตรวจ ELISA โรคใบด่างมันสาปะหลัง เพื่อคัดกรองท่อน
พัน ธุ์ป ลอดโรคใบด่ างมันส าปะหลั ง ซึ่ งได้ถ่ายทอดวิธีการตรวจวินิจฉัยให้ แ ก่
ภาคเอกชน 14 บริษัท และ Green Rock นวัตกรรมวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์
ช่วยลดน้าหนักโครงสร้างอาคารได้มากกว่าร้อยละ 20 เป็นต้น
3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ สวทช. และพันธมิตรสู่การสร้าง
ความสามารถให้แก่ภาคเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
เช่ น พั ฒ นาชุ ม ชนด้ ว ยเทคโนโลยี เ กษตรอั จ ฉริ ย ะ อาทิ เทคโนโลยี โ รงเรื อ น
อั จ ฉริ ย ะระบบควบคุ ม การใช้ น้ าในแปลงเปิ ด และเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ข้ า ว
ปลอดภัยถ่ายทอดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงหน้า
ดินให้แก่กลุ่มเกษตรกรนาร่องในพื้นที่จังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
พื้นที่ เป็นต้น
- โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T
Infrastructure) เป็นโครงสร้างพื้นฐานสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี บริการด้านเทคนิค วิชาการที่มีมาตรฐานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
สร้างเครือข่ายการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ได้แก่ (1) ธนาคารทรัพ ยากรชี ว ภาพแห่ งชาติ (National Biobank of
Thailand) (2) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center) (3) ศูนย์
ทรั พยากรคอมพิว เตอร์เพื่อ การคานวณขั้นสู ง (NSTDA Supercomputer
Center) (4) ศูนย์ระบบไซเบอร์ -กายภาพ (Center for Cyber-Physical
Systems) และ (5) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Technology and Informatics Institute for Sustainability)
- โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคุ ณ ภาพของประเทศ (National
Quality
Infrastructure) เป็น ศู น ย์ก ลางการออกแบบผลิ ต ภั ณฑ์ วิ เคราะห์ ทดสอบ
ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน
ระดั บ สากล รวมทั้ ง ให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ต ามมาตรฐ านสากล
ให้บริการเชิงเทคนิคและให้คาปรึกษา ได้แก่ (1) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Product Testing Center)
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(2) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA Characterization and
Testing Service Center) (3) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
(Design and Engineering Consulting Service Center) (4) ศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and
Houseware Product Testing Center) และ (5) ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยา
และชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)
1.3 การสร้างขีด
- การพัฒนากลไกสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัย
ความสามารถในการแข่งขัน และพั ฒ นาเทคโนโลยี และนวั ตกรรมเพิ่ ม ขึ้น ซึ่ ง มีก ารจดทะเบี ยนจัด ตั้ งแล้ ว
ของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และบริษัทเอไอ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไนน์ จากัด
- กลไกการส่งเสริมเขตนวัตกรรม เพื่อส่ งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยของ
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธ รรม ประกอบด้ ว ย อุ ทยานวิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศ
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก EECi ซึ่งมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 6 ด้าน ได้แก่ เกษตร
สมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีว ภาพ แบตเตอรี่
ประสิทธิภาพสูงและขนส่งสมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ และเครื่องมือทางการแพทย์
- สวทช. ได้ รั บ มอบหมายให้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ป ระสานงานหลั ก ในการจั ด ท า
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจ
BCG ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวั ต กรรม โดยจั ด ระดมความเห็ น จากทุ ก ภาคส่ ว นมากกว่ า 500 คน และ
นาเสนอแนวทางและโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก โดยนายกรัฐมนตรีได้
เห็นชอบในหลักการและมีข้อสั่งการให้จัดทารายละเอียดแผนงานเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ BCG ต่อไป
1.4 การพัฒนาและสร้างเสริม - สวทช. มุ่ ง เน้ น การสร้ า งบุ ค ลากรวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
บุคลากรวิจัย
นวัตกรรม (วทน.) ให้กับประเทศผ่านกลไกการทางานร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อ
พั ฒ นาประเทศสู่ ป ระเทศไทย 4.0 โดยอาศั ย ความพร้ อ มของนั ก วิ จั ย และ
โครงสร้างพื้น ฐานที่ สวทช. มีอยู่ด้วย รวมถึงพัฒนาส่ งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน
สนใจเรีย นรู้ด้าน วทน. เพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับ
มั ธ ยม ปริ ญ ญาตรี / โท/เอก/หลั ง ปริ ญ ญาเอก รวม 708 คน และสนั บ สนุ น
นักศึกษาและบุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการ
ของศูนย์แห่งชาติ จานวน 569 คน
1.5 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ - สวทช. สามารถสร้างผลลัพธ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ มูลค่ารวม 65,255 ล้าน
และสังคม
บาท รวมทั้งผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของภาคการผลิตและบริการ มูลค่ารวม 13,796 ล้านบาท
1.6 ผลการใช้จ่ายและ
- สวทช. มีผลการใช้จ่ายตามงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น
บุคลากร
6,980.89 ล้านบาท มีรายได้รวมเท่ากับ 6,742.45 ล้านบาท มีบุคลากรทั้งสิ้น
3,096 คน เป็นบุคลากรสายวิจัยและวิชาการร้อยละ 70 (จานวน 2,167 คน)
และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการร้อยละ 30 (จานวน 929 คน)
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2. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ สวทช. สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
โดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า งบการเงินของ สวทช. ดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
14. เรื่อง สรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานการณ์เ ศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 3/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก
ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 3/2564 (วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม
2564) ตามทีส่ านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์
เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เสนอ สรุปสาระสาคัญและมติที่ประชุม
ดังนี้
1. เรื่องเพื่อทราบ
1.1 ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องที่ส้าคัญ ดังต่อไปนี้
1 . 1 .1 ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด -19 เ ส น อ โ ด ย ส า นั ก ง า น
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ล่าสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม
2564 มีผู้ ติ ดเชื้ อรายใหม่ 511,164 คน และผู้ เสี ย ชีวิตรายใหม่ 8,674 คน ส่ งผลให้ มี ผู้ ติดเชื้อสะสมทั่ ว โลก
192,278,425 คน และมีผู้เสียชีวิตสะสม 4,133,988 คน โดยพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ขณะที่สัดส่วนการฉีดวัคซี นในประเทศ
สาคัญ ๆ ยั งคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21
กรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,002 คน ผู้หายป่วย 8,248 คน และผู้เสียชีวิต 108 คน ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อ
สะสมรวม 439,477 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จานวน
410,614 คน และมีผู้เสียชีวิตสะสม 3,516 คน ข้อมูลการฉีดวัคซีนพบว่ามีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกจานวน 10.78 ล้าน
คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.5 ต่อประชากร และเข็มที่สองจานวน 3.44 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.9 ต่อ
ประชากร
1.1.2 สถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด เสนอโดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั ง ค มแ ห่ ง ช า ติ จ าก เค รื่ อ งชี้ ทา งเศ รษ ฐ กิ จไ ทย ใน เดื อน พฤ ษภ าคม 2 56 4 เมื่ อพิ จา รณ าเ ที ย บกั บ
เดือนก่อนหน้าภายหลังจากปรับปัจ จัยฤดูกาลแล้ว พบว่าเครื่องชี้ด้านการบริโ ภคและการลงทุนภาคเอกชนล ดลง
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเดือนพฤษภาคม สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีความ
เ ชื่ อ มั่ น ผู้ บ ริ โ ภ ค แ ล ะ ดั ช นี ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ท า ง ธุ ร กิ จ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ยั ง ทรงตั ว เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก่ อ นหน้ า ขณะที่ ก ารใช้ จ่ า ยและการลงทุ น ภาครั ฐ ยั ง เป็ น แรงสนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ
ที่สาคัญ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลความถี่สูง (High-frequency data) ล่าสุดถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่าการ
เดินทางภายในประเทศเพื่อออกไปทากิจกรรมต่าง ๆ ปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่
ยังรุนแรงส่งผลให้ต้องดาเนินมาตรการควบคุมการระบาดในหลายพื้นที่มากขึ้น
1.1.3 ความคื บ หน้ า มาตรการ Phuket
Sandbox
เสนอโดยการท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทย ความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีจานวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่
1 – 21 กรกฎ าคม 2564 รว ม 9,358 คน ไม่ พ บเชื้ อ โ ควิ ด -19 จ านว น 9, 339 คน และพบเชื้ อ
โควิด-19 จานวน 19 คน ขณะที่ยอดการจองห้องพักตามมาตรฐาน SHA+ สะสมระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายนอยู่ที่ 244,703 คืน มีจานวนห้องพักที่เปิดให้บริการ 27,000 ห้อง คิดเป็นอัตราการเข้าพักร้อยละ 10.12
ค่าใช้จ่ ายต่อทริ ป 70,000 บาท (เฉลี่ ย 5,500 บาทต่อคนต่อวัน) และสร้ างรายได้ให้ กับการท่องเที่ยว 534.31
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ล้านบาท และในส่วนของเที่ยวบิน คาดว่าในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมจะมีเที่ยวบินประมาณ 30 และ 40 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ ตามลาดับ
1.1.3.1 ผลการส้ า รวจความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ภ ายใต้ ม าตรการ
Phuket Sandbox ข้อมูลสารวจระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2564 จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวน 25 คน
พบว่าผู้ตอบสารวจร้อยละ 64 ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายอื่น ๆ ในประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ขณะที่
ผู้ตอบสารวจร้อยละ 88 พึงพอใจมากที่สุดในอัธยาศัยไมตรีของคนภูเก็ต และร้อยละ 80 พึงพอใจมากที่สุดในคุณภาพ
และการบริการของโรงแรม SHA+ โดยเรื่องที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ คุณภาพของรถบริการรับ -ส่ง
SHA+ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ภาพรวมของการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต และการตรวจคัดกรองเมื่อเดินทาง
มาถึง สาหรับเรื่องที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการขอ COE การจองรถบริการรับส่ง และความ
ชัดเจนของข้อมูลรายละเอียด หลักเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทย
1.1.3.2 แนวทางการแก้ไ ขปั ญหาและอุ ปสรรคส้า คัญ ที่พ บระหว่างการดาเนิ นงาน
สามารถสรุปได้ดังนี้
1.1.3.2.1 ปัญหาที่ด้าเนินการแก้ไขแล้ว ได้แก่ (1) การคัดกรองคนเข้า-ออกจังหวัด
ภูเก็ต สาหรับด้านคุณสมบัติผู้ขนส่งสาธารณะ ได้รายงานข้อมูลให้กระทรวงคมนาคมรับทราบปัญหาและพิจารณาร่าง
กฎระเบียบด้านสาธารณะนาไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด และ (2) ขั้นตอนระหว่างก่อนการเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึงที่
หมายของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย (2.1) กรมการกงสุลโดยสานักงานหนังสือเดินทางจังหวัดภูเก็ตได้พิจารณา COE
ของนักท่องเที่ยว ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต โดยพิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไป (2.2) สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดทาระบบการจองการตรวจเชื้อออนไลน์เพื่อสามารถให้นักท่องเที่ยวจองล่วงหน้ า และ (2.3)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเร่งประสานสายการบินเพื่อขอรับผังที่นั่งเครื่องบินในเที่ยวบินของนักท่องเที่ยวผู้ติด
เชื้อให้เร็วขึ้น
1.1.3.2.2 ปัญหาที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการ ได้แก่ (1) การคัดกรองคนเข้า-ออก
จังหวัดภูเก็ต สาหรับ ด้านปริมาณเจ้า หน้าที่และอุปกรณ์คัดกรอง อยู่ระหว่างจัดกาลังคนและอุปกรณ์เพิ่มเติมให้
เพียงพอ รวมทั้งการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับลดเกณฑ์ในการอนุมัติให้จัดตั้งจุดตรวจหา
เชื้อโดยภาคเอกชนเพิ่มเติม ขณะที่ด้านการคัดกรองคน อยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีการสแกนใบหน้าและระบบ
ตรวจสอบติ ด ตามตั ว และได้ มี ก ารเร่ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ม าตรการคั ด กรองเพื่ อ ให้ ป ระชาชนรั บ ทราบโดยทั่ ว ถึ ง
(2) นักท่องเที่ยวไม่ทราบหลักเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงและเงื่อนไขการกักตัว โดยให้นักท่องเที่ยวซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่
ครอบคลุมกรณีนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง และ (3) การอยู่ระหว่างพานักของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีปัญหา
เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลรวมทั้งการกักตัวสาหรับ
นักท่องเที่ยวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพานักอยู่ในภูเก็ต และต้องสารองค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้หารือกับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในการ
ประสานบริษัทประกันภัยในประเทศเพื่อหาทางแก้ไข โดยการนาเสนอกรมธรรม์ใหม่ที่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงและไม่ต้อง
สารองจ่าย นอกจากนี้ยังรวมถึงการซื้อประกันภัยผิดประเภท และผลกระทบจากการห้ามเดินทางภายในประเทศ
ซึ่งปัจจุบันทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประสานจัดหารถโดยสารเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการเดินทางจากภูเก็ตมายังกรุงเทพฯ แล้ว
1.1.4 ความคืบหน้ามาตรการ Samui Plus Model เสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีจานวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2564
รวม 20 คน โดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ มาตรการ Samui Plus มีข้อจากัดจากการที่ในปัจจุบันยังมีเที่ยวบินตรง
จากต่างประเทศในปริมาณที่น้อย
1.2 มติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ
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ที่ประชุมรับทราบ (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และสถานการณ์เศรษฐกิจ
ไทย เสนอโดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ (2) ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน Phuket
Sandbox และ Samui Plus model เสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1.3 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
1.3.1 มอบหมายให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันแก้ปัญหาการแพร่
ระบาดของโควิด-19 และเร่งรัดดาเนินมาตรการในการลดจานวนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะการตรวจคัดกรองผู้
ติดเชื้อ การนาผู้ติดเชื้อที่พักคอยอยู่ตามที่พักอาศัยและสถานที่ต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการรั กษาในโรงพยาบาลสนาม
หรือสถานพยาบาลแรกรับอย่างเป็นระบบโดยเร็วที่สุด
1.3.2 มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและ
ช่ว ยเหลื อให้คาปรึกษาแก่ป ระชาชนเกี่ย วกับ มาตรการเยียวยาของรัฐบาลในทุกพื้นที่ เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยว กับ
มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล ตลอดจนวิธีการเข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ความช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น นอกจากนี้ มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้ดาเนินมาตรการ
เพื่อช่วยเหลือประชาชน ทาการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม และมีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อให้ประชาชนแต่ละกลุ่มได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึง
1.3.3 มอบหมายให้ สานักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติ และกระทรวงการคลั ง ประสานให้ทุ กหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการที่สามารถ
ดาเนินการได้ สาหรับโครงการที่ยังไม่พร้อมดาเนินการหรือไม่มีความเหมาะสมในการดาเนินการในช่วงเวลาปัจจุบัน
ให้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถนางบประมาณในส่วนดังกล่าวไปดาเนินการ
ในส่วนอื่นที่จาเป็นได้
1.3.4 มอบหมายให้ ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แ ละ
กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง โครงการกระตุ้ น การบริ โ ภคเพิ่ ม เติ ม จากมาตรการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งให้พิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนในการปรับปรุงเงื่อนไข
โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อจูงใจผู้มีกาลังซื้อสูงเข้าร่วมโครงการและใช้จ่ายมากขึ้น
1.3.5 มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ดาเนินการดังนี้ (1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของวัคซีนหลักของประเทศ ตลอดจนข้อมูลด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ให้แก่ภาคเอกชนและประชาชนทราบ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและสร้างความเชื่อมั่นต่อแนวทางการควบคุม
การแพร่ระบาดและระบบสาธารณสุขของประเทศ (2) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนต่อแนวทางการนาผู้
ติดเชื้อกลับไปรักษาต่อที่ภูมิลาเนาเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมุ่งเน้น
พิจารณาตามระดับความรุนแรงของโรคและอาการของผู้ติดเชื้ อเป็นสาคัญ (3) จัดสรรกระจายวัคซีนโดยพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญให้แก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อรุนแรง กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ อาทิ กลุ่ม
ครูและสถานศึกษา และกลุ่มแรงงานเพื่อให้ภาคการผลิตสามารถดาเนินต่อไปได้ และ (4) จัดหายาและเวชภัณฑ์
ต่าง ๆ เพื่อจัดสรรต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ โดยให้เร่งประสานกับสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสารวจความต้องการในแต่ละพื้นที่โดยเร็ว
1.3.6 มอบหมายให้ ก ระทรวงดิจิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั ง คม เร่ งติ ด ตามด าเนิ น การ
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ของข้ อ มู ล ที่ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป แบบ และช่ อ งทางต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ
ที่ถูกต้องให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
1.3.7 มอบหมายให้ รองนายกรัฐ มนตรี (นายสุ พั ฒ นพงษ์ พั นธ์มี เชาว์ ) หารือร่ ว มกั บ
เครือข่ายภาคเอกชนที่มีศักยภาพเพื่อดาเนินการจัดหาวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมร่วมกับรัฐบาล
1.3.8 มอบหมายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดาเนินการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชสมุนไพร การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรอย่าง

25
ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งส่ งเสริ มการแปรรูป และพัฒ นาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่ อส่ งเสริม การบริโ ภค
ภายในประเทศและสนับสนุนการหาตลาดเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ
2. เรื่องสืบเนื่อง
2.1 มาตรการเปิ ด รั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ใ นพื้ น ที่ น้ า ร่ อ ง เสนอโดยการท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทย
2.1.1 แนวทางการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วม Phuket Sandbox เดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงระหว่ า งจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต กั บ พื้ น ที่ น้ า ร่ อ งอื่ น ( 7+7)
โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วพ านั ก
ภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา 7 วัน และสามารถเดินทางท่องเที่ยวและต้องพานักในพื้นที่อื่น ๆ อีกเป็นเวลาอย่าง
น้อย 7 วัน ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า) จังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง และไร่เล)
และจังหวัดพังงา (เขาหลัก เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่) มีกาหนดเริ่มดาเนิ นการในวันที่ 1 สิงหาคม 2564
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
2.1.1.1 คุณสมบัติของนักท่องเที่ยวภายใต้ Phuket Sandbox ประกอบด้วย
(1) หนังสือเดินทางและวีซ่า ที่ได้รับการประทับตรารับรอง โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต (2) เอกสารหลักฐาน
ยืนยัน แสดงระยะเวลาพานักในโรงแรม SHA+ ในภูเก็ตมาแล้ว 7 คืน และเอกสารการตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 โดย
วิธี RT-PCR (ผล Swab ครั้งที่ 1 วันที่ 0 และครั้งที่ 2 วันที่ 6 เป็นลบ หรือ Not Detected) (3) เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี
เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่แสดงเอกสารผ่านตามเกณฑ์ (4) เอกสารยืนยันการจองโรงแรมที่พัก SHA+ ในพื้นที่นาร่อง
อื่น และ (5) รายงานตัวผ่านระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และเปิดเข้าถึงสถานที่หรือรายงานตัว ณ ที่พัก SHA+
ตลอดระยะเวลาที่พานัก
2.1.1.2 คุณสมบัติของนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
(Expat) ประกอบด้วย (1) เอกสารการฉีดวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม วัคซีน Astrazeneca 1
เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน (2) ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test ก่อนเดินทาง
และมีผลเป็นลบ (negative) ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (3) เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี มากับผู้รับวัคซีนให้เดินทางพร้อมผู้
เดินทางได้ (4) แสดงแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และเปิดให้เข้าถึงสถานที่ และ (4) ลงทะเบียน QT14 สาหรับเข้าพัก
ในพื้นที่นาร่อง
2.1.2 แนวทางการรับรองวัคซีน Sputnik V เพื่ออานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวรัสเซีย
และประเทศใช้วัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนหลักสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้
2.1.3 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและก้าลังคนอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
ครอบคลุมการตรวจ RT-PCR และ Rapid Antigen Test เพื่อยกระดับการควบคุมโรคแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
มายัง Phuket Sandbox และ Samui Plus Model
2.2 มติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ
2.2.1 เห็นชอบในหลักการแนวทางการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วม Phuket Sandbox
เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นาร่องอื่น (7+7) โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ดาเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวประสานภาคเอกชนและภาค
ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจของคนในพื้นที่ร่วมกัน และพิจารณาจัดเตรียมแผนการดาเนินการบนระเบียบ
หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเดียวกันกับการดาเนินการของ Phuket Sandbox เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยและการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
2.2.1.2 มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย จัดทารายละเอียดแผนการเชื่อมโยงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางระหว่างจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่นาร่อง
อื่น เพื่อน าเสนอให้ ที่ป ระชุม ศบค. พิจ ารณาต่อไป และให้ พิจารณาจัดทาแผนการเปิด รับนักท่องเที่ยวในพื้น ที่
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ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อน าเสนอให้ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริห ารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ และ ศบค.
พิจารณาต่อไป
2.3 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
2.3.1 มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ดาเนินการดังนี้ (1) ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนด
มาตรการการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าในพื้นที่นาร่องให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันการนาเชื้อโควิด -19
เข้ า ไปแพร่ ร ะบาดในพื้ น ที่ (2) ประสานกระทรวงมหาดไทย พิ จ ารณาน าแนวทางการด าเนิน มาตรการเปิ ด รั บ
นักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้ Phuket Sandbox เผยแพร่ให้แก่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการนาไปวาง
แนวทางระยะต่อไป และ (3) ประสานกระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมู ล
สถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศไทยในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงความคืบหน้าและความสาเร็จในการดาเนินการ
Phuket Sandbox ให้แก่สถานทูตประเทศต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง
2.3.2 มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งรัด
จัดทาข้อเสนอคาของบประมาณและแผนกาลังคนเพื่อรองรับการยกระดับศักยภาพของจุดคัดกรองให้เพียงพอ ทั้ง
กระบวนการคัดกรองผู้เดินทางด้วยระบบดิจิทัล และการจัดหา Rapid Antigen Test และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แล้ว
เสร็ จโดยเร็ วภายใน 1 สั ปดาห์ และประสานกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ส านักงานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณ ในรายละเอียดของแหล่งเงิน เพื่อจัดทารายละเอียดเพื่อ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
2.3.3 มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดติดตามการพิจารณาขึ้นทะเบียนรับรองวัคซีน
Sputnik V เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยได้
3. เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่
ประเทศไทย เสนอโดยทีมปฏิบัติการเชิงรุกทาบทามทั้งบริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศ (ทีมปฏิบัติการเชิงรุกฯ) โดย
มีสาระสาคัญดังนี้
3.1.1 แนวทางการดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มเป้า หมายที่ส้าคัญซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อ
ประเทศในระยะยาว ประกอบด้วย (1) กลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy global citizen) (2) ผู้
เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy pensioner) (3) กลุ่มที่ต้องการทางานจากประเทศไทย (Work-fromThailand professional) และ (4) กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High-skilled professional)
3.1.2 การจั ด ตั้งศูน ย์บริ การผู้พ้า นักระยะยาว (LTR-Service center) เพื่อเป็น
หน่วยงานที่คอยอานวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะเข้ามาพานั กในประเทศไทย
ในระยะยาว โดยจะทาหน้าที่หลักในการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความยุ่งยากและความ
ซ้าซ้อนสาหรับผู้พานักระยะยาวในการติดต่อกับราชการ รวมถึงทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการนักลงทุน
ต่างประเทศในระยะต่อไป
3.2 มติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ
3.2.1 เห็ น ด้ ว ยในหลั ก การของมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ และการลงทุ น โดยการดึ ง ดู ด
ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย ตามข้อเสนอของทีมปฏิบัติการเชิงรุกฯ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศในระยะยาว โดยมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องพิ จ ารณาข้อ เสนอในรายละเอีย ดและน าเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ดังนี้
3.2.1.1 มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษี
ประเภทต่าง ๆ และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการศุลกากร
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3.2.1.2 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การกาหนดวีซ่าประเภทใหม่ รวมทั้งข้อยกเว้นและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.1.3 มอบหมายให้กระทรวงแรงงานพิจารณาความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการการทางานและอนุญาตให้ทางานของคนต่างด้าว
3.2.1.4 มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาความเหมาะสมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง กากับดูแล และบริหารศูนย์บริการผู้พานักระยะยาว
3.3 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
3.3.1 มอบหมายให้ ทีมปฏิบัติการเชิงรุกฯ ประสานสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดึงดูดนักลงทุนและแนวทางการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) และรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ ทราบต่อไป
3.3.2 มอบหมายให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาความเป็นไปได้ของ
การขยายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการรองรับการลงทุน
3.3.3 มอบหมายให้ ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และ
กระทรวงการคลัง ประสานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรการช่วยเหลือด้ านการเงินและสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ
ข้อจากัดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงมาตรการได้มากขึ้น
15. เรื่อง การส่งเสริมการใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้
1. กรณีที่ ยธ. ได้มอบหมายให้เรือนจาและทัณฑสถานทั่วประเทศปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและ
พืชสมุนไพรอื่น ๆ ในพื้นที่ 141 ไร่ เป็นการเริ่มต้น เพื่อช่วยผู้ต้องขังในเรือนจากรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 และโรคอื่น ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไป
2. การส่งเสริมให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อและยังไม่มีอาการ ตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กรมราชทัณฑ์ได้ดาเนินการแล้ว เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาและลดภาระระบบสาธารณสุข
และให้กระทรวงสาธารณสุข ยธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาวิจัยเพื่อนาไปใช้รักษาผู้ป่วย
โควิ ด โดยพิ จ ารณาให้ ร อบด้ า น ทั้ ง สรรพคุ ณ ปริ ม าณที่ จ ะใช้ อาการข้ า งเคี ย ง ฯลฯ โดยมอบหมายให้
รองนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุว รรณ) เป็นเจ้าภาพร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้พืช
สมุนไพรตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า รวมถึงการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้ถูกต้องด้วย
ทั้งนี้ ยธ. เสนอว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เพิ่มปริมาณขึ้น และ
การฉีดวัคซีนยังไม่สามารถดาเนินการให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น หากปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อาจทาให้เกิดความสูญเสียในทุกด้าน อาทิ การสูญเสียชีวิตของประชาชน สูญเสียทางเศรษฐกิจ ในการ
นี้ การนา “สมุนไพรไทย” มาใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยมีข้อมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สมุ น ไพรไทยโดยเฉพาะฟ้ า ทะลายโจรมี ส ารแอนโดรกราโฟไลด์
(Andrographolide) ที่มีศักยภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ และลดการแบ่งตัวของไวรัสได้ ซึ่งกระทรวง
ยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้เรือนจา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 143 แห่ง ปลูกสมุนไพรประเภทต่าง ๆ
โดยเน้นการปลู กฟ้าทะลายโจร กระชายขาว เป็นหลักเพื่อเป็นการช่วยเหลือตนเองและไม่เป็นภาระกับบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีจากัด เพื่อ ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ดู แลประชาชนทั่วไปที่มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โดวิ ด -19) เพิ่ ม ขึ้ น และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้ ย าฟ้ า ทะลายโจรในการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยติ ด เชื้ อ และยั ง ไม่ มี อ าการ
ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมราชทัณฑ์ได้ดาเนินการแล้ว เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาและลดการเข้าสู่ระบบสาธารณสุข
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16. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 26/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว
ประชุ มครั้ ง ที่ 26/2564 เมื่ อ วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้ มีม ติ ที่ เ กี่ย วข้ องกั บ การจั ด ท าข้ อ เสนอแนวทางการ
ดาเนินการตามมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้น ฟู เศรษฐกิ จ และสั งคมที่ได้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 พ.ศ . 2563
(พระราชกาหนดฯ) (ครั้งที่ 6) การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราช
กาหนดฯ การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส้าคัญของโครงการ
ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทาให้
วงเงินของโครงการฯ ในส่วนของงบเงินอุดหนุน ปรับลดจาก 13,878.1200 ล้านบาท เป็น 9,479.4936 ล้านบาท
หรื อลดลง 4,398.6264 ล้านบาท โดยเห็น ควรมอบหมายให้ กรมส่ งเสริมการเกษตร เร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูล
โครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
2. อนุมัติ ใ ห้น้า วงเงิน กู้เพื่อการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (1) เพิ่มเติม
จ้า นวน 13,026.1200 ล้ า นบาท และมาตรา 5 (2) เพิ่ ม เติ ม จ้ า นวน 1,522.9900 ล้ า นบาท รวมวงเงิ น
14,549.1100 ล้านบาท เพื่อรองรับการดาเนินงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขและ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมาตรา 6 วรรคสามแห่ง
พระราชกาหนดฯ (ครั้งที่ 6) ทั้งนี้ ภายหลังการด้าเนินการดังกล่าวจะท้าให้กรอบวงเงินเพื่อการตามมาตรา 5 (3)
คงเหลือ 4,265.6210 ล้านบาท (รวมการปรับลดกรอบวงเงินโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด ของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว แต่ยังไม่รวมกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่
26/2564 ในส่วนที่เหลือ)
3. อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของส้านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงิน 13,026.1200 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้
ภายใต้แผนงานที่ 1.3 ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการ
สาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับประชาชนทุกสิทธิ ระหว่ างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 และ
มอบหมายให้ส้า นักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เป็น หน่วยงานรั บผิดชอบโครงการ เร่งดาเนินการตาม
ความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด
4. อนุมัติให้ส้านักงานประกันสังคม ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระส้าคัญของโครงการเยียวยา
นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขยายพื้นที่ด้าเนินโครงการฯ จากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด
โดยเพิ่มเติมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ท้าให้
กรอบวงเงิ น โครงการฯ เพิ่ ม ขึ้ น จาก 13,504.6960 ล้ า นบาท เป็ น 15,027.6860 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น
1,522.9900 ล้า นบาท พร้ อ มทั้ งเห็ น ควรให้ น ายจ้า งและลู ก จ้ างที่ไ ด้รั บเงิน ช่ว ยเหลื อ เยี ยวยาจากการดาเนิ น
โครงการฯ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้สานักงาน
ประกันสังคม เร่งดาเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด
5. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาด้าเนินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิร
ภัย ระดับ 3 เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-19 และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ
ในเขตภาคเหนือ จากเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 เป็น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2564 ตามที่ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมเสนอ โดยเห็ น ควรมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
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6. อนุมั ติ ใ ห้ ส้า นั กงานเศรษฐกิจ การคลั ง ขยายระยะเวลาการเบิก จ่า ยเงิ น งบประมาณของ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการคนละครึ่งระยะที่ 2 ให้แก่ร้านค้าที่ถูกระงับสิทธิ จ้านวน 296 ราย วงเงินที่ระงับ
การจ่ า ยจ้ า นวน 972,516 บาท จนกว่ า การตรวจจะแล้ ว เสร็ จ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม การจ่ า ยเงิ น ให้ ร้ า นค้ า ใน
กลุ่มดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่เกินวั นที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเห็นควร
มอบหมายให้สานักงานเศรษฐกิจการคลัง เร่งดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนต่อไป
7. อนุมัติให้จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดยะลา ปรับแผนดาเนินงานแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ และยกเลิกการดาเนินกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระ
ราชกาหนดฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว และอนุมัติให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปรั บ แผนการด้ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาผ้ า ทอละว้ า ตามที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว และให้ยุติการดาเนินโครงการ Mae Hong Son Arts and Crafts และโครงการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพหลังโควิด (Pai Post Covid Retreat) ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยะลา
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
17. เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน
คณะรัฐ มนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการของมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
ครัวเรือนและประชาชนซึ่งเป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตามที่เสนอ
2. มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ สนั บสนุน แหล่งเงินเพื่อดาเนินตามมาตรการดังกล่าวตามขั้นตอนของพระราช
กาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดฯ เพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2564) ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการพิจารณา
กาหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผ่านระบบบัญชี
ธนาคาร พร้อมทั้งเร่ งประชาสั มพันธ์ให้ประชาชน รับรู้และเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการให้ ความช่วยเหลื อ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนด้วย
โดยให้ สศช. รับความเห็นของหน่วยงาน ร่วมทั้งความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ขอให้
ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดของ วธ. ด้วย
สาระส้าคัญ
มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนที่
เสนอในครั้งนี้ เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 หลักการให้ความช่วยเหลือ
1) กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในระบบการศึกษาไทย
2) ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1.2 แนวทางการให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย
1) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อ
นัก เรี ย น 1 คน เพื่ อ บรรเทาภาระค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ ป กครองที่ เ พิ่ ม ขึ้น จากการปรั บ รู ปแบบการเรี ย นการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากระบบปกติ ที่ทาให้ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่าย
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เพิ่มเติม และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจอัน
เนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) การจั ด สรรค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ช่ ว ยจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษา เพื่ อ ลด
ค่าใช้จ่ายของครูในการดูแลนักเรียน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ครูมีภาระในการติดตามและจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3) การขอความร่ วมมือให้ลดหรื อ ชะลอการเรี ยกเก็บค่า ใช้ จ่า ยต่า ง ๆ จาก
ผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชน เป็น การดาเนิ นการโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 34 ของ
พระราชบั ญญัติโ รงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 โดย ศธ. จะดาเนินการกาหนดให้ สถานศึกษาลดค่าใช้จ่ายหรือตรึง
ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บจากผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก
ภาครัฐ และโรงเรี ยนนานาชาติในภาคเรีย นที่ 1 ของปีการศึกษา 2564 ให้เท่ากับปีการศึกษา 2563 ซึ่งที่ผ่านมา
โรงเรี ย นเอกชนในสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดาเนินการคืนค่าธรรมเนียมและ
ค่าธรรมเนียมอื่นแก่ผู้ปกครองไปแล้วรวมจานวน 2,275.27 ล้านบาท
นอกจากนี้ ศธ. จะได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหา
ค่าใช้จ่ า ยของผู้ ป กครองในโรงเรี ย นเอกชนในกลุ่ ม ที่ไม่ ได้รั บการสนั บสนุ นทางการเงิ นจากภาครัฐ และโรงเรีย น
นานาชาติ เพื่อใช้ดาเนินการตามมาตรการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 32 และมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 ตามขั้นตอนต่อไป
1.3 ประมาณการกรอบวงเงิน ในเบื้องต้นคาดว่าการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะมี
กรอบวงเงินประมาณ 23,000 ล้านบาท
2. มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
และเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.1 หลักการให้ความช่วยเหลือ
1) กลุ่มเป้าหมาย นิสิต นักศึกษาชาวไทยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาค
ปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
2) ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ กรณีที่นักศึกษาได้ชาระค่า
เล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาให้การช่วยเหลือตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
โดยการชาระส่วนลดคืนให้แก่นักศึกษาโดยเร็วต่อไป
2.2 แนวทางการให้ความช่วยเหลือ ภายใต้มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย
1) การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
โดยการให้ส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามอัตรา
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บดังนี้ (1) ลดค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน
50,000 บาท ร้อยละ 50 (2) ส่วนที่ 50,001 - 100,000 บาท ลดร้อยละ 30 และ (3) ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลด
ร้อยละ 10 ซึ่งการให้ส่วนลด จะเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6 : 4 ซึ่งจะเป็น
การให้ส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 หรือเท่ากับสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 20 และภาครัฐ
สนับสนุนเพิ่มเติมอีกไม่เกินร้อยละ 30
2) การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน โดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนในอัตรา
5,000 บาทต่ อ คน ทั้ ง นี้ อว. ได้ ป ระสานให้ ส ถาบัน อุ ดมศึ กษาของเอกชน พิ จ ารณาให้ ส่ ว นลดค่า เล่ า เรี ย นและ
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม หรื อ สนั บ สนุ น มาตรการอื่ น ๆ อาทิ การขยายเวลาผ่ อ นช าระหรื อ ผ่ อ นจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษายืมเพื่อศึกษาออนไลน์ ส่วนลดค่า
หอพักนักศึกษา
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2.3 ประมาณการกรอบวงเงิน ในเบื้องต้นคาดว่าการดาเนินการตามมาตรการดัง กล่าว จะ
มีกรอบวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท
ต่างประเทศ
18. เรื่อง กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on
Mutual Recognition Arrangement: AFA on MRA) ฉบับปรับปรุงแก้ไข
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบร่างกรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
(ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement) ฉบับปรับปรุงแก้ไข ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอื่ นลงนามในร่างกรอบ
ความตกลงฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว และเมื่อลงนามแล้วให้กระทรวงอุตสาหกรรมส่งกรอบความตกลงฯ ดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 178
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อนแสดงเจตนาให้มี ผลผูกพันต่อไป ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5
กุมภาพัน ธ์ 2562 (เรื่อง แนวทางการปฏิบั ติเกี่ยวกับการเสนอหนังสื อสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) พร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full
Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างกรอบความตกลงฯ ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคาที่มิใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ไทย ให้กระทรวงอุตสาหกรรมดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือ
สัญญาเกี่ย วกับ ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ทั้งนี้ ให้ กระทรวงอุตสาหกรรมรับ
ความเห็นของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ
สาระส้าคัญของเรื่อง
1. กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกรอบความตกลงฯ ฉบับปี 2541 ให้ทันสมัยมากขึ้น โดยกาหนดให้
ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมข้อตกลงยอมรับร่วมรายสาขาต้องรับรองหรือยอมรั บผลของกระบวนการตรวจสอบและ
รับรองที่มีการดาเนินการตามบทบัญญัติภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมรายสาขา และร่างกรอบความตกลงฯ ฉบับนี้ จะ
นาไปใช้กับข้อตกลงยอมรับร่วมรายสาขาสาหรับทุกผลิตภัณฑ์ โดยครอบคลุม 5 สาขา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (1.สาขา
ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 2. ผลิตภัณฑ์ยา 3.อาหารสาเร็จรูป 4. ยานยนต์ และ 5. อาคารและวัสดุก่อสร้าง) รวมถึง
สาขาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เพื่อส่งเสริมการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ยกระดับมาตรฐานสินค้าให้
สอดคล้องกับแนวทางสากล สร้ างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของอาเซียน ลดอุปสรรคทาง
การค้าและเพิ่มขีดความสามารถของภูมิภาคอาเซียนในการแข่งขันในตลาดโลก ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี
ความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม
2. ร่างกรอบความตกลงฯ กาหนดขั้นตอนการลงนามและขั้นตอนการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันแยก
ออกจากกัน โดยกรอบความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้ยื่นสัตยาบันสาร ตราสารรับรอง
หรือยอมรับต่อเลขาธิการอาเซียนแล้ว ทั้งนี้ มีกาหนดการเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในปี 2564
กรอบความตกลง ฯ ฉบั บ ปรั บ ปรุ งแก้ไขนี้ มีประโยชน์ต่อไทยและประเทศสมาชิก อาเซียน ดังนี้ 1) เพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 2) อานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ 3) ปรับมาตรฐานใน
อาเซียนให้สอดคล้องกันตามแนวทางสากล และสินค้าได้มาตรฐานตามแนวทางสากล 4) ลดต้นทุน เนื่องจากไม่ต้องมี
การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าซ้า 5) สินค้าต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานก่อนออกวางจาหน่ายในท้องตลาด 6) มี
หน่วยงานตรวจสอบและรับรองที่น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์หลายสาขาในอนาคต 7) มีห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องตามแนวทางสากล 8) ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองที่ได้
มาตรฐานแล้ว และ 9) ผู้รับบริการได้รับการอานวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน รวมทั้งเป็นการลดอุปสรรคทางเทคนิค
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ต่อการค้าระหว่างประเทศสมาชิกที่เกิดจากมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
รวมถึงยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุ ตสาหกรรมของไทยในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
19. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 54
และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบร่างเอกสารจานวน 5 ฉบับ 1) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 54 2) ร่างกรอบการจัดทาระเบียบการเดินทางของอาเซียน 3) ร่างแถลงการณ์
ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมเยาวชน สันติภาพ และความมั่นคงในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เออาร์เอฟ) 4) ร่างแถลงการณ์ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เออาร์เอฟ) ว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ และ
5) ร่างแผนงานประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเอเชีย -แปซิฟิก (เออาร์เอฟ) สาหรับ
การบรรเทาภัยพิบัติ ค.ศ. 2021 - 2023 ทั้งนี้หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ หรือ
ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
และให้รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรื อผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรอง
เอกสารดังกล่าวตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระส้าคัญของร่างเอกสาร จ้านวน 5 ฉบับ ซึ่งจะมีการเสนอที่ประชุมรับรองระหว่างการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1) ร่างแถลงการณ์ร่ว มของการประชุมรัฐ มนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 54 เป็นการแสดง
เจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะสานต่อความร่วมมือในการสร้างเสริม ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะใน
การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสั งคมในภูมิภาค นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญ
ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในระยะยาวของภูมิภาค การลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ
สมาชิก การส่งเสริมบูรณาการทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงในภูมิภาค การรักษาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การส่ งเสริ มความร่ วมมือกับ คู่เจรจาและหุ้ นส่ว นต่าง ๆ ของอาเซียน การเสริมสร้างความเป็น
แกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค
2) ร่างกรอบการจัดทาระเบียบการเดินทางของอาเซียน เป็นเอกสารที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
และเป็นการวางกรอบกว้าง ๆ เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาใช้เป็นแนวทางจัดทาระเบียบการเดินทาง
ระหว่างกันในลักษณะทวิภาคีสาหรับการเดินทางด้านธุรกิจระยะสั้นและการเดินทางทางราชการ และถือเป็นการตก
ลงระหว่างประเทศผู้ขอและประเทศผู้รับเท่านั้น โดยปฏิบัติตามระเบียบการตรวจลงตราของแต่ละประเทศรวมทั้ง
กาหนด ให้ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง นอกจากนี้ประเทศผู้รับสามารถ
ระบุมาตรการเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมาตรการกักตัว
3) ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมเยาวชน สันติภาพ และความมั่นคงในการประชุมอาเซียน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (เออาร์เอฟ) มีสาระสาคัญเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ ยวกับวาระเยาวชนสันติภาพ และความมั่นคง การสนับสนุนให้เยาวชนมี
ความตระหนักรู้และเข้าใจในระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ (culture of peace) หลักขันติธรรม การ
เสวนาระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมบทบาทของเยาวชนด้านสารสนเทศและการเท่าทันสื่อ รวมถึงการ
สร้างขีดความสามารถให้เยาวชนในฐานะนักสร้างสันติภาพ (peacebuilders)
4) ร่ างแถลงการณ์ป ระชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภ าค
เอเชีย -แปซิฟิก (เออาร์ เอฟ) ว่าด้ว ยการป้ องกันและต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ มีส าระสาคัญเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการส่งเสริ มการหารือและความร่ว มมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์
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ซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้กระทาผิด การสืบสวน การป้องกันและกวาดล้างการโอนทรัพย์สินระหว่างประเทศที่เกิดจากการ
กระทาผิด การแบ่งปันข้อมูล การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้
เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และจริยธรรมไซเบอร์ (cyber ethics) แก่สาธารณชนในการรับมืออาชญากรรม
ข้ามชาติ
5) ร่างแผนงานประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเอเชีย-แปซิฟิก
(เออาร์เอฟ) สาหรับการบรรเทาภัยพิบัติ ค.ศ. 2021 - 2023 เป็นเอกสารกาหนดทิศทางการดาเนินงานของสมาชิก
เออาร์เอฟ ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุ กเฉินเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติในระดับภูมิภาคและระดับ
อนุภูมิภ าค โดยต่อยอดจากแผนงานเดิม ครอบคลุมสาขาส าคัญ (priority areas) ได้แก่ การแบ่งปันข้อมูล
การส่งเสริมหน่ว ยเคลื่ อนที่เร็ ว การทางานร่ วมกันเพื่อปฏิบัติการช่ว ยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ
การสร้างเสริมเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติระหว่างรัฐ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความเป็นหุ้นส่วนกับตัว
แสดงที่ไม่ใช่รัฐ
20. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้้าโขง–สหรัฐฯ ครั้งที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้าโขงสหรัฐฯ ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรื อไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรี
หุ้นส่วนลุ่มน้าโขง-สหรัฐฯ และร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนลุ่มน้าโขง-สหรัฐฯ ค.ศ. 2021 – 2023 ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ
สาระส้าคัญ
1. ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ มีสาระสาคัญ ได้แก่ ระบุหลักการความร่วมมือที่เน้นความเป็นศูนย์กลางของ
อาเซียน การเปิดกว้าง ความโปร่งใส ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม ความเท่าเทียม หลัก ฉันทามติ การได้ประโยชน์
ร่วมกัน การเคารพต่อหลักอธิปไตย การไม่แทรกแซง การเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และความร่วมมือที่มี
กฎเกณฑ์เป็นพื้นฐาน รวมทั้งเน้นแนวทางการเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy
- ACMECS) คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (Mekong River Commission - MRC) และอาเซียน นอกจากนี้ ยังเน้นการ
ดาเนินโครงการสาคัญในสาขาความร่วมมือ 4 สาขา ภายใต้กรอบ MUSP รวมทั้งแนวทางความร่วมมือในอนาคตของ
MUSP ในประเด็นสาคัญ อาทิ สาธารณสุข และการบริหารจัดการน้า
2. ร่างแผนปฏิบัติการฯ มีสาระสาคัญ ได้แก่ ระบุหลักการความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนความ
โปร่งใส ธรรมาภิบาล การเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และความร่วมมือที่มีกฎเกณฑ์เป็นพื้นฐาน โครงสร้าง
และสาขาความร่วมมือ 4 สาขา รวมทั้งโครงการของสหรัฐฯ ที่จะดาเนินการในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงภายใต้กรอบ
MUSP โดยสหรั ฐ ฯ ได้ป รั บ ปรุ งสาระและถ้ อยคาของร่างแผนปฏิบัติ การฯ ฉบั บล่ า สุ ด มุ่ งให้ ความส าคั ญกั บ
อนุ ภู มิภ าคฯ ชั ดเจนมากขึ้น ตลอดจนกาหนดกรอบเวลาของการดาเนิ นโครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บระยะเวลาที่
แผนปฏิบัติการฯ จะสิ้นสุดลงในปี 2566
ทั้งนี้ การดาเนินการตามร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้าโขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ 2
สอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคฯ และการลดความเหลื่อมล้าด้านการพัฒนา
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก เพื่อสนับสนุนความเข้ มแข็งของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
ด้านการพัฒนาความเชื่อมโยงในทุกมิติ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ
การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ การบริห ารจัดการทรัพยากรน้า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมและการลดความเหลื่อมล้ า
ทางการพัฒนา นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในอนุภูมิภาคฯ อีกด้วย
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21. เรื่อง การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบเอกสารกรอบท่าทีของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์
สมัยที่ 27 รวมถึงร่างข้อสงวนต่อกรรมสารสุดท้าย และมอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทนไทยที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าคณะพิจารณาใช้ดุลยพินิจตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป
2. มอบอานาจให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการอภิปรายลงมติและลงนามใน
กรรมสารสุดท้าย ของการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27
3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือแต่งตั้งผู้แทน (Credentials) โดยมอบอานาจ
ตามข้อ 2 ให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
สาระส้าคัญของเรื่อง
1. การประชุมใหญ่ (Congress) เป็นการประชุมองค์กรสูงสุดของ UPU ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ประเทศสมาชิกทุกประเทศ มีการประชุมทุก ๆ 4 ปี เพื่อกาหนดนโยบายด้านกิจการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
ปรับปรุงแก้ไขพิธีสารต่าง ๆ และเลือกตั้งผู้บริหารของสหภาพฯ ตลอดจนเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารและสมาชิกสภา
ปฏิบัติการไปรษณีย์ ซึ่งมีวาระดารงตาแหน่ง 4 ปีจนถึงการประชุมใหญ่ฯ สมัยต่อไป โดยจะมีคณะผู้แทนที่รับมอบ
อานาจจากรัฐบาลของประเทศสมาชิก UPU (ปัจจุบันมีจานวน 193 ประเทศ) เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิ์ในการ
ออกเสียงในนามของรัฐบาลที่ประชุมใหญ่จะพิจารณาประเด็นสาคัญต่าง ๆ ได้แก่ ข้อเสนอการแก้ไขบทบัญญัติแห่ง
ธรรมนูญและอนุสัญญาของ UPU (หากมี) การพิจารณากาหนดนโยบายแผนการดาเนินกิจการไปรษณีย์ของ UPU
ใน 4 ปีถัดไป ตลอดจนการวางหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณ การเงิน และบุคลากร สาหรับสหภาพฯ และการพิจารณา
ประเด็นท้าทายที่สาคัญ ๆ ในด้านกิจการไปรษณีย์ในปัจจุบัน รวมทั้งการเลือกตั้งตาแหน่งสาคัญใน UPU ทั้งนี้ ในช่วง
สัปดาห์ แรกของการประชุมฯ จะมีการกล่าวถ้อยแถลงของผู้นาประเทศ หัว หน้าคณะผู้ แทนระดับรัฐมนตรี และ
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการประชุมฯ
2. ในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์สมัยที่ 27 จะมีการเลือกตั้งตาแหน่งผู้บริหารของ UPU
สาหรับวาระปี ค.ศ. 2021 - 2024 ดังนี้
- เลขาธิการ (1 ที่นั่ง)
- รองเลขาธิการ (1 ที่นั่ง)
- สมาชิกสภาบริหาร จานวน 41 ที่นั่ง จาก 5 กลุ่ม
- สมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ จานวน 48 ที่นั่ง จาก 5 กลุ่ม
3. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ประเทศไทยสมัครรับ
เลือกตั้งตาแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (Council of Administration : CA) และสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ (Postal
Operation Council : POC) ของสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union : UPU) และมอบหมายให้
กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการขอเสียง/ แลกเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกของ UPU สาหรับการสมัครรับ
เลือกตั้งทั้งสองสภาของประเทศไทย
4. ตามข้อบังคับของการประชุมใหญ่ ข้อ 3 ได้ระบุหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะผู้แทนของประเทศ
สมาชิกเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสหภาพฯ ว่าจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งผู้แทน (Credentials) ซึ่งลงนามโดยผู้นา
ประเทศ หรือหัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยระบุเกี่ยวกับการมอบอานาจให้ผู้แทน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) มอบอานาจเต็มให้แก่คณะผู้แทน (2) มอบอานาจให้คณะผู้แทนเป็นตัวแทนของรัฐโดยไม่มี
ข้อจากัด และ (3) ให้สิทธิ์ แก่คณะผู้แทนหรือผู้แทนรายใดลงนามในกรรมสารสุดท้าย
5. การเข้าร่วมการประชุมใหญ่จะเป็นโอกาสในการแสดงบทบาทการมีส่วนร่วมของประเทศไทยใน
เวทีระหว่างประเทศในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก UPU มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ประเทศไทยได้รับ
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เลื อ กตั้ ง ให้ เ ป็ น สมาชิ ก สภาบริ ห าร จ านวน 8 สมั ย และเป็ น สมาชิ ก สภาปฏิ บั ติ ก ารไปรษณี ย์ 10 สมั ย
(ตั้งแต่ ปี พ.ศ . 2507 ถึงปี พ.ศ. 2559)
6. ในการประชุมใหญ่จ ะมีการลงนามในกรรมสารสุดท้าย (Final Acts) ในวันสุ ดท้ายของ
การประชุมฯ เพื่อรับรองผลการประชุมฯ โดยในกรรมสารสุดท้ายจะประกอบไปด้วย (1) กรรมสาร เพิ่มเติมบทบัญญัติ
ธรรมนูญ ของสหภาพสากลไปรษณีย์ Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal
Union (หากมีการแก้ไข) (2) ข้อบังคับทั่วไป (General Regulations) (3) การประกาศลงนามในกรรมสารสุดท้าย
( Declarations met on Signature of the Act) (4) ข้อตกลงการให้บริการจ่ายเงินทางไปรษณีย์ (Postal
Payment Services Agreement) และ (5) ข้อมติ (Decisions)
22. เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย
และการก้าจัด สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า
ส้าหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 10
และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวยาน สมัยที่ 10
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสาหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ
สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัย
ที่ 10 และเห็นชอบต่อกรอบการเจรจา ข้อเสนอแนะ และความเห็นของประเทศไทยสาหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 10 ทั้งนี้ หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากกรอบการเจรจาฯ และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
(Legally Binding) ต่อประเทศไทย ขอให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนาเสนอ
กลับคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมรัฐภาคีฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ
สาระส้าคัญ
1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 15 การ
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 10 รวม
ทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย 1) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 2) ผู้แทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 3) ผู้แทนกรมวิช าการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4) ผู้ แทนกรม
องค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ 5) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. กรอบการเจรจา ข้อเสนอแนะ และความเห็นของประเทศไทยสาหรับการประชุมรัฐภาคีทั้ง 3
อนุสัญญาฯ ประกอบด้วย (1) กรอบการเจรจาของประเทศไทยสาหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่
15 การประชุมรัฐ ภาคีอนุสั ญ ญารอตเตอร์ ดัมฯ สมัยที่ 10 การประชุมรัฐ ภาคีอนุสั ญญาสตอกโฮล์ มฯ สมัยที่ 10
(2) ประเด็ น การคั ด เลื อ กคณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญารอตเตอร์ ดั ม ฯ และอนุ สั ญ ญาสตอกโฮล์ ม ฯ
(3) ประเด็นแผนงานและงบประมาณร่วมของ 3 อนุสัญญาฯ และ (4) ประเด็นทรัพยากรและกลไกทางการเงินของ
อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางเดียวกันกับกรอบการเจรจาของประเทศไทยในการประชุม
รัฐ ภาคี อนุ สั ญ ญาบาเซลฯ สมัย ที่ 14 การประชุม รัฐ ภาคีอ นุสั ญญารอตเตอร์ดั มฯ สมัย ที่ 9 การประชุม รัฐ ภาคี
อนุ สั ญญาสตอกโฮล์ ม ฯ สมัย ที่ 9 ปี พ.ศ. 2562 ซึ่ งผ่ านการพิ จารณาและเห็ น ชอบจากคณะรัฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่
24 เมษายน 2562 โดยจะ (1) สนับสนุนการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของทั้ง 3 อนุสัญญาฯ
ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (2) คานึงถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ และความต้องการจาเพาะ
ของประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในระดับประเทศด้านการจัดการของ
เสียอันตรายและสารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและ
ทางด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ (3) สนับสนุนความร่วมมือ
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และการบูรณาการร่วมกันในการดาเนินงานตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเป็นภาคี
และข้อตกลงที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศและ (4) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ไ ด้
แถลงต่อรัฐสภา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งแผนปฏิ รู ป ประเทศด้านทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม แผนปฏิ รูปประเทศ
ด้านสาธารณสุขและด้านสังคม และแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564)
แต่งตั้ง
23. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด้ า รงต้ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงพาณิชย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ง นางสาวเก็จพิรุ ณ
เกาะสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิช ย์ (นักวิช าการ
พาณิชย์ทรงคุณวุฒิ ) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
24. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายดนุช ตันเทอดทิตย์
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง
25. เรื่ อง แต่ งตั้ ง กรรมการผู้ ทรงคุณ วุ ฒิด้ า นการเกษตรในคณะกรรมการส้า นั กงานพิ พิธ ภั ณ ฑ์ เ กษตรเฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ สนอแต่ ง ตั้ ง นางสาวศิ ริ พ ร
บุญชู เป็ น กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ด้า นการเกษตรในคณะกรรมการส านักงานพิพิธ ภั ณฑ์เกษตรเฉลิ มพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
26. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้ง
นายประเวทย์ ตันติสัจจธรรม ดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล) แทนผู้ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากั บวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
******************

