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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (27 กรกฎาคม 2564)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                    
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า                     
ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลศาลาแดง  
    อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. …. 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลแก่งดินสอ  
    อ าเภอนาดี และต าบลบ้านนา ต าบลเมืองเก่า ต าบลกบินทร์ ต าบลบ่อทอง  
    อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ 
    ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับระบบ
    การจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน พ.ศ. ….   
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเก่ียวกับเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. ….   
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิด
    รังสี พ.ศ. ….   
 

เศรษฐกิจ สังคม 
 
  6.  เรื่อง  แนวทางการพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ  
    Digital ID ด้วยการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล  
    (Face Verification Service - FVS) 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
    ฉุกเฉินหรือจ าเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการ
    เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  8.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น 
    สายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2563 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563)  
  9.  เรื่อง  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 
    2564 
  10.  เรื่อง  เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณี
    สถานการณ์การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
    ประชาชน 
  11.  เรื่อง  มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 
  12.  เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเข้าถึงบริการ 
    ธุรกรรมทางการเงินของคนพิการ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และ 
    กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
  13.  เรื่อง  รายงานประจ าปี 2563 ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 14.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ
   การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 3/2564 
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  15.  เรื่อง  การส่งเสริมการใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
    ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
  16.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งที่ 26/2564 
  17.  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน 
    และประชาชน 

ต่างประเทศ 
  18.  เรื่อง  กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (ASEAN   
    Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement :  
    AFA on MRA) ฉบับปรับปรุงแก้ไข 
  19.   เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
    อาเซียน ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  20.  เรื่อง  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง–สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 
  21.  เรื่อง   การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27 
  22.  เรื่อง  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ
    ของเสียอันตรายและการก าจัด สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา 
    รอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าส าหรับสารเคมี 
    อันตรายและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่าง 
    ประเทศ สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษ
    ที่ตกค้างยาวยาน สมัยที่ 10 

แต่งตั้ง 
  23.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงพาณิชย์)  
  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  25.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรในคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์
    เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องท่ีต้าบลศาลาแดง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ. …. 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล
ศาลาแดง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ กษ.  รับความเห็นของกระทรวง
คมนาคมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
   ทั้งนี้ กษ. เสนอว่า   
   1. เนื่องจากที่ผ่านมาทางระบายน้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่            
มีลักษณะเป็นคลองเปิด ระบายน้ าด้วยแรงโน้มถ่วงเพ่ือใช้ระบายน้ าหลากจากแม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าป่าสัก 
ในช่วงฤดูฝน และได้รับอิทธิพลของน้ าทะเลท าให้เกิดน้ าเท้อบริเวณปากคลองและปากแม่น้ าที่ไหลลงสู่ทะเล ท าให้         
การระบายน้ าของคลองออกจากพ้ืนที่ช้าลง และบางช่วงเวลาระบายน้ าในคลองออกสู่ทะเลไม่ได้ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงคลองและปรับปรุงอาคารให้สามารถระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับช่วงคลองพระองค์ไชยานุชิต ไม่มี
อาคารบริเวณจุดตัดกับคลองนครเนื่องเขต และคลองส าโรง จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างประตูระบายน้ ากลางคลอง
พระองค์ไชยานุชิตและประตูระบายน้ าปากคลองด่าน เพ่ือเป็นอาคารควบคุมและช่วยในการบริหารจัดการน้ า   
   2. กรมชลประทานจึงมีแผนงานที่จะก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ ากลางคลองพระองค์ไชยานุชิต 
ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาด าเนินงาน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 
2565) วงเงินค่าก่อสร้าง 412 ,000 ,000 บาท ลักษณะของโครงการเป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ าและ                    
อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน ซึ่งในการก่อสร้างจะต้องใช้ที่ดินจ านวน 17 แปลง เนื้อที่ประมาณ 13-2-25 ไร่                
ค่าทดแทนประมาณ 10,000,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถบริหารจัดการน้ าช่วงคลองพระองค์             
ไชยานุชิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าหลากช่วงคลองพระองค์ไชยานุชิต   
   3. ดังนั้น กรมชลประทานจึงมีความจ าเป็นจะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างประตูระบายน้ า
และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืนตามโครงการประตูระบายน้ ากลางคลองพระองค์ไชยานุชิต ในท้องที่ต าบล
ศาลาแดง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือประโยชน์แก่การชลประทานส าหรับพ้ืนที่การเกษตร                  
การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มี
สิทธิเข้าไปส ารวจและเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด    
   4. กรมชลประทานได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการ
ดังกล่าวแล้ว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว    
   5. ส านักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้กรมชลประทานใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ                   
พ.ศ. 2562 ในโอกาสแรกก่อน หรือจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนต่อไป  
  โดย กษ. ได้ด าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
ด้วยแล้ว     
   สาระส้าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
   ก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา             
เพ่ือสร้างประตูระบายน้ าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืนตามโครงการประตูระบายน้ ากลางคลองพระองค์            
ไชยานุชิต  
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2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลแก่งดินสอ อ้าเภอนาดี และ              
ต้าบลบ้านนา ต้าบลเมืองเก่า ต้าบลกบินทร์ ต้าบลบ่อทอง อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ….  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล
แก่งดินสอ อ าเภอนาดี และต าบลบ้านนา ต าบลเมืองเก่า ต าบลกบินทร์ ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ 
กษ. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป   
   ทั้งนี้ กษ. เสนอว่า   
   1. กรมชลประทานได้ด าเนินการตามโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ าในลุ่มน้ าห้วยพระปรงและลุ่มน้ าห้วยโสมง อันเป็นล าน้ า
สาขาของแม่น้ าปราจีนบุรี เพ่ือประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งน้ าและระบบระบายน้ าพร้อม
อาคารประกอบตามโครงการดังกล่าว    
   2. ต่อมาได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลแก่งดินสอ 
อ าเภอนาดี และต าบลบ้านนา ต าบลเมืองเก่า ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 เพ่ือ
ก่อสร้างระบบส่งน้ าและระบบระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการดังกล่าว โดยสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ
แล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 กรมชลประทานพิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องได้มา             
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน จ านวนเนื้อที่ประมาณ 1 ,021-1-97.10 ไร่ เพ่ือให้การก่อสร้างระบบส่งน้ าและ
ระบบระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นไป
ตามแผนการที่ก าหนดไว้ และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปส ารวจและ                 
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้ างแล้วเสร็จ              
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและการส่งน้ าให้กับพ้ืนที่ชลประทาน โดยมีพ้ืนที่ที่จะได้รับประโยชน์
จากการส่งน้ าบริเวณพ้ืนที่ชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จ านวน 111,300 ไร่    
   3. กรมชลประทานได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ซึ่งส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว    
   4. ส านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้ว แจ้งว่าส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้กรมชลประทาน              
ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว และส่วนที่เหลือเห็นควรให้
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอน               
ซึ่ง สงป. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแล้ว    
   โดย กษ. ได้ด าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
แล้ว   
   สาระส้าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   ก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี และต าบลบ้านนา ต าบลเมืองเก่า 
ต าบลกบินทร์ ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้าง
ระบบส่งน้ าและระบบระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
จังหวัดปราจีนบุรี  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย                    
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท้างาน                
พ.ศ. ….   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความ
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ปลอดภัยในการท างาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพลังงาน และกระทรวงสาธารณสุขไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  ทั้งนี้  รง. เสนอว่า ได้มีพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม                  
ในการท างาน พ.ศ. 2554 เป็นกฎหมายเฉพาะ ส าหรับการก าหนดมาตรฐานการควบคุม ก ากับ ดูแล และบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งเป็นการน าความในหมวด 8 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยบทเฉพาะกาล มาตรา 74 
บัญญัติให้ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ให้น ากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาใช้บังคับโดยอนุโลม    
   ปัจจุบันการก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย                        
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน ยังคง
เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ออกตามความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ จึงได้ยกร่าง
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน พ.ศ. …. เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าว  
  สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1. ก าหนดค านิยามค าว่า “ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน”   
   2. ก าหนดให้ใช้บังคับแก่ประเภทของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปตามบัญชี
ท้ายร่างกฎกระทรวงนี้ โดยให้นายจ้างต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานนับตั้งแต่วันที่มี
ลูกจ้างครบ 50 คน และด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง     
   3. ก าหนดให้นายจ้างจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย                  
ในการท างาน และพร้อมให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ   
   4. ก าหนดรายละเอียดของนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม                
ในการท างาน โครงสร้างการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน แผนงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานและการน าไปปฏิบัติ การประเมินผลและการทบทวนระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการท างาน และการด าเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก้าเนิดรังสี พ.ศ. ….   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาต เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. ….                     
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้   
  สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ก าหนดบทนิยาม ค าว่า “ใบอนุญาต”   
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   2. ก าหนดให้ผู้ใดประสงค์จะท าเครื่องก าเนิดรังสี มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี น าเข้า
หรือส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติพร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอรับใบอนุญาต   
   3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกใบอนุญาตกรณีที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ออกใบ
รับค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตและเสนอต่อเลขาธิการเพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยให้แจ้งค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต    
   4. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเลขาธิการ 
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานภายในเก้าสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ กรณีใบอนุญาตช ารุด
ในสาระส าคัญ สูญหาย หรือถูกท าลาย ให้ยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ       
ถึงการช ารุดในสาระส าคัญ สูญหาย หรือถูกท าลาย     
   5. ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี รายงานผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัย พร้อมด้วยส าเนาเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เลขาธิการก าหนด      
ตามประเภทของเครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องขอรับใบอนุญาต และต้องเก็บรักษาเครื่องก าเนิดรังสีไว้ ณ สถานที่ตามที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาต    
   6. ก าหนดให้การยื่นค าขอรับใบอนุญาต ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ค าขอปรับปรุงสถานที่ท า ครอบครองหรือใช้ เครื่องก าเนิดรังสี ค าขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงมาตรการหรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี ค าขอยกเลิกมีไว้ในครอบครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสี ค าขอช าระค่าธรรมเนียม รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย และใบแจ้งเครื่องก าเนิดรังสี             
สูญหาย ให้ยื่น ณ ส านักงาน หรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่เลขาธิการประกาศก าหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก้าเนิดรังสี พ.ศ. ….   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
เครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ อว. เสนอ เป็นการก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี เพ่ือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวมีศักยภาพทางเทคนิคที่เพียงพอในการดูแลความปลอดภัย
ของเครื่องก าเนิดรังสีที่ได้รับอนุญาต   
  สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้เป็นการก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่อง
ก าเนิดรังสี โดยได้ก าหนดศักยภาพทางเทคนิคในเรื่องดังต่อไปนี้     
   1. ก าหนดให้สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีโครงสร้างที่
มั่นคงแข็งแรงซึ่งสามารถรับน้ าหนักของเครื่องก าเนิดรังสีและส่วนประกอบทั้งหมดได้ รวมทั้งต้องมีผนังและเพดานที่
สามารถป้องกันระดับรังสีให้มีความปลอดภัยทางรังสี โดยมีปริมาณรังสีไม่เกินกว่าปริมาณท่ีก าหนด    
   2. ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่เหมาะสมกับชนิดของรังสี
ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี เช่น เครื่องเฝ้าระวังปริมาณรังสีในพ้ืนที่หรือเครื่องส ารวจรังสี อุปกรณ์                 
วัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี สัญลักษณ์ทางรังสีพร้อมข้อความเตือนภัยที่เหมาะส ม
แสดงให้เห็นได้ชัดเจน ไฟหรือสัญญาณเสียงแสดงสถานะการใช้งานรังสีที่ชัดเจน เป็นต้น    
   3. ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามประเภทและ              
การใช้งานของเครื่องก าเนิดรังสีที่ได้รับอนุญาต    
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   4. ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีแผนป้องกันอันตรายจากรังสี ที่ เหมาะสมส าหรับ                
การปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เช่น แผนผังสายการบังคับบัญชา
ด้านความปลอดภัยทางรังสีที่ระบุบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การจัด แบ่งพ้ืนที่                 
การปฏิบัติงานและมีมาตรการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่อย่างชัดเจน แผนการตรวจวัดทางรังสีในบริเวณปฏิบัติงาน               
ทางรังสีและบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการที่แน่นอน เป็นต้น   
 

เศรษฐกิจ สังคม 
 
6. เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID ด้วยการพัฒนา
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล (Face Verification Service - FVS) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ดศ.) เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบแนวทางการพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID 
ด้วยการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล (Face Verification Service - FVS) 
  2. อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ด าเนินการพัฒนาและจัดให้มีระบบ FVS และด าเนินการ
ให้บริการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
  3. ให้ ดศ. เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ระบบ FVS ที่ มท. พัฒนา            
มีความม่ันคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนสอดคล้องตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
  4. ให้ส านักงบประมาณ (สงป.) ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับ มท. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย                 
ในการพัฒนาและจัดท าระบบ FVS โดยครอบคลุมการพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
การจัดหาอุปกรณ์และพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลส าหรับการให้บริการ และการทดสอบประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบ ตลอดจนการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน และข้อตกลงการให้บริการของระบบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใดเพ่ือ             
การบริหารงานและการให้บริการ 
  5. ให้ มท. หรือ ดศ. แล้วแต่กรณี รายงานการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            
ด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) ในส่วนของการพัฒนาระบบ Digital ID ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ  
  สาระส้าคัญของเรื่อง 
  ดศ. รายงานว่า 
  1. ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้งานระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของ
ประเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็น
ประธาน ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และ สพร. สนับสนุน             
การด าเนินงานของกรมการปกครองในการพัฒนาระบบ Digital ID ส าหรับประชาชนต่อไป 
  2. นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ ดศ. พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ Digital ID เพ่ือสนับสนุนการท าธุรกรรมที่
ต้องมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและภาคธุรกิจได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างพ้ืนฐานมีความพร้อมแล้ว แต่ยังติดขัดในประเด็นข้อกฎหมาย จึงเห็นควรมอบหมาย
ให้ ดศ. และ มท. (กรมการปกครอง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อยุติและแนวทางข้อกฎหมายเพ่ือพัฒนาระบบ 
Digital ID ต่อไป [ตามหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 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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ด าเนินงาน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาผลการหารือดังกล่าวแล้วมีบัญชาเห็นชอบในการน าเรื่องแนวทางการ
พัฒนาระบU Digital ID ด้วยการพัฒนาระบบ FVS เสนอคณะรัฐมนตรี [ตามหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ที่ นร 0403 (กน)/6481 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะที่
ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี] โดยผลการหารือดังกล่าว มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   3.1 ระบบ FVS ที่ มท. จะพัฒนาขึ้นเป็นระบบที่จะใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
(Digital ID) ของผู้รับบริการระบบหนึ่ง โดยมีกลไกการท างานที่ใช้เทคโนโลยีในการระบุตัวบุคคลด้วย การเปรียบเทียบ
ภาพใบหน้าที่ผู้รับบริการถ่ายส่งเข้าระบบกับฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่ดูแลโดย มท. ซึ่งได้แปลงเป็นแม่แบบ
ชีวมิติ (Biometric template) ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  โดยใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีความแม่นย าตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และแจ้งผลในรูปแบบของร้อยละของความถูกต้อง
ของภาพถ่ายกับฐานข้อมูลภาพใบหน้า ทั้งนี้ ควรมอบหมายให้ มท. เป็นผู้ด้าเนินการพัฒนาระบบ FVS และ
ก้าหนดมาตรการในการดูแลข้อมูลด้วยระดับความม่ันคงปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งหน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถ
ใช้บริการระบบ FVS ได้ โดยต้องมีมาตรฐานการท้างานตามที่ มท. ก้าหนด หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบดังกล่าว หากพัฒนาตามมาตรฐานได้ส าเร็จจะช่วยลดต้นทุนด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของ
หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชน และยกระดับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์ตัวตนดิจิทัลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่ง
เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วนในการท าธุรกรรม 
  3.2 บทบาทเบื้องต้นของ มท. และ ดศ. ในการด าเนินการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วย
ใบหน้าทางดิจิทัลจากการหารือดังกล่าว มีดังนี้ 

หน่วยงาน บทบาท 
มท. - ด าเนินการพัฒนาและจัดให้มีระบบ FVS 

- ด าเนินการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
- พิจารณาค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ดศ. - เป็นที่ปรึกษาให้กับ มท. ให้ค าแนะน าในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ระบบดังกล่าวที่ 
มท. จะจัดท าขึ้นมีความมั่นคง ปลอดภัยน่าเชื่อถือ รวมถึงสอดคล้องตามกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

 
7. เรื่อง ขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น        
ในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ้าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการเงิน อุดหนุนเพ่ือการเลี้ ยงดู เด็กแรกเกิด (โครงการฯ) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2564 จ านวน 
3,493,191,100 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - 
กันยายน 2564) จ านวน 2,227,029 คน ตามที่ พม. เสนอ 
  สาระส้าคัญของเรื่อง 
  พม. รายงานว่า  
  1. โครงการฯ เป็นนโยบายส าคัญระดับชาติ มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และ     
มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพ่ือเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต การได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยง           
ดูเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม และ             
มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ถือเป็นสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่รัฐบาลส่งผ่านบิดา มารดา หรือผู้ปกครองไปยังเด็ก             
แรกเกิด โดยให้เงินอุดหนุนเพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งหากไม่ได้รับเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่องจะส่งผล
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ให้ครอบครัวของเด็กแรกเกิดได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและเหมาะสม
ตามวัย 
  2. พม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) เพ่ือเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด                  
จ านวน 1,966,093 คน สรุปได้ ดังนี้ 

ประเภทงบประมาณ วงเงิน (บาท) 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) 

13,074,410,100 

เงินกันเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโครงการฯ  235,200 
ชดใช้เงินยืมทดรองราชการกรมบัญชีกลาง (297,469,200) 

คงเหลือ 12,777,176,100 
โดยเมื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 จ านวน 12,020,397,400 บาท 
ท าให้ พม. มีงบประมาณคงเหลือภายหลังจากเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 
2564 จ านวน 756,778,700 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน             
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ในรอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 จ านวน 2,378,156 คน ดังนั้น พม.                  
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน) จึงเสนอ สงป. เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 4,148,876,700 บาท 
  3. สงป. ได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแล้ว 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 รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3) ด้วย 
 
8. เรื่อง รายงานผลการด้าเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ                 
การไฟฟ้านครหลวง ปี 2563 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอรายงานผลการด าเนินการตามแผนงาน
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2563 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 
2563) [เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (31 มกราคม 2560) ที่ก าหนดให้ มท. รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนงานฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ] สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. สาระส้าคัญของแผนงานฯ 
      กฟน. มีแผนด าเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพ้ืนที่ที่ กฟน. 
ดูแลและรับผิดชอบระบบจ าหน่ายพลังไฟฟ้า ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ 
ระยะทางรวม 236.1 กิโลเมตร มีกรอบระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2527 - 2567 รวม 8 แผน ได้ด าเนินการ             
แล้วเสร็จ 48.6 กิโลเมตร 

รายการ ระยะทาง (กิโลเมตร) 
1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 5 (ระยะที่ 2) ฉบับที่ 7 (ฉบับ
ปรับปรุง) และฉบับท่ี 8 (ฉบับปรับปรุง) (โครงการถนนสีลม ปทุมวัน และจิตรลดา) 

16.2 

2) แผนปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ฉบับที่ 9 (ระยะที่ 2) (พ.ศ. 2547 – 2550) 
(โครงการพหลโยธิน พญาไท และสุขุมวิท) 

24.4 

3) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน  ปี  2551 – 2556                  8 
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(ฉบับปรับปรุง) [โครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท (เพ่ิมเติม) และบางส่วนของโครงการ
นนทรี] 
  2. ผลการด้าเนินการตามแผนงานฯ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563) สรุปได้ ดังนี้ 
      2.1 แผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ ระยะทาง 187.5 กิโลเมตร 
   2.1.1 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551-2556                
(ฉบับปรับปรุง) รวมระยะทาง 25.2 กิโลเมตร อยู่ระหว่างด าเนินการ 17.2 กิโลเมตร มีก าหนดแล้วเสร็จ ปี 2565 
ได้แก่ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมายระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

สถานะ/ผลการด้าเนินการ 

1) โครงการนนทรี 6.3 อยู่ ระหว่างการก่อสร้าง คิด เป็นร้อยละ 64.51              
(จากแผนงานฯ ร้อยละ 68.38) (ช้ากว่าแผนร้อยละ 
3.87) 

2) โครงการพระราม 3 10.9 

   2.1.2 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิ เษก                    
รวมระยะทาง 22.5 กิโลเมตร มีก าหนดแล้วเสร็จ ปี 2565 ประกอบด้วย 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมายระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

สถานะ/ผลการด้าเนินการ 

1) โครงการรัชดาภิเษก - อโศก 8.2 อยู่ ระหว่างการก่อสร้าง คิด เป็นร้อยละ 26.28              
(จากแผนงานฯ ร้อยละ 29.46) (ช้ากว่าแผนร้อยละ 
3.18) 

2) โครงการรัชดาภิเษก - พระราม 9 14.3 

   2.1.3 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็น
มหานครแห่งอาเซียน รวมระยะทาง 127.3 กิโลเมตร มีก าหนดแล้วเสร็จปี 2565 อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างและ              
การก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 26.03 (จากแผนงานฯ ร้อยละ 33.57) (ช้ากว่าแผนร้อยละ 7.54) ได้แก่ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

สถานะ/ผลการ
ด้าเนินการ 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

1) โครงการพื้ น ที่ เ มื องชั้ น ใน  เช่ น  ถนนวิทยุ  (2.1 
กิ โล เม ต ร ) ถ น น พ ระร าม  4 (2.3 กิ โล เม ต ร ) แ ล ะ                 
ถนนอังรีดูนังต์ (1.8 กิโลเมตร) 

12.6 อยู่ ระหว่ างการ
ก่อสร้าง 

12.6 

2) โครงการในพื้นที่เชื่อมโยงระบบส่งระหว่างสถานีไฟฟ้า
ต้นทาง เช่น ถนนเจริญราษฎร์  (3.8 กิ โลเมตร) และ               
ถนนเพชรบุรี (1.0 กิโลเมตร) 

7.4 อยู่ ระหว่ างการ
ก่อสร้าง 

7.4 

3) โค รงก าร ใน พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้ า งร่ วม กั บ ห น่ วย งาน
สาธารณูปโภคอ่ืน ได้แก่ โครงการในพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้า 
(87.1 กิโลเมตร) โครงการในพ้ืนที่ร่วมกรุงเทพมหานคร 
(13.1 กิโลเมตร) และโครงการในพื้นที่การประปานครหลวง 
(7.1 กิโลเมตร) 

107.3 อยู่ ระหว่ างการ
ก่อสร้ าง/จั ดหา
ผู้รับจ้าง 

86.8 
20.5 

   2.1.4 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินฉบับปฏิบัติการเร่งรัด 
รวมระยะทาง 20.5 กิโลเมตร มีก าหนดการแล้วเสร็จ ปี 2566 ได้แก่ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมายระยะทาง (กิโลเมตร) สถานะ/ผลการด้าเนินการ 
1) โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่ วง             
ถนนรัตนาธิเบศร์ (ถนนราชพฤกษ์ - ถนน

4.4 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 (จากแผนงานฯ 
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กาญจนาภิเษก) ร้อยละ 22.40) (ช้ ากว่าแผน
ร้อยละ 2.40) 2) โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่ วง            

ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ถึง ถนนติวานนท์ 
10.6 

3) โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสี เขียว                 
ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 81 - ซอยสุขุมวิท 
107) 

5.5 

  2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ กฟน. ได้วางแผนการเบิกจ่ายเงินในปี 2563 จ านวนเงิน 3,866.121 
ล้านบาท โดย ณ เดือนธันวาคม 2563 ได้มีการเบิกจ่ายเงินรวม 2,312.608 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.82 ของ
แผนการเบิกจ่ายฯ และจะเร่งด าเนินการเบิกจ่ายในส่วนที่เหลือโดยเร็วที่สุด ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท  

แผนงาน งบประมาณลงทุน การเบิกจ่ายเงิน ปี 2563 
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) แ ผน งาน ฯ  รอ งรั บ ก าร เป็ น ม ห าน ค ร             
แห่งอาเซียน 

48,717.20 2,538.251 1,060.804 

4) แผนงานฯ ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด 3,673.40 258.276 326.537 
รวม 70,378.98 3,866.121 

(ร้อยละ 100) 
2,312.608 

(ร้อยละ 59.82) 
  3. แผนการด้าเนินงานในระยะต่อไป 
      กฟน . ติดตามเร่ งรัดการด าเนิ นการตามแผนงานฯ ให้ แล้ ว เสร็จตามเป้ าหมายและ                      
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง พบอุปสรรคในการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินที่จ าเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ เช่น การเพ่ิมระดับความลึกของบ่อพักและ              
ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเพ่ือหลบอุปสรรค ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนด               
ซึ่ง กฟน. ได้พิจารณาปรับแผนการด าเนินการโดยเน้นให้เร่งรัดระยะเวลาในการก่อสร้างให้เร็วยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงานฯ ที่ก าหนด 
 
9. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ             
ณ เดือนมิถุนายน 2564 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

หัวข้อ สาระส้าคัญ 
1. ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา 
1.1 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์
ชาติ และการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 
• การจัดท้าโครงการส้าคัญประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อน               
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) ทบทวนและเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยแต่ละเป้าหมายให้มีความครบถ้วนและครอบคลุม             
เพ่ือน าไปใช้ประกอบการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทาง            
การพัฒนาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
      (2) ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
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หน่วยงาน และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานต่อไป 
• ความก้าวหน้าการด้าเนินงานของศูนย์อ้านวยการขจัดความยากจน และ             
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีการจัดตั้งและน าค าสั่ง ศจพ. ในระดับต่าง ๆ 
เข้าสู่ระบบบางส่วนแล้ว ซึ่ง สศช. จะเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าวต่อไปและ              
จะพิจารณาก าหนดแนวทางในการจัดตั้ง ศจพ. ระดับอ าเภอและทีมปฏิบัติการใน
ระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสะดวกต่อการท างานของทีมปฏิบัติงานใน
ระดับพ้ืนที่ที่มีบริบทแตกต่างกัน 

1.2 ความก้าวหน้าแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 

• อยู่ระหว่างจัดท ารายงานความคืบหน้าการด้าเนินการตามแผนการปฏิรูป 
ประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) 
• แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าข้อมูลเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) เพ่ือเร่งรัดก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็น             
ไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ต่อไป 

1.3 ผลการด้าเนินการอ่ืน ๆ • แจ้งทุกหน่วยงานของรัฐน้าข้อมูลโครงการ/การด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เข้าระบบ eMENSCR โดยด่วน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ ประเมินผลการ
ด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
รายงานสรุปผลการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเสนอ              
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมี                
ข้อสั่งการให้ปรับรูปแบบการน้าเสนอในระบบ eMENSCR ให้เข้าใจง่าย 
• สร้างการตระหนักรู้  ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อ            
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น จัดท้าเพจ 
Facebook “คบเด็กสร้างชาติ - สร้างพลังบวก” เพ่ือเผยแพร่เนื้อหาสาระของคน
รุ่นใหม่และการแบ่งปันเรื่องราวที่ดีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

2. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่ อ
ก า ร บ ร ร ลุ เป้ า ห ม า ย ข อ ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  :  ก า ร
พัฒนาการเรียนรู้ 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรู้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นโครงการปกติที่ ไม่ได้
มุ่งเน้นการวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญา 
อย่างแท้จริง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องด าเนินงานอย่างจริงจังตั้งแต่
ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ โดยต้องก าหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนส าหรับ             
การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา รวมทั้งการบูรณาการการท างานร่วมกัน เช่น 
ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญา การมีระบบข้อมูลที่มุ่งเน้นการบูรณา
การและเชื่อมโยงข้อมูลด้านพหุปัญญาระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง                   
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพหุ
ปัญญา 

 
10. เรื่อง เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสถานการณ์                  
การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสถานการณ์              
การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแนวทางฯ ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามหน้าที่และอ านาจให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี โดยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อคงไว้ซึ่ง
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ความสงบเรียบร้อยของสังคมและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติในภาพรวม โดยให้รับความเห็นของกระทรวง              
การต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงยุติธรรม ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมทั้ง
ข้อสังเกตของกระทรวงกลาโหมไปประกอบการพิจารณาด าเนินการด้วย 
  สาระส้าคัญของเรื่อง 
  1. กสม. รายงานว่า ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชน ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา และมีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์           
การชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบันว่า การใช้เสรีภาพในการชุมนุม การแสดงความคิดเห็นและการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองในมุมมองที่แตกต่างกัน อาจน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมอย่างกว้างขวาง และสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์
ความรุนแรงและส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ได้มีการชุมนุม การเดินขบวนเพ่ือเรียกร้องทางการเมืองหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์บานปลายและมีการปะทะกัน
ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม 
  2. กสม. ได้ท าหน้าที่ตรวจสอบและจัดท ารายงานในกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองตั้งแต่ปี 2550 แล้วพบว่า กรณีดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนหลาย
ประการ อันเนื่องมาจากการกระท าของทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น การปิดถนน ปิดล้อมอาคาร
สาธารณะและขัดขวางไม่ให้บุคคลเข้าออก กล่าวโจมตีบุคคลด้วยถ้อยค ารุนแรง ก้าวร้าว การขว้างปาสิ่งของ การเผา
ท าลายอาคาร ท าให้ทรัพย์สินของทางราชการ ธุรกิจเอกชน และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหาย 
รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ก าลังและอาวุธเข้าสลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บซึ่งในช่วงนั้นรัฐบาลได้ใช้งบประมาณจ านวนมากเพ่ือให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ท้ายที่สุดย่อม
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
  3. กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์                
การโฆษณา และการสื่อความหมายด้วยวิธีอ่ืน เสรีภาพทางวิชาการ เสรีภาพในการเสนอข่าวสาร และเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เป็น เสรีภาพขั้น พ้ืนฐานที่ ได้ รับรองไว้อย่างชัดแจ้งตามรัฐธรรมนูญ                
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 44 และกติการะหว่างประเทศว่าด้ว ยสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมือง ข้อ 19 และข้อ 21 ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตาม 
  อย่างไรก็ตาม เสรีภาพดังกล่าวมิใช่เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองอย่างบริบูรณ์ อาจถูก
จ ากัดได้ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเพ่ือป้องกันสุขภาพของประชาชน แต่ต้อง
เป็นการตีความอย่างเคร่งครัดและได้สัดส่วนกับความจ าเป็นแห่งสถานการณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องย่อม                
มีหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายที่อาจเป็นการจ ากัดเสรีภาพบางประการของกลุ่มผู้ชุมนุม 
  4. การด าเนินการของรัฐบาลที่ผ่านมาได้แสดงถึงความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนและการใช้ความ
ระมัดระวังในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจาก
การชุมนุม ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดนโยบายและแนวทางด าเนินการของรัฐบาล รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้สถานการณ์การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กสม. จึงเห็นควรเสนอแนะแนวทางใน              
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสถานการณ์การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชนต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   4.1 คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรแสดงออกที่ชัดเจนถึงการเคารพ
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ ากัดเสรีภาพนี้ต้องอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น
เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และควรค้านึงถึงหลักความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ                 
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แห่งราชอาณาจักรไทยที่ถือว่า “การมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจ ากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น” อย่างเคร่งครัด 
การบังคับใช้กฎหมายหรือการปฏิบัติการใด ๆ จึงควรเป็นไปในแนวทางการเปิดโอกาสให้มีการใช้สิทธิและเสรีภาพเป็น
หลัก ทั้งนี้ อาจน้าหลักการส้าคัญส้าหรับการบริหารจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม 10 ประการ ซึ่งจัดท าโดย
ผู้รายงานพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มอย่างสันติ มาเป็น
แนวทางให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลได้ตามความเหมาะสมแก่กรณี 
นอกจากนี้ การใช้ก าลังจัดการกับการชุมนุมทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและโดยสงบ รวมถึงการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายแต่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง ต้องกระท าเท่าท่ีจ าเป็นและอย่างจ ากัด 
   4.2 คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาการบังคับใช้
กฎหมายต่อผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม ระหว่างการชุมนุมและที่ เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมให้สอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งให้ความคุ้มครองเสรีภาพ โดยอาจบังคับใช้กฎหมายเฉพาะว่า
ด้วยการชุมนุมสาธารณะเป็นหลักแทนการใช้กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วย             
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฯลฯ อันอาจท าให้มีการน าไปใช้เป็นข้อกล่าวหา
ว่าเป็นการขัดขวางสร้างอุปสรรคและจ ากัดการใช้เสรีภาพดังกล่าว รวมถึงควรทบทวนการบังคับใช้กฎหมายที่อาจ
เป็นการจ้ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล และเสรีภาพของสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสารหรือ
แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นและการเสนอข่าวที่แตกต่างจากความเห็นทางการเมืองของ
รัฐบาล 
   4.3 คณะรัฐมนตรีควรด้าเนินการให้สังคมโดยรวมเชื่อม่ันว่าความคิดเห็นและข้อเสนอใน
การแก้ไขปัญหาของผู้ชุมนุมจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและไม่ล่าช้า รวมทั้งจัดให้มีพ้ืนที่และช่องทางในการ
รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ทั้งจากผู้ชุมนุมกลุ่มต่าง ๆ สื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติในการเป็นกลไกการคลี่คลายปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   4.4 กสม. ขอสนับสนุนแนวทางการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการสื่อสารต่อสาธารณะให้รับทราบและเข้าใจอย่างชัดแจ้งและต่อเนื่องเกี่ยวกับการด าเนินการดูแล
ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยควรให้ความส้าคัญกับ
การชี้แจงโดยระบุเหตุผลความจ้าเป็น และความได้สัดส่วนที่ต้องจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม และขอ
สนับสนุนให้มีคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ท้ังในระดับประเทศและระดับจังหวัด เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกกลุ่มในทุกพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการพูดคุย รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
อย่างทั่วถึง โดยมีคนกลางที่ได้รับการยอมรับท าหน้าที่เป็นผู้ประสานการรับฟังเพ่ือเป็นหลักประกันว่า ข้อเรียกร้อง
ของผู้ชุมนุมและทุกฝ่ายจะได้รับการรับฟังและร่วมกันพิจารณาหาทางออกที่จะน าไปสู่การยุติความขัดแย้งอย่างสันติ
วิธีโดยเร็ว 
 
11. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่                
12 พฤษภาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ และให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ในเรื่องเสร็จที่ 509/64 ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  สาระส้าคัญของเรื่อง 
  ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี              
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ที่ประชุมฯ ได้รับทราบและพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ 
  1. เรื่องเพ่ือทราบ (จ านวน 4 เรื่อง) คณะกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
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  1.1 การรายงานผลการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2563 
ได้แก่ 
   1) รายงานความก้าวหน้า/ผลการด้าเนินงานของดาวเทียม THEOS ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ได้ด าเนินโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพ่ือการ
พัฒนา (THEOS-2) ซึ่งจะได้รับการปล่อยขึ้นสู่วงโคจรในช่วงต้นปี 2565 และปลายปี 2565รวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์ม 
Actionable Intelligence Policy ซึ่งเป็นระบบที่จะน าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ
เชิงพ้ืนที่ใน 6 มิติ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ สังคมและความมั่นคง การจัดการเมืองและเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจ การจัดการน้ าแบบองค์รวม การจัดการภัยพิบัติ และการจัดการเกษตร 
   2) แนวทางการใช้เทคโนโลยีทางด้านภูมิสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ (1) เกษตรเชิงพ้ืนที่และอาหาร (2) สุขภาพและคุณภาพชีวิต (3) พลังงานทดแทน 
และ (4) การท่องเที่ยว 
   3) ความก้าวหน้าในการจัดหาดาวเทียม NAPA-1 กองทัพอากาศได้จัดส่งดาวเทียม 
NAPA-1 ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และด าเนินการฝึกเจ้าหน้าที่ควบคุมดาวเทียมให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีขีดความสามารถในการควบคุมสั่งการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม เช่น การถ่ายภาพ
บริเวณไฟไหม้ จังหวัดเชียงใหม่ 
  1.2 การด้าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศใหม่ในประเทศไทย โดย สทอภ. ได้พัฒนา
ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมในประเทศภายใต้โครงการ THEOS-2 และมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์แนวหน้าด้านระบบโลกและอวกาศ 
  1.3 การใช้งานระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมของกระทรวงกลาโหม เนื่องจากดาวเทียมไทยคม 5 
เกิดขัดข้องและปิดการท างานลงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) จึงได้ย้ายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมสื่อสารของหน่วยงานราชการไปยังดาวเทียมไทยคม 7 ซึ่งเป็นดาวเทียมที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงหารือร่วมกับผู้บริหารของ
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) กรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน (วันที่ 10 กันยายน 2564) ว่า หน่วยงานภาครัฐ             
ยังสามารถใช้งานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมจ านวน 1 Transponder โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ โดยคาดว่าจะ
ทราบผลการหารือใน 2 สัปดาห์ 
  1.4 ผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อจัดท้านโยบายและแผนการด้าเนินการเฝ้าระวัง
และบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ  ปัจจุบันอยู่ในระหว่างจัดท านโยบายฯ ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าเสนอ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป 
  2. เรื่องเพื่อพิจารณา (จ านวน 3 เรื่อง) คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
   2.1 การแก้ไขค้าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดท้านโยบายและแผนการด้าเนินการ
เฝ้าระวังและบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ ล าดับที่ 12 จากเดิม “ผู้แทนกองข้อมูลข่าวสารการบิน ส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” เป็น “ผู้แทนส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” เพ่ือความถูกต้องและ
สอดคล้องกับหน่วยงานอื่น 
   2.2 แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาด้าเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ (สัญญาสิ้นสุดในวันที่  10 กันยายน 2564) โดยคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ้ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ จนสิ้นสุดอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียม และให้เสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติพิจารณาก่อนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดศ.) ด าเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
   2.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอ และเสนอ



 

 

 

16 

ประธานกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติให้ความเห็นชอบก่อนน าเรียนนายกรัฐมนตรีลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง                
ตามข้ันตอนต่อไป 
 
12. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเข้าถึงบริการธุรกรรมทางการเงินของคน
พิการ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
วุฒิสภา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเข้าถึง
บริการธุรกรรมทางการเงินของคนพิการ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป 
  เรื่องเดิม 
  1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเข้าถึงบริการ
ธุรกรรมทางการเงินของคนพิการ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ                  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา มาเพ่ือด าเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) รัฐบาล
ควรด าเนินการ 1.1) ก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility for All) 
ของคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และ 1.2) ก าหนดให้มาตรการส่งเสริมการเข้าถึง
บริการธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนโดยสะดวกถ้วนหน้า เป็นมาตรการหนึ่งในการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วย
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการอนุวัติการตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Right : UNGP) 2) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ควรร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเร่งก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าด้านการเข้าถึงบริการ
ธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนโดยสะดวกถ้วนหน้า เพ่ือเป็นหลักประกันให้ธนาคารและสถาบันการเงินมี                   
แนวทางการให้บริการคนพิการที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ 3) ธนาคาร สถาบันการเงิน และสมาคม
ธนาคารไทยควรด าเนินการ 3.1) ก าหนดแนวปฏิบัติและจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 6 เดือน เพ่ือให้มีเจตคติและความรู้ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
เกี่ยวกับคนพิการ 3.2) พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ที่เอ้ือต่อการเข้าถึงโดยสะดวกของคนทุกกลุ่มรวมถึง
คนพิการ โดยน าหลักการออกแบบที่เป็นสากล และเป็นธรรมเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design : UD) มาใช้
ออกแบบระบบการให้บริการของธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ 3.3) ก าหนดให้มีหน่วยงานกลางที่สามารถติดต่อ
เพ่ือให้ค าปรึกษาและชี้แนะต่อเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาของธนาคารและสถาบันการเงินในการให้บริการพ้ืนฐานต่อคน
พิการทุกประเภท 3.4) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ควรก ากับดูแลข้อมูล
บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงได้โดยสะดวก และ 3.5) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง ออกระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของ
ธนาคารและสถาบันการเงิน 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วมีค าสั่งให้ พม. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ธปท. ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม
ของรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวและสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวใน
ภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รั บแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 



 

 

 

17 

  พม. เสนอว่าได้ด้าเนินการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กค. อว. ดศ. ธปท. และ 
ก.ล.ต. โดยพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ตามข้อ 1 แล้ว สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ผลการพิจารณาศึกษา 
1. รัฐบาลควรด าเนินการ 
 1.1 ก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริม
การเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility for 
All) ของคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการ ตามอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการ 
 

- กค. ได้ขอความร่วมมือไปยัง ธปท. และ ก.ล.ต. เพื่อ
ขอให้พิ จารณ าด้ า เนิ นการตามข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร 
เพ่ือช่วยลดอุปสรรค ผลักดัน และปรับปรุงการให้บริการ
ทางการเงินแก่คนพิการให้มีความเป็นรูปธรรม 
- อว. และ ดศ. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่ารัฐบาลควร
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท า
มาตรฐานการเข้าถึงและให้มีกระบวนการตรวจสอบการ
เข้าถึง เพ่ือให้สถาบันการเงินน าไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า
รวมถึงกลุ่มคนพิการ 
- พม. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าเนื่องจากประเทศไทยก าลัง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมักมีผู้พิการร่วมด้วย ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งควรมี ก าร เต รี ยมความพร้อมและพั ฒ น า
แพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่คนทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงได้ 

 1.2 ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมการเข้าถึง
บริการธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนโดยสะดวก
ถ้วนหน้า เป็นมาตรการหนึ่ งในการปฏิบัติตาม
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมการอนุวัติการตามหลักการชี้แนะเรื่องธรุกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights : 
UNGP) 

- อว. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนา
เทคโนโลยีส้าหรับคนพิการในเรื่อง ATM ให้ครอบคลุม
กลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหว กลุ่มคนพิการทางการเห็น 
และกลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
- ดศ. เห็นควรมีการจัดท าแอปพลิเคชันในการให้บริการทาง
การเงินที่ค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปตาม
หลักการออกแบบที่เป็นสากล และเป็นธรรม เพ่ือคนทั้งมวล 
(UD)  
- พม. เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดแนวทางการ
ให้บริการพ้ืนฐานต่อคนพิการทุกประเภทโดยไม่เป็นการ
เลือกปฏิบัติ และสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่ง
ความเท่าเทียม 

2. ธปท. ควรร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยและ
สถาบันการเงิน เร่งก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าด้านการ
เข้าถึงบริการธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน
โดยสะดวกถ้วนหน้า เพ่ือเป็นหลักประกันให้ธนาคาร
และสถาบันการเงินมีแนวทางการให้บริการคนพิการที่
ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- อว. เห็นควรก้าหนดมาตรฐานขั้นต่้าด้านการเงินและการ
ลงทุนโดยถ้วนหน้าให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ 
- ดศ. เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์แนวทางการเข้าถึง
บริการธุรกรรมทางการเงินของคนพิการให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
- พม. เห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะคนพิการซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรง เพ่ือให้การ
บริการสามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของคน
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พิการได้อย่างครอบคลุม 
3. ธนาคาร สถาบันการเงิน และสมาคมธนาคาร
ไทยควรด าเนินการ 
 3.1 ก าหนดแนวปฏิบัติและจัดอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 6 
เดือน เพ่ือให้มี เจตคติและความรู้ที่ ถูกต้องและ
สร้างสรรค์เก่ียวกับคนพิการ 

- อว. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้สมาคมคนพิการได้มีส่วน
สร้างหลักสูตรและร่วมเป็นวิทยากร เพ่ือสามารถสร้าง
ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติงาน 
- ธปท. ด้าเนินการผลักดันให้สมาคมธนาคารไทยทบทวน
แนวทางปฏิบัติในการให้บริการกับคนพิการทางการ               
เห็นให้เหมาะสม รวมถึงแนวทางให้บริการที่เอ้ือต่อคน
พิการประเภท อ่ืนเพ่ิมเติม และสื่อสารแนวปฏิบัติ ให้
พนักงานสาขาทราบอย่างทั่วถึงด้วย 
- ก .ล .ต . ก าหนดให้ผู้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ                
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึง “คนพิการ” ด้วยแล้ว 

 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) 
ที่เอ้ือต่อการเข้าถึงโดยสะดวกของคนทุกกลุ่ม รวมถึง
คนพิการ โดยน าหลักการออกแบบที่เป็นสากล และ
เป็นธรรม เพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design : UD) 
มาใช้ออกแบบระบบการให้บริการของธนาคารและ
บริษัทหลักทรัพย์ 

- อว. เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยี FinTech ต้องสอดคล้อง
กับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและหลักการ UNGP ด้วย 
- ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์
น้าไปใช้ปฏิบัติส้าหรับการดูแลการให้บริการแก่คนพิการ 
ได้แก่ หลักเกณฑ์เรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และหลักเกณฑ์
เกี่ ยวกับช่องทางการให้ บริการของธนาคารพาณิ ชย์ 
(banking channel) 

 3.3 ก าหนดให้มีหน่วยงานกลางที่สามารถ
ติดต่อเพ่ือให้ค าปรึกษาและชี้แนะต่อเจ้าหน้าที่ประจ า
สาขาของธนาคารและสถาบันการเงินในการให้บริการ
พ้ืนฐานต่อคนพิการทุกประเภทที่ไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติ 

- อว. และ พม. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าควรมีการอบรม
เจ้าหน้าที่หน่วยงานกลางให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คนพิการทุกประเภท รวมถึงมาตรฐานการให้บริการแก่               
คนพิการแต่ละประเภท เพ่ือให้ค าปรึกษาและชี้แนะ                  
ต่อเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาของธนาคารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 3.4 ก.ล.ต. ควรก ากับดูแลข้อมูลบนเว็บไซต์
และแอปพลิเคชันของบริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือให้ทุกคน 
รวมถึงคนพิการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวมทั้งมี
หลักประกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน
และการบริการซื้ อ ขายหลั กท รัพ ย์ ผ่ าน ระบบ
อินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 

- อว. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้มีการพัฒนาบนเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันของบริษัทหลักทรัพย์ให้สอดคล้องเป็นไป                  
ตามมาตรฐานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รวมถึงน า
เทคโนโลยีตามหลักการ UNGP ไปใช้ในการให้บริการข้อมูล 
- ดศ. มีการด าเนินงานที่สนับสนุนการเข้าถึงบริการธุรกรรม
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
ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางออกระเบียบ ประกาศ 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของธนาคารและสถาบัน
การเงิน 

- อว. เห็นควรให้คนพิการได้เข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นผู้ร่วม
ทดสอบการเข้าถึงตามมาตรฐานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ ก่อนน าออกไปให้บริการจริง 
- ธปท. ประสานงานกับสมาคมธนาคารไทยจัดตั้ง
คณะท างานพัฒนาบริการทางการเงินส าหรับคนพิการ เพ่ือ
หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของคนพิการทางการเห็นใน
การท าธุรกรรมผ่านตู้ ATM ในระยะแรก 

 
13. เรื่อง รายงานประจ้าปี 2563 ของส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานประจ าปี 2563 ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพ่ือทราบต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  อว. รายงานว่า 
  1. สวทช. เป็นหน่วยงานในสังกัด อว. ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับความสามารถทางการผลิตและการบริการ ตลอดจนระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและ             
จากต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาประเทศในทุกด้าน 
  2. พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มาตรา 21 บัญญัติให้ทุก ๆ ปี 
ให้ สวทช. จัดท้ารายงานประจ้าปีเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยแสดงงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้อง พร้อมทั้งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของส านักงานในปีที่ล่วงมาด้วย และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอรายงานประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี และให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานนั้นต่อ
รัฐสภาเพื่อทราบ สวทช. จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือทราบต่อไป ซึ่งรายงานเรื่องนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างรายได้และ           
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564               
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว 
  สาระส้าคัญของเรื่อง 
  สวทช. ได้มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในสาขาเทคโนโลยีที่ สวทช. มีความเชี่ ยวชาญและ
พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ และรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนในการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
เพ่ิมขึ้น ด้วยการปรับปรุงกลไกสนับสนุนการลงทุนในด้านนวัตกรรม สร้า งการเชื่อมโยงกับพันธมิตรภาคี 
สถาบันการศึกษา น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปขยายผล โดยเฉพาะการตอบสนองนโยบายประเทศใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ EECi การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - 
เศรษฐกิ จสี เขี ยว  (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) โดยในปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563 มี ผล                    
การด าเนินงานที่ส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
  1. ผลการด้าเนินงานของ สวทช. ประจ้าปี 2563 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

แผนการด้าเนนิงาน สาระส้าคัญ 
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1.1 ผลงานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

- มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 691 เรื่อง มีการยื่นขอ                  
จดทรัพย์สินทางปัญญา 451 รายการ และมีผลงานส้าคัญเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
 1. นวัตกรรมเพื่อรับมือต่อการระบาดของโรคโควิด 19 ได้แก่                  
(1) พัฒนาแอปพลิ เคชันการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคโควิด 19 เช่น                  
DDC-Care แอปพลิเคชันติดตามและประเมินสุขภาพผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติด
เชื้อโรคโควิด 19 (2) การตรวจคัดกรองเบื้องต้น เช่น MuTherm-FaceSence 
เครื่องตรวจวัด อุณ หภูมิ ใบหน้ าอัตโนมัติที่ ตรวจได้หลายคนพร้อมกัน                  
(3) การตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 เช่น พัฒนาวิธีสกัด RNA เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 
แบบง่าย (4) การป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 เช่น MagikTuch 
ระบบสั่งการลิฟต์แบบไร้สัมผัส และ (5) การวิจัยและพัฒนาต้นแบบวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 โดยน าเทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมมาใช้ในการพัฒนา
วัคซีน 5 ประเภท เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได้
ต่อไปในอนาคต 
 2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น พัฒนาชุดตรวจ ELISA โรคใบด่างมันส าปะหลัง เพ่ือคัดกรองท่อน
พันธุ์ปลอดโรคใบด่างมันส าปะหลัง ซึ่งได้ถ่ายทอดวิธีการตรวจวินิจฉัยให้แก่
ภาคเอกชน 14 บริษัท และ Green Rock นวัตกรรมวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ 
ช่วยลดน้ าหนักโครงสร้างอาคารได้มากกว่าร้อยละ 20 เป็นต้น 
 3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ สวทช. และพันธมิตรสู่การสร้าง
ความสามารถให้แก่ภาคเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 
เช่น พัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ อาทิ เทคโนโลยีโรงเรือน
อัจฉริยะระบบควบคุมการใช้น้ าในแปลงเปิด และเทคโนโลยีการผลิตข้าว
ปลอดภัยถ่ายทอดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงหน้า
ดินให้แก่กลุ่มเกษตรกรน าร่องในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ เป็นต้น 

1.2 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการวิจัยของ
ประเทศ 

- โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T 
Infrastructure) เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี บริการด้านเทคนิค วิชาการที่มีมาตรฐานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย 
สร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
ได้ แก่  (1 ) ธน าคารทรัพยากรชี วภ าพแห่ งช าติ  (National Biobank of 
Thailand) (2) ศูนย์ โอมิกส์แห่ งชาติ  (National Omics Center) (3) ศูนย์
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการค านวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer 
Center) (4 ) ศู นย์ ระบบ ไซ เบอร์ -กายภาพ  (Center for Cyber-Physical 
Systems) และ (5) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Technology and Informatics Institute for Sustainability) 
- โค รงสร้ างพื้ น ฐาน ด้ าน คุณ ภาพ ของป ระเทศ  (National Quality 
Infrastructure) เป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ ทดสอบ 
ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล รวมทั้งให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล 
ให้บริการเชิงเทคนิคและให้ค าปรึกษา 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
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

- การพัฒนากลไกสนับสนุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีการจดทะเบียนจัดตั้งแล้ว                    
2 บริษัท ได้แก่ บริษัทไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และบริษัทเอไอ
ไนน์ จ ากัด  
- กลไกการส่งเสริมเขตนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยของ
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ได้ อ ย่ า ง เป็ น รูป ธรรม  ป ระกอบ ด้ วย  อุ ท ยาน วิท ยาศ าสตร์ป ระ เท ศ                      
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก EECi ซึ่งมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 6 ด้าน ได้แก่ เกษตร
สมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ แบตเตอรี่
ประสิทธิภาพสูงและขนส่งสมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ และเครื่องมือทางการแพทย์ 
- สวทช. ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดท า
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจ 
BCG ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยจัดระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนมากกว่า 500 คน และ
น าเสนอแนวทางและโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก โดยนายกรัฐมนตรีได้
เห็นชอบในหลักการและมีข้อสั่งการให้จัดท ารายละเอียดแผนงานเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกจิ BCG ต่อไป 

1.4 การพัฒนาและสร้างเสริม
บุคลากรวิจัย 

- สวทช. มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) ให้กับประเทศผ่านกลไกการท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 โดยอาศัยความพร้อมของนักวิจัย และ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ สวทช. มีอยู่ด้วย รวมถึงพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน 
สนใจเรียนรู้ด้าน วทน. เพ่ิมมากขึ้น โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับ
มัธยม ปริญญาตรี/โท/เอก/หลังปริญญาเอก รวม 708 คน และสนับสนุน
นักศึกษาและบุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการ
ของศูนย์แห่งชาติ จ านวน 569 คน 

1.5 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

- สวทช. สามารถสร้างผลลัพธ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ มูลค่ารวม 65,255 ล้าน
บาท รวมทั้งผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของภาคการผลิตและบริการ มูลค่ารวม 13,796 ล้านบาท 

1.6 ผลการใช้จ่ายและ
บุคลากร 

- สวทช. มีผลการใช้จ่ายตามงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 
6,980.89 ล้านบาท มีรายได้รวมเท่ากับ 6,742.45 ล้านบาท มีบุคลากรทั้งสิ้น 
3,096 คน เป็นบุคลากรสายวิจัยและวิชาการร้อยละ 70 (จ านวน 2,167 คน) 
และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการร้อยละ 30 (จ านวน 929 คน) 
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  2. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ สวทช. ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า งบการเงินของ สวทช. ดังกล่าวมีความถูกต้องตามท่ีควร         
ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
14. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของ              
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 สรุปสาระส าคัญและมติที่ประชุม 
ดังนี้ 
 1. เรื่องเพื่อทราบ  
  1.1  ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องท่ีส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 
    1 .1 .1  ส ถ าน ก ารณ์ ก า รแ พ ร่ ร ะบ าด ข อ ง โรค โค วิ ด -19 เส น อ โด ย ส านั ก งาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ล่าสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 
2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 511,164 คน และผู้ เสียชีวิตรายใหม่ 8,674 คน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 
192,278,425 คน  และมีผู้เสียชีวิตสะสม 4,133,988 คน โดยพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพ่ิมสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ขณะที่สัดส่วนการฉีดวัคซี นในประเทศ
ส าคัญ ๆ ยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศข้อมูลล่าสุด 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 จ านวน 
410,614 คน และมีผู้เสียชีวิตสะสม 3,516 คน ข้อมูลการฉีดวัคซีนพบว่ามีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกจ านวน 10.78 ล้าน
คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.5 ต่อประชากร และเข็มที่สองจ านวน 3.44 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.9 ต่อ
ประชากร 
    1.1.2 สถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด เสนอโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั งค ม แห่ งช าติ จ าก เค รื่ อ งชี้ ท า ง เศ รษ ฐกิ จ ไท ย ใน เดื อน พ ฤษ ภ าค ม  2564  เมื่ อ พิ จ ารณ า เที ย บ กั บ 
เดือนก่อนหน้าภายหลังจากปรับปัจจัยฤดูกาลแล้วพบว่าเครื่องชี้ด้านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนล ดลง
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเดือนพฤษภาคม สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีความ
เชื่ อ มั่ น ผู้ บ ริ โภ ค แ ล ะ ดั ช นี ค ว าม เชื่ อ มั่ น ท า งธุ ร กิ จ  อ ย่ า ง ไร ก็ ดี  ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต ภ าค อุ ต ส าห ก ร ร ม  
ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐยังเป็น แรงสนับสนุนเศรษฐกิจ 
ที่ส าคัญ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลความถี่สูง (High-frequency data) ล่าสุดถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่าการ
เดินทางภายในประเทศเพ่ือออกไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่
ยังรุนแรงส่งผลให้ต้องด าเนินมาตรการควบคุมการระบาดในหลายพ้ืนที่มากข้ึน 
    1 .1 .3  ค ว า ม คื บ ห น้ า ม า ต รก า ร  Phuket Sandbox เส น อ โด ย ก า รท่ อ ง เที่ ย ว 
แห่งประเทศไทย ความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่                 
1  – 21  ก รก ฎ าค ม  2564  รวม  9 ,3 58  คน  ไม่ พ บ เชื้ อ โค วิ ด -19  จ าน วน  9 ,339  ค น  แล ะพ บ เชื้ อ 
โควิด-19 จ านวน 19 คน ขณะที่ยอดการจองห้องพักตามมาตรฐาน SHA+ สะสมระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายนอยู่ที่ 244,703 คืน มีจ านวนห้องพักที่เปิดให้บริการ 27,000 ห้อง คิดเป็นอัตราการเข้าพักร้อยละ 10.12 
ค่าใช้จ่ายต่อทริป 70,000 บาท (เฉลี่ย 5,500 บาทต่อคนต่อวัน) และสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยว 534.31              
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ล้านบาท และในส่วนของเที่ยวบิน คาดว่าในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมจะมีเที่ยวบินประมาณ 30 และ 40 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ ตามล าดับ 
     1.1.3.1 ผลการส้ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้มาตรการ 
Phuket Sandbox ข้อมูลส ารวจระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2564 จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวน 25 คน 
พบว่าผู้ตอบส ารวจร้อยละ 64 ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายอ่ืน ๆ ในประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ขณะที่
ผู้ตอบส ารวจร้อยละ 88 พึงพอใจมากท่ีสุดในอัธยาศัยไมตรีของคนภูเก็ต และร้อยละ 80 พึงพอใจมากที่สุดในคุณภาพ
และการบริการของโรงแรม SHA+ โดยเรื่องที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ คุณภาพของรถบริการรับ -ส่ง 
SHA+ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ภาพรวมของการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต และการตรวจคัดกรองเมื่อเดินทาง
มาถึง ส าหรับเรื่องที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการขอ COE การจองรถบริการรับส่ง และความ
ชัดเจนของข้อมูลรายละเอียด หลักเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทย  
     1.1.3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคส้าคัญที่พบระหว่างการด าเนินงาน 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
      1.1.3.2.1 ปัญหาที่ด้าเนินการแก้ไขแล้ว ได้แก่ (1) การคัดกรองคนเข้า-ออกจังหวัด
ภูเก็ต ส าหรับด้านคุณสมบัติผู้ขนส่งสาธารณะ ได้รายงานข้อมูลให้กระทรวงคมนาคมรับทราบปัญหาและพิจารณาร่าง
กฎระเบียบด้านสาธารณะน าไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด และ (2) ขั้นตอนระหว่างก่อนการเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึงที่
หมายของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย (2.1) กรมการกงสุลโดยส านักงานหนังสือเดินทางจังหวัดภูเก็ตได้พิจารณา COE 
ของนักท่องเที่ยว ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต โดยพิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไป (2.2) สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดท าระบบการจองการตรวจเชื้อออนไลน์เพ่ือสามารถให้นักท่องเที่ยวจองล่วงหน้ า และ (2.3) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเร่งประสานสายการบินเพ่ือขอรับผังที่นั่งเครื่องบินในเที่ยวบินของนักท่องเที่ยวผู้ติด
เชื้อให้เร็วขึ้น  
      1.1.3.2.2 ปัญหาที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการ ได้แก่ (1) การคัดกรองคนเข้า-ออก
จังหวัดภูเก็ต ส าหรับด้านปริมาณเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์คัดกรอง อยู่ระหว่างจัดก าลังคนและอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้
เพียงพอ รวมทั้งการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับลดเกณฑ์ในการอนุมัติให้จัดตั้งจุดตรวจหา
เชื้อโดยภาคเอกชนเพ่ิมเติม ขณะที่ด้านการคัดกรองคน อยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีการสแกนใบหน้าและระบบ
ตรวจสอบติดตามตัว และได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์มาตรการคัดกรองเพ่ือให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึง                    
(2) นักท่องเที่ยวไม่ทราบหลักเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงและเงื่อนไขการกักตัว โดยให้นักท่องเที่ยวซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่
ครอบคลุมกรณีนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง และ (3) การอยู่ระหว่างพ านักของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีปัญหา
เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลรวมทั้งการกักตัวส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพ านักอยู่ในภูเก็ต และต้องส ารองค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้หารือกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในการ
ประสานบริษัทประกันภัยในประเทศเพ่ือหาทางแก้ไข โดยการน าเสนอกรมธรรม์ใหม่ที่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงและไม่ต้อง
ส ารองจ่าย นอกจากนี้ยังรวมถึงการซื้อประกันภัยผิดประเภท และผลกระทบจากการห้ามเดินทางภายในประเทศ  
ซึ่งปัจจุบันทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประสานจัดหารถโดยสารเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการเดินทางจากภูเก็ตมายังกรุงเทพฯ แล้ว 
    1.1.4 ความคืบหน้ามาตรการ Samui Plus Model เสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2564 
รวม 20 คน โดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ มาตรการ Samui Plus มีข้อจ ากัดจากการที่ในปัจจุบันยังมีเที่ยวบินตรง
จากต่างประเทศในปริมาณที่น้อย  
  1.2  มติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ 
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   ที่ประชุมรับทราบ (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์เศรษฐกิจ
ไทย เสนอโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ (2) ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน Phuket 
Sandbox และ Samui Plus model เสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
  1.3  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
    1.3.1 มอบหมายให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันแก้ปัญหาการแพร่
ระบาดของโควิด-19 และเร่งรัดด าเนินมาตรการในการลดจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะการตรวจคัดกรองผู้
ติดเชื้อ การน าผู้ติดเชื้อที่พักคอยอยู่ตามที่พักอาศัยและสถานที่ต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการรั กษาในโรงพยาบาลสนาม
หรือสถานพยาบาลแรกรับอย่างเป็นระบบโดยเร็วที่สุด  
    1.3.2 มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและ
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาของรัฐบาลในทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยว กับ
มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล ตลอดจนวิธีการเข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐบาล เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ความช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น นอกจากนี้ มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้ด าเนินมาตรการ
เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม และมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือให้ประชาชนแต่ละกลุ่มได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึง
    1.3.3 มอบหมายให้ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ประสานให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการที่สามารถ
ด าเนินการได้ ส าหรับโครงการที่ยังไม่พร้อมด าเนินการหรือไม่มีความเหมาะสมในการด าเนินการในช่วงเวลาปัจจุบัน 
ให้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมเพ่ือที่จะสามารถน างบประมาณในส่วนดังกล่าวไปด าเนินการ
ในส่วนอื่นที่จ าเป็นได้  
    1.3.4 มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
กระทรวงการคลัง พิจารณาปรับปรุงโครงการกระตุ้นการบริโภคเพ่ิมเติมจากมาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 3  
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งให้พิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนในการปรับปรุงเงื่อนไข
โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพ่ือจูงใจผู้มีก าลังซื้อสูงเข้าร่วมโครงการและใช้จ่ายมากขึ้น 
    1.3.5 มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ด าเนินการดังนี้ (1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของวัคซีนหลักของประเทศ ตลอดจนข้อมูลด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ ให้แก่ภาคเอกชนและประชาชนทราบ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและสร้างความเชื่อม่ันต่อแนวทางการควบคุม
การแพร่ระบาดและระบบสาธารณสุขของประเทศ (2) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนต่อแนวทางการน าผู้
ติดเชื้อกลับไปรักษาต่อที่ภูมิล าเนาเพ่ือลดความแออัดของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมุ่งเน้น
พิจารณาตามระดับความรุนแรงของโรคและอาการของผู้ติดเชื้ อเป็นส าคัญ (3) จัดสรรกระจายวัคซีนโดยพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญให้แก่พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อรุนแรง กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ อาทิ กลุ่ม
ครูและสถานศึกษา และกลุ่มแรงงานเพ่ือให้ภาคการผลิตสามารถด าเนินต่อไปได้ และ (4) จัดหายาและเวชภัณฑ์             
ต่าง ๆ เพ่ือจัดสรรต่อไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ โดยให้เร่งประสานกับสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพ่ือส ารวจความต้องการในแต่ละพ้ืนที่โดยเร็ว 
    1.3.6 มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่งติดตามด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ และช่องทางต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง  
    1.3.7 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) หารือร่วมกับ
เครือข่ายภาคเอกชนที่มีศักยภาพเพ่ือด าเนินการจัดหาวัคซีนทางเลือกเพ่ิมเติมร่วมกับรัฐบาล 
    1.3.8 มอบหมายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งด าเนินการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชสมุนไพร การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรอย่าง
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ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูป และพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการบริโภค
ภายในประเทศและสนับสนุนการหาตลาดเพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศ  
 2. เรื่องสืบเนื่อง 
  2 .1 มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ ยวต่างช าติ ในพื้ นที่น้ าร่อง เสนอโดยการท่องเที่ ยว 
แห่งประเทศไทย   
   2.1.1 แนวทางการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เข้าร่วม Phuket Sandbox เดินทาง
ท่ อ ง เที่ ย ว เชื่ อ ม โย ง ระห ว่ า งจั งห วั ด ภู เก็ ต กั บ พื้ น ที่ น้ า ร่ อ ง อ่ื น  ( 7 +7 ) โด ย นั ก ท่ อ ง เที่ ย วพ านั ก 
ภายในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา 7 วัน และสามารถเดินทางท่องเที่ยวและต้องพ านักในพ้ืนที่อ่ืน ๆ อีกเป็นเวลาอย่าง
น้อย 7 วัน ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า) จังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง และไร่เล) 
และจังหวัดพังงา (เขาหลัก เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่) มีก าหนดเริ่มด าเนิ นการในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
     2 .1 .1 .1  คุณ สมบัติของนักท่องเที่ ยวภายใต้  Phuket Sandbox ประกอบด้วย                 
(1) หนังสือเดินทางและวีซ่า ที่ได้รับการประทับตรารับรอง โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต (2) เอกสารหลักฐาน
ยืนยัน แสดงระยะเวลาพ านักในโรงแรม 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) เด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี 
เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่แสดงเอกสารผ่านตามเกณฑ์ (4) เอกสารยืนยันการจองโรงแรมที่พัก SHA+ ในพ้ืนที่น าร่อง
อ่ืน และ (5) รายงานตัวผ่านระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และเปิดเข้าถึงสถานที่หรือรายงานตัว ณ ที่พัก SHA+ 
ตลอดระยะเวลาที่พ านัก 
     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) เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี มากับผู้รับวัคซีนให้เดินทางพร้อมผู้
เดินทางได้ (4) แสดงแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และเปิดให้เข้าถึงสถานที่ และ (4) ลงทะเบียน QT14 ส าหรับเข้าพัก
ในพ้ืนที่น าร่อง 
   2.1.2 แนวทางการรับรองวัคซีน Sputnik V เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวรัสเซีย
และประเทศใช้วัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนหลักสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้  
   2.1.3 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและก้าลังคนอย่างเป็นระบบ  ซึ่ง
ครอบคลุมการตรวจ RT-PCR และ Rapid Antigen Test เพ่ือยกระดับการควบคุมโรคแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
มายัง Phuket Sandbox และ Samui Plus Model 
  2.2 มติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ 
    2.2.1 เห็นชอบในหลักการแนวทางการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วม Phuket Sandbox 
เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพ้ืนที่น าร่องอ่ืน (7+7) โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ด าเนินการ ดังนี้  
     2.2.1.1 มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่ดังกล่าวประสานภาคเอกชนและภาค
ประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ร่วมกัน  และพิจารณาจัดเตรียมแผนการด าเนินการบนระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเดียวกันกับการด าเนินการของ Phuket Sandbox เพ่ือมุ่งเน้นความปลอดภัยและการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพ้ืนที่  
     2.2.1.2 มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย จัดท ารายละเอียดแผนการเชื่อมโยงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางระหว่างจังหวัดภูเก็ตและพ้ืนที่น าร่อง
อ่ืน เพ่ือน าเสนอให้ที่ประชุม ศบค. พิจารณาต่อไป และให้พิจารณาจัดท าแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่
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ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ เพ่ือน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ และ ศบค. 
พิจารณาต่อไป  
  2.3 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
   2.3.1 มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ด าเนินการดังนี้ (1) ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนด
มาตรการการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าในพ้ืนที่น าร่องให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพ่ือป้องกันการน าเชื้อโควิด -19 
เข้าไปแพร่ระบาดในพ้ืนที่ (2) ประสานกระทรวงมหาดไทย พิจารณาน าแนวทางการด าเนินมาตรการเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้ Phuket Sandbox เผยแพร่ให้แก่จังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นกรณีศึกษาในการน าไปวาง
แนวทางระยะต่อไป และ (3) ประสานกระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
สถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศไทยในพ้ืนที่ท่องเที่ยว รวมถึงความคืบหน้าและความส าเร็จในการด าเนินการ 
Phuket Sandbox ให้แก่สถานทูตประเทศต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
   2.3.2 มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งรัด
จัดท าข้อเสนอค าของบประมาณและแผนก าลังคนเพ่ือรองรับการยกระดับศักยภาพของจุดคัดกรองให้เพียงพอ ทั้ง
กระบวนการคัดกรองผู้เดินทางด้วยระบบดิจิทัล และการจัดหา Rapid Antigen Test และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วภายใน 1 สัปดาห์ และประสานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ในรายละเอียดของแหล่งเงิน เพ่ือจัดท ารายละเอียดเพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
   2.3.3 มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดติดตามการพิจารณาขึ้นทะเบียนรับรองวัคซีน 
Sputnik V เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยได้  
 3. เรื่องเพื่อพิจารณา 
  3.1 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่
ประเทศไทย เสนอโดยทีมปฏิบัติการเชิงรุกทาบทามทั้งบริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศ (ทีมปฏิบัติการเชิงรุกฯ) โดย
มีสาระส าคัญดังนี ้
    3.1.1 แนวทางการดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายที่ส้าคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศในระยะยาว ประกอบด้วย (1) กลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy global citizen) (2) ผู้
เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy pensioner) (3) กลุ่มที่ต้องการท างานจากประเทศไทย (Work-from-
Thailand professional) และ (4) กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High-skilled professional)  
    3.1.2 การจัดตั้ งศูนย์บริการผู้พ้ านั กระยะยาว (LTR-Service center) เพ่ื อเป็ น
หน่วยงานที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะเข้ามาพ านักในประเทศไทย
ในระยะยาว โดยจะท าหน้าที่หลักในการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดความยุ่งยากและความ
ซ้ าซ้อนส าหรับผู้พ านักระยะยาวในการติดต่อกับราชการ รวมถึงท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการนักลงทุน
ต่างประเทศในระยะต่อไป    
  3.2 มติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ 
   3.2.1 เห็นด้วยในหลักการของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูด
ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย ตามข้อเสนอของทีมปฏิบัติการเชิงรุกฯ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศในระยะยาว โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอในรายละเอียดและน าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
     3.2.1.1 มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษี
ประเภทต่าง ๆ และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการศุลกากร 
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     3.2.1.2 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดวีซ่าประเภทใหม่ รวมทั้งข้อยกเว้นและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     3.2.1.3 มอบหมายให้กระทรวงแรงงานพิจารณาความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการการท างานและอนุญาตให้ท างานของคนต่างด้าว 
    3.2.1.4 มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาความเหมาะสมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง ก ากับดูแล และบริหารศูนย์บริการผู้พ านักระยะยาว 
  3.3 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
   3.3.1 มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการเชิงรุกฯ ประสานส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามความคืบหน้าการดึงดูดนักลงทุนและแนวทางการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) และรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ ทราบต่อไป 
   3.3.2 มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาความเป็นไปได้ของ
การขยายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพในการรองรับการลงทุน 
   3.3.3  มอบหมายให้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  และ
กระทรวงการคลัง ประสานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินและสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ
ข้อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงมาตรการได้มากข้ึน  
 
15. เรื่อง การส่งเสริมการใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้   
     1. กรณีที่ ยธ. ได้มอบหมายให้เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและ
พืชสมุนไพรอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ 141 ไร่ เป็นการเริ่มต้น เพ่ือช่วยผู้ต้องขังในเรือนจ ากรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ ไวรัส              
โคโรนา 2019 และโรคอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไป    
     2. การส่งเสริมให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อและยังไม่มีอาการ ตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการแล้ว เพ่ือเป็นทางเลือกในการรักษาและลดภาระระบบสาธารณสุข  
     และให้กระทรวงสาธารณสุข ยธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาวิจัยเพ่ือน าไปใช้รักษาผู้ป่วย              
โควิด  โดยพิจารณาให้ รอบด้าน  ทั้ งสรรพคุณ  ปริมาณที่ จะใช้  อาการข้างเคียง ฯลฯ โดยมอบหมายให้                            
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้พืช
สมุนไพรตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า รวมถึงการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้ถูกต้องด้วย   
  ทั้งนี้ ยธ. เสนอว่า 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เพ่ิมปริมาณขึ้น และ              
การฉีดวัคซีนยังไม่สามารถด าเนินการให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้น หากปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อาจท าให้เกิดความสูญเสียในทุกด้าน อาทิ การสูญเสียชีวิตของประชาชน สูญเสียทางเศรษฐกิจ ในการ
นี้ การน า “สมุนไพรไทย” มาใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยมีข้อมูล
การศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมุนไพรไทยโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรมีสารแอนโดรกราโฟไลด์  
(Andrographolide) ที่มีศักยภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์  และลดการแบ่งตัวของไวรัสได้ ซึ่งกระทรวง
ยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้เรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 143 แห่ง ปลูกสมุนไพรประเภทต่าง ๆ 
โดยเน้นการปลูกฟ้าทะลายโจร กระชายขาว เป็นหลักเพ่ือเป็นการช่วยเหลือตนเองและไม่เป็นภาระกับบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีจ ากัด เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ดูแลประชาชนทั่วไปที่มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โดวิด-19) เพ่ิมขึ้น และเพ่ือส่งเสริมให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อและยังไม่มีอาการ               
ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการแล้ว เพ่ือเป็นทางเลือกในการรักษาและลดการเข้าสู่ระบบสาธารณสุข 



 

 

 

28 

16. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 26/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อเสนอแนวทางการ
ด าเนินการตามมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ . 2563               
(พระราชก าหนดฯ) (ครั้งที่ 6) การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราช
ก าหนดฯ การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส้าคัญของโครงการ
ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ท าให้
วงเงินของโครงการฯ ในส่วนของงบเงินอุดหนุน ปรับลดจาก 13,878.1200 ล้านบาท เป็น 9,479.4936 ล้านบาท 
หรือลดลง 4,398.6264 ล้านบาท โดยเห็นควรมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งด าเนินการแก้ไขข้อมูล
โครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว 
  2. อนุมัติให้น้าวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (1) เพิ่มเติม 
จ้านวน 13,026.1200 ล้านบาท และมาตรา 5 (2) เพิ่มเติม จ้านวน 1,522.9900 ล้านบาท รวมวงเงิน 
14,549.1100 ล้านบาท เพ่ือรองรับการด าเนินงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขและ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา 6 วรรคสามแห่ง
พระราชก าหนดฯ (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 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการ
สาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับประชาชนทุกสิทธิ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 และ
มอบหมายให้ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งด าเนินการตาม
ความเห็นและข้อสังเกตเพ่ิมเติมของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 
  4. อนุมัติให้ส้านักงานประกันสังคม ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระส้าคัญของโครงการเยียวยา
นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขยายพื้นที่ด้าเนินโครงการฯ จากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด
โดยเพ่ิมเติมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ท้าให้
กรอบวงเงินโครงการฯ เพิ่มขึ้นจาก 13,504.6960 ล้านบาท เป็น 15,027.6860 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
1,522.9900 ล้านบาท พร้อมทั้งเห็นควรให้นายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เยียวยาจากการด าเนิน
โครงการฯ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน
ประกันสังคม เร่งด าเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตเพ่ิมเติมของคณะกรรมการฯ 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 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ โดยเห็นควรมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งด าเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว 
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  6. อนุมัติให้ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการคนละครึ่งระยะท่ี 2 ให้แก่ร้านค้าที่ถูกระงับสิทธิ จ้านวน 296 ราย วงเงินที่ระงับ
การจ่ายจ้านวน 972,516 บาท จนกว่าการตรวจจะแล้วเสร็จ เพ่ือให้ครอบคลุมการจ่ายเงินให้ร้านค้าใน                  
กลุ่มดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเห็นควร
มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เร่งด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามข้ันตอนต่อไป 
  7. อนุมัติให้จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดยะลา ปรับแผนด าเนินงานแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ และยกเลิกการด าเนินกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระ
ราชก าหนดฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว และอนุมัติให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ปรับแผนการด้าเนินงานโครงการพัฒ นาผ้าทอละว้า ตามที่ ได้ รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว และให้ยุติการด าเนินโครงการ Mae Hong Son Arts and Crafts และโครงการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพหลังโควิด (Pai Post Covid Retreat) ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยะลา 
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งด าเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว 
 
17. เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) 
เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการของมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
ครัวเรือนและประชาชนซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตามท่ีเสนอ 
  2. มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับสนับสนุนแหล่งเงินเพ่ือด าเนินตามมาตรการดังกล่าวตามขั้นตอนของพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพ่ิ ม เติ ม  พ .ศ . 2564 (พระราชก าหนดฯ เพ่ิ ม เติม  พ .ศ . 2564) ต่ อ ไป  ทั้ งนี้  มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการพิจารณา
ก าหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผ่านระบบบัญชี
ธนาคาร พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับรู้และเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนด้วย 
  โดยให้ สศช. รับความเห็นของหน่วยงาน ร่วมทั้งความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ขอให้
ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดของ วธ. ด้วย 
  สาระส้าคัญ 
  มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนที่
เสนอในครั้งนี้ เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีสาระส าคัญ 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
นักเรียน 1 คน เพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่เพ่ิมขึ้นจากการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากระบบปกติ ที่ท าให้ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่าย
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เพ่ิมเติม และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจอัน
เนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    2) การจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษา เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายของครูในการดูแลนักเรียน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครูมีภาระในการติดตามและจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    3) การขอความร่วมมือให้ลดหรือชะลอการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จาก
ผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชน เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 34 ของ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โดย ศธ. จะด าเนินการก าหนดให้สถานศึกษาลดค่าใช้จ่ายหรือตรึง
ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บจากผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก
ภาครัฐและโรงเรียนนานาชาติในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2564 ให้เท่ากับปีการศึกษา 2563 ซึ่งที่ผ่านมา
โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ด าเนินการคืนค่าธรรมเนียมและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนแก่ผู้ปกครองไปแล้วรวมจ านวน 2,275.27 ล้านบาท 
     นอกจากนี้ ศธ. จะได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหา
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนในกลุ่มที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐและโรงเรียน
นานาชาติ เพ่ือใช้ด าเนินการตามมาตรการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 32 และมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 ตามข้ันตอนต่อไป 
   1.3 ประมาณการกรอบวงเงิน ในเบื้องต้นคาดว่าการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะมี
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 กรณีที่นักศึกษาได้ช าระค่า
เล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาให้การช่วยเหลือตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือ 
โดยการช าระส่วนลดคืนให้แก่นักศึกษาโดยเร็วต่อไป 
   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 บาทต่อคน ทั้งนี้  อว. ได้ประสานให้สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน พิจารณาให้ส่วนลดค่าเล่าเรียนและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมเติม หรือสนับสนุนมาตรการอ่ืน ๆ อาทิ การขยายเวลาผ่อนช าระหรือผ่อนจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษายืมเพ่ือศึกษาออนไลน์ ส่วนลดค่า
หอพักนักศึกษา 
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   2.3 ประมาณการกรอบวงเงิน ในเบื้องต้นคาดว่าการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว 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  และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอ่ืนลงนามในร่างกรอบ
ความตกลงฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว และเมื่อลงนามแล้วให้กระทรวงอุตสาหกรรมส่งกรอบความตกลงฯ ดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 178 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันต่อไป ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2562 (เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) พร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full 
Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างกรอบความตกลงฯ ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว  หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ไทย  ให้กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับ
ความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 
    สาระส้าคัญของเรื่อง 
    1. กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกรอบความตกลงฯ ฉบับปี 2541 ให้ทันสมัยมากข้ึน โดยก าหนดให้
ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมข้อตกลงยอมรับร่วมรายสาขาต้องรับรองหรือยอมรับผลของกระบวนการตรวจสอบและ
รับรองที่มีการด าเนินการตามบทบัญญัติภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมรายสาขา และร่างกรอบความตกลงฯ ฉบับนี้ จะ
น าไปใช้กับข้อตกลงยอมรับร่วมรายสาขาส าหรับทุกผลิตภัณฑ์ โดยครอบคลุม 5 สาขา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (1.สาขา
ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์  2. ผลิตภัณฑ์ยา 3.อาหารส าเร็จรูป 4. ยานยนต์  และ 5. อาคารและวัสดุก่อสร้าง)  รวมถึง
สาขาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เพ่ือส่งเสริมการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ยกระดับมาตรฐานสินค้าให้
สอดคล้องกับแนวทางสากล สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของอาเซียน ลดอุปสรรคทาง
การค้าและเพ่ิมขีดความสามารถของภูมิภาคอาเซียนในการแข่งขันในตลาดโลก ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี
ความเห็นและข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
    2. ร่างกรอบความตกลงฯ ก าหนดขั้นตอนการลงนามและขั้นตอนการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันแยก
ออกจากกัน โดยกรอบความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้ยื่นสัตยาบันสาร ตราสารรับรอง
หรือยอมรับต่อเลขาธิการอาเซียนแล้ว ทั้งนี้ มีก าหนดการเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในปี 2564 
 กรอบความตกลง ฯ  ฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้มีประโยชน์ต่อไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้  1) เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 2) อ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ 3) ปรับมาตรฐานใน
อาเซียนให้สอดคล้องกันตามแนวทางสากล และสินค้าได้มาตรฐานตามแนวทางสากล 4) ลดต้นทุน เนื่องจากไม่ต้องมี
การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าซ้ า 5) สินค้าต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานก่อนออกวางจ าหน่ายในท้องตลาด 6) มี
หน่วยงานตรวจสอบและรับรองที่น่าเชื่อถือเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์หลายสาขาในอนาคต 7) มีห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องตามแนวทางสากล 8) ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองที่ได้
มาตรฐานแล้ว และ 9) ผู้รับบริการได้รับการอ านวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน  รวมทั้งเป็นการลดอุปสรรคทางเทคนิค
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ต่อการค้าระหว่างประเทศสมาชิกที่เกิดจากมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง 
รวมถึงยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมของไทยในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ 
 
19. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 54 
และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารจ านวน 5 ฉบับ 1) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 54 2) ร่างกรอบการจัดท าระเบียบการเดินทางของอาเซียน 3) ร่างแถลงการณ์
ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมเยาวชน สันติภาพ และความม่ันคงในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เออาร์เอฟ) 4) ร่างแถลงการณ์ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  (เออาร์เอฟ) ว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ และ 
5) ร่างแผนงานประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงเอเชีย-แปซิฟิก  (เออาร์เอฟ) ส าหรับ
การบรรเทาภัยพิบัติ ค.ศ. 2021 - 2023 ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ หรือ 
ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
และให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรอง
เอกสารดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
     สาระส้าคัญของร่างเอกสาร จ้านวน 5 ฉบับ ซึ่งจะมีการเสนอที่ประชุมรับรองระหว่างการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
       1) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 54   เป็นการแสดง
เจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะสานต่อความร่วมมือในการสร้างเสริม ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะใน
การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญ
ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในระยะยาวของภูมิภาค การลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ
สมาชิก การส่งเสริมบูรณาการทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงในภูมิภาค การรักษาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมความร่วมมือกับคู่เจรจาและหุ้นส่วนต่าง ๆ ของอาเซียน การเสริมสร้างความเป็น
แกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค 
       2) ร่างกรอบการจัดท าระเบียบการเดินทางของอาเซียน  เป็นเอกสารที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
และเป็นการวางกรอบกว้าง ๆ เพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาใช้เป็นแนวทางจัดท าระเบียบการเดินทาง
ระหว่างกันในลักษณะทวิภาคีส าหรับการเดินทางด้านธุรกิจระยะสั้นและการเดินทางทางราชการ และถือเป็นการตก
ลงระหว่างประเทศผู้ขอและประเทศผู้รับเท่านั้น โดยปฏิบัติตามระเบียบการตรวจลงตราของแต่ละประเทศรวมทั้ง 
ก าหนด ให้ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง นอกจากนี้ประเทศผู้รับสามารถ
ระบุมาตรการเพ่ิมเติมได้ตามท่ีเห็นสมควร รวมทั้งมาตรการกักตัว 
         3) ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมเยาวชน สันติภาพ และความมั่นคงในการประชุมอาเซียน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (เออาร์เอฟ)  มีสาระส าคัญเพ่ือแสดง
เจตนารมณ์ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวาระเยาวชนสันติภาพ และความมั่นคง การสนับสนุนให้เยาวชนมี
ความตระหนักรู้และเข้าใจในระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ (culture of peace) หลักขันติธรรม การ
เสวนาระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมบทบาทของเยาวชนด้านสารสนเทศและการเท่าทันสื่อ รวมถึงการ
สร้างขีดความสามารถให้เยาวชนในฐานะนักสร้างสันติภาพ (peacebuilders)  
        4) ร่างแถลงการณ์ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค     
เอเชีย-แปซิฟิก  (เออาร์เอฟ) ว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์   มีสาระส าคัญเพ่ือแสดง
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการหารือและความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์               
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ซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้กระท าผิด การสืบสวน การป้องกันและกวาดล้างการโอนทรัพย์สินระหว่างประเทศท่ีเกิดจากการ
กระท าผิด การแบ่งปันข้อมูล การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้
เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และจริยธรรมไซเบอร์ (cyber ethics) แก่สาธารณชนในการรับมืออาชญากรรม                
ข้ามชาติ 
            5) ร่างแผนงานประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง เอเชีย-แปซิฟิก                
(เออาร์เอฟ) ส าหรับการบรรเทาภัยพิบัติ ค.ศ. 2021 - 2023  เป็นเอกสารก าหนดทิศทางการด าเนินงานของสมาชิก   
เออาร์เอฟ ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติในระดับภูมิภาคและระดับ              
อนุภูมิภาค  โดยต่อยอดจากแผนงานเดิม ครอบคลุมสาขาส าคัญ (priority areas) ได้แก่ การแบ่งปันข้อมูล                
การส่งเสริมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว การท างานร่วมกันเพ่ือปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ               
การสร้างเสริมเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติระหว่างรัฐ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความเป็นหุ้นส่วนกับตัว
แสดงที่ไม่ใช่รัฐ 
 
20. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้้าโขง–สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง -
สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรี
หุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐฯ และร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐฯ ค.ศ. 2021 – 2023 ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ 
  สาระส้าคัญ 
  1. ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ มีสาระส าคัญ ได้แก่ ระบุหลักการความร่วมมือที่เน้นความเป็นศูนย์กลางของ
อาเซียน การเปิดกว้าง ความโปร่งใส ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม ความเท่าเทียม หลักฉันทามติ การได้ประโยชน์
ร่วมกัน การเคารพต่อหลักอธิปไตย การไม่แทรกแซง การเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และความร่วมมือที่มี
กฎเกณฑ์เป็นพื้นฐาน รวมทั้งเน้นแนวทางการเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy 
- ACMECS) คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River Commission - MRC) และอาเซียน นอกจากนี้ ยังเน้นการ
ด าเนินโครงการส าคัญในสาขาความร่วมมือ 4 สาขา ภายใต้กรอบ MUSP รวมทั้งแนวทางความร่วมมือในอนาคตของ 
MUSP ในประเด็นส าคัญ อาทิ สาธารณสุข และการบริหารจัดการน้ า  
  2. ร่างแผนปฏิบัติการฯ มีสาระส าคัญ ได้แก่ ระบุหลักการความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนความ
โปร่งใส ธรรมาภิบาล การเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และความร่วมมือที่มีกฎเกณฑ์เป็นพ้ืนฐาน โครงสร้าง
และสาขาความร่วมมือ 4 สาขา รวมทั้งโครงการของสหรัฐฯ ที่จะด าเนินการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงภายใต้กรอบ 
MUSP โดยสหรัฐฯ ได้ปรับปรุงสาระและถ้อยค าของร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับล่าสุด มุ่งให้ความส าคัญกับ                    
อนุภูมิภาคฯ ชัดเจนมากขึ้น ตลอดจนก าหนดกรอบเวลาของการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่
แผนปฏิบัติการฯ จะสิ้นสุดลงในปี 2566 
  ทั้งนี้ การด าเนินการตามร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง -สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 
สอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคฯ และการลดความเหลื่อมล้ าด้านการพัฒนา 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
ด้านการพัฒนาความเชื่อมโยงในทุกมิติ ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดความเหลื่อมล้ า
ทางการพัฒนา นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในอนุภูมิภาคฯ อีกด้วย 
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21. เรื่อง  การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยท่ี 27 
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ  ดังนี้  
   1. เห็นชอบเอกสารกรอบท่าทีของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ 
สมัยที่ 27 รวมถึงร่างข้อสงวนต่อกรรมสารสุดท้าย และมอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทนไทยที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าคณะพิจารณาใช้ดุลยพินิจตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป 
     2. มอบอ านาจให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการอภิปรายลงมติและลงนามใน
กรรมสารสุดท้าย ของการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27 
     3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือแต่งตั้งผู้แทน (Credentials) โดยมอบอ านาจ 
ตามข้อ 2 ให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
  สาระส้าคัญของเรื่อง 
    1. การประชุมใหญ่ (Congress) เป็นการประชุมองค์กรสูงสุดของ UPU  ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ประเทศสมาชิกทุกประเทศ มีการประชุมทุก ๆ 4 ปี เพ่ือก าหนดนโยบายด้านกิจการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
ปรับปรุงแก้ไขพิธีสารต่าง ๆ และเลือกตั้งผู้บริหารของสหภาพฯ ตลอดจนเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารและสมาชิกสภา
ปฏิบัติการไปรษณีย์ ซึ่งมีวาระด ารงต าแหน่ง 4 ปีจนถึงการประชุมใหญ่ฯ สมัยต่อไป โดยจะมีคณะผู้แทนที่รับมอบ
อ านาจจากรัฐบาลของประเทศสมาชิก UPU (ปัจจุบันมีจ านวน 193 ประเทศ) เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิ์ในการ
ออกเสียงในนามของรัฐบาลที่ประชุมใหญ่จะพิจารณาประเด็นส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ ข้อเสนอการแก้ไขบทบัญญัติแห่ง
ธรรมนูญและอนุสัญญาของ UPU (หากมี) การพิจารณาก าหนดนโยบายแผนการด าเนินกิจการไปรษณีย์ของ UPU  
ใน 4 ปีถัดไป ตลอดจนการวางหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณ การเงิน และบุคลากร ส าหรับสหภาพฯ และการพิจารณา
ประเด็นท้าทายที่ส าคัญ ๆ  ในด้านกิจการไปรษณีย์ในปัจจุบัน รวมทั้งการเลือกตั้งต าแหน่งส าคัญใน UPU ทั้งนี้ ในช่วง
สัปดาห์แรกของการประชุมฯ จะมีการกล่าวถ้อยแถลงของผู้น าประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรี และ
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการประชุมฯ 
     2. ในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์สมัยที่ 27 จะมีการเลือกตั้งต าแหน่งผู้บริหารของ UPU 
ส าหรับวาระปี ค.ศ. 2021 - 2024 ดังนี้  
         - เลขาธิการ (1 ที่นั่ง) 
         - รองเลขาธิการ (1 ที่นั่ง) 
          - สมาชิกสภาบริหาร จ านวน 41 ที่นั่ง จาก 5 กลุ่ม 
            - สมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ จ านวน 48 ที่นั่ง จาก 5 กลุ่ม 
  3. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ประเทศไทยสมัครรับ
เลือกตั้งต าแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (Council of Administration : CA) และสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ (Postal 
Operation Council : POC) ของสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union : UPU) และมอบหมายให้
กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการขอเสียง/ แลกเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกของ UPU ส าหรับการสมัครรับ
เลือกตั้งทั้งสองสภาของประเทศไทย  
    4. ตามข้อบังคับของการประชุมใหญ่ ข้อ 3 ได้ระบุหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะผู้แทนของประเทศ
สมาชิกเพ่ือเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสหภาพฯ ว่าจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งผู้แทน (Credentials) ซึ่งลงนามโดยผู้น า
ประเทศ หรือหัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยระบุเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ผู้แทน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) มอบอ านาจเต็มให้แก่คณะผู้แทน (2) มอบอ านาจให้คณะผู้แทนเป็นตัวแทนของรัฐโดยไม่มี
ข้อจ ากัด และ (3) ให้สิทธิ์ แก่คณะผู้แทนหรือผู้แทนรายใดลงนามในกรรมสารสุดท้าย 
    5. การเข้าร่วมการประชุมใหญ่จะเป็นโอกาสในการแสดงบทบาทการมีส่วนร่วมของประเทศไทยใน
เวทีระหว่างประเทศในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก UPU มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  ประเทศไทยได้รับ
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เลือกตั้ งให้ เป็นสมาชิกสภาบริหาร จ านวน 8 สมัย และเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณี ย์  10 สมัย                        
(ตั้งแต่ ปี พ.ศ . 2507 ถึงปี พ.ศ. 2559) 
    6. ในการประชุมใหญ่จะมีการลงนามในกรรมสารสุดท้าย  (Final Acts) ในวันสุดท้ายของ                   
การประชุมฯ เพื่อรับรองผลการประชุมฯ โดยในกรรมสารสุดท้ายจะประกอบไปด้วย (1) กรรมสาร เพ่ิมเติมบทบัญญัติ
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) ข้อตกลงการให้บริการจ่ายเงินทางไปรษณี ย์  (Postal 
Payment Services  Agreement) และ (5) ข้อมติ (Decisions) 
 
22. เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย
และการก้าจัด สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า
ส้าหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 10 
และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวยาน สมัยท่ี 10 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยส าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ 
สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัย
ที่ 10 และเห็นชอบต่อกรอบการเจรจา ข้อเสนอแนะ และความเห็นของประเทศไทยส าหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 10   ทั้งนี้ หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากกรอบการเจรจาฯ และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
(Legally Binding) ต่อประเทศไทย ขอให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน าเสนอ
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) ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4) ผู้แทนกรม
องค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  และ 5) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  2. กรอบการเจรจา ข้อเสนอแนะ และความเห็นของประเทศไทยส าหรับการประชุมรัฐภาคีทั้ง 3      
อนุสัญญาฯ ประกอบด้วย (1) กรอบการเจรจาของประเทศไทยส าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 
15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 10 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 10                 
(2) ประเด็นการคัดเลือกคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ                       
(3) ประเด็นแผนงานและงบประมาณร่วมของ 3 อนุสัญญาฯ และ (4) ประเด็นทรัพยากรและกลไกทางการเงินของ
อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางเดียวกันกับกรอบการเจรจาของประเทศไทยในการประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 9 การประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 9 ปี  พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่                  
24 เมษายน 2562 โดยจะ (1) สนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของทั้ง 3 อนุสัญญาฯ 
ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (2) ค านึงถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ และความต้องการจ าเพาะ
ของประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมขีดความสามารถในระดับประเทศด้านการจัดการของ     
เสียอันตรายและสารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและ
ทางด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ (3) สนับสนุนความร่วมมือ
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และการบูรณาการร่วมกันในการด าเนินงานตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเป็นภาคี
และข้อตกลงที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศและ (4) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้
แถลงต่อรัฐสภา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิรูปประเทศ                  
ด้านสาธารณสุขและด้านสังคม และแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564) 
 

แต่งตั้ง 
23. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด้ ารงต้าแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ                  
(กระทรวงพาณิชย์)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ง นางสาวเก็จพิรุณ 
เกาะสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการ
พาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายดนุช ตันเทอดทิตย์ 
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง  
 
25. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรในคณะกรรมการส้านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม           
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นางสาวศิริพร               
บุญชู เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรในคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
 
26. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้ง        
นายประเวทย์ ตันติสัจจธรรม ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล) แทนผู้ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  
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