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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้  (3 สิงหาคม 2564)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                     
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่ านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น  2 ตึกไทยคู่ ฟ้ า                              
ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่อง 
    เสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการ 
    ด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างประกาศกฎกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
    เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระท าความผิดซ้ าของผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์
    ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  6. เรื่อง  ขอความเห็นชอบปรับลดหน่วยโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรปราการ 
     (เทพารักษ์ 4) และเพ่ิมกรอบงบลงทุน “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” 
  7.  เรื่อง  โครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  8.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
    รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินงานโครงการอบรม
    และส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม  
  9.  เรื่อง  การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service)  
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  10.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 
    ประจ าปี 2563  
  11.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่ส าคัญ รอบ 12 
    เดือน ปี 2563  
  12.  เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทและทิศทางการ 
    ประกันภัยและนัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของ  
    คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วุฒิสภา 
  13.  เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2563 ในประเด็นสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ของรัฐบาล 
    ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง และรายงานผลการ 
    ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะ 
    ต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
  14.  เรื่อง  รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
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  15.  เรื่อง  ขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบอันเนื่องมาจากข้อก าหนดออกตาม 
    ความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
    พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) 
  16.  เรื่อง  มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพ่ือขออนุญาต 
    กับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
    2019  
  17.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราช 
    ก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 
  18. เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
    ไวรัสโคโรนา 2019  
 

ต่างประเทศ 
  19.  เรื่อง  รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทย (Universal Periodic Review: 
    URP) รอบท่ี 3 
  20.  เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าโครงการอาคารแสดงประเทศไทย งาน  World Expo  
    2020 Dubai และสถานะด้านงบประมาณ  
  21.  เรื่อง  การประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Gathering of  
    Cairns Group Ministers)  
  22.  เรื่อง  บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวง
    การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และ 
    กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และส านักงานนโยบายด้านการดูแล
    สุขภาพ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่น กระทรวงกิจการภายในและการ
    สื่อสารแห่งญี่ปุ่น กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการแห่งญี่ปุ่น และ 
    กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น สาขาการดูแลสุขภาพ 
  23.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 27 แผนงานการพัฒนา
    เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) 
  24.  เรื่อง  ร่างถ้อยแถลงร่วมกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ าโขง 
 

แต่งตั้ง 
  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  27.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    กระทรวงมหาดไทย  
  29.  เรื่อง  การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
    (ครั้งที่ 1)  
  30. เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  31.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  
  32.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
    ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาน าเสนอ  
    คณะรัฐมนตรีพิจารณา  
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  33.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบการต่อเวลาการด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัด 
    พัทลุง และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้   
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. ตามที่ตามที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้ว ย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป    
   2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ี อว. เสนอ   
   3. ให้ อว. รับความเห็นของส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
   ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่ อว. เสนอ เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เป็นส่วนราชการ เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอ่ืน เพ่ือ
ปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสอดคล้องกับ
แนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ด้วยแล้ว  
   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
    1. ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น     
   2. ก าหนดให้กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย
กว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน     
   3. ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนดไว้ 
เช่น อ านาจในการซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จ าหน่าย และ
แลกเปลี่ยน หรือท านิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง 
มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย อ านาจในการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืม
เงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน และลงทุนหรือร่วมลงทุน และอ านาจในการ
ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอ านาจในการก าหนด
ค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย    
   4. ก าหนดให้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกฎหมายอื่น    
   5. ก าหนดให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้ง
การบังคับทางปกครอง บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยใน
เรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้     
   6. ก าหนดให้มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ก าหนดการด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และวิ ชาการ ซึ่งมีองค์ประกอบเป็น
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
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มหาวิทยาลัยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับแต่งตั้งใหม่
อีกได้   
  7. ก าหนดให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
และอาจมีรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ โดยอธิการบดีมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
มิได้    
   8. ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องจัดให้
มีการตรวจสอบระบบบัญชี และให้มีการเผยแพร่บัญชีที่ได้รับรองแล้วในรายงานประจ าปี รวมทั้งก าหนดให้รัฐมนตรีมี
หน้าที่ก ากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย    
   9. ก าหนดให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาเป็นข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยตามร่างพระราชบัญญัตินี้    
   10. ก าหนดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย เป็น
พนักงานของมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  แต่หากข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ ซึ่งมิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ยังคง
สถานะความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น  
  11. ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยต้องได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง 
สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย   
 
2. เรื่อง ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ส านักงาน ก.พ.ร. ถอนร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต 
พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และแจ้ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการฤษฎีกา (สคก.) ทราบต่อไป   
   ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอว่า คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สคก. ได้พิจารณาร่างพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (14 สิงหาคม 2561) อนุมัติหลักการร่างพระราช
กฤษฎีกาฯ แล้วเห็นว่า โดยที่ส านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และ สคก. ได้ขอให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทบทวนความจ าเป็นในการศึกษา
แนวทางการจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันการบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
ท าให้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาตว่าจะด าเนินการในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ
รูปแบบใด   
   ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ทบทวนความจ าเป็นในการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาตตาม
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายแล้วเห็นว่า ในปัจจุบันการบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 
รวมทั้งหน่วยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพ่ือใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต และสามารถติดตามสถานะการด าเนินการได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น รูปแบบการให้บริการของ
ภาครัฐที่รองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมไปสู่การบริการที่รองรับต่อภาวะวิกฤติ เช่น 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงอาจไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้มีการเดินทางไปติดต่อ ณ สถานที่ใด
สถานที่หนึ่ง แต่ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบกับแนวทางการจัดตั้งศูนย์
รับค าขออนุญาตตามร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้เป็นการจัดตั้งส่วนราชการใหม่ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับบริบทการ
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ให้บริการของภาครัฐที่มุ้งเน้นการใช้ดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งไม่สอดคล้องกับทิศทางในการ
พัฒนาภาครัฐที่ก าหนดให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลง รวมทั้งปัจจุบันส านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างปรับปรุงพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาเพ่ือปรับปรุง
พระราชบัญญัติดังกล่าวเสียก่อน แล้วจึงจะพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อไปได้ และขอถอนร่างพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก.  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564                
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฏีกาตรวจพิจารณาโดยด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งนี้ อก. เสนอว่า 
  1. เนื่องจากกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ก าหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ 
มอก. 1195-2561 ซึ่งเป็นการรับ IEC 60065 Edition 7.2 (2011-02) Audio,video and similar electronic 
apparatus - Safety requirements มาใช้โดยวิธีแปล (translation) ในระดับเหมือนกันทุกประการ ( identical)  
แต่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในกลุ่มเครื่องเสียงและวีดิทัศน์เริ่มมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ มาตรฐาน IEC 62368 ที่เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครื่องเสียง 
วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพัฒนามาเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่ง IEC 
62368 นั้นมีข้อก าหนดครอบคลุมทั้งมาตรฐาน IEC 60065 ที่เก่ียวข้องกับเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และมาตรฐาน และIEC 
60950-1 ที่เก่ียวข้องกับบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. เลขานุการคณะกรรมการวิชาการ 639 ได้รับทราบข้อมูลว่า IEC/TC108 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
วิชาการระหว่างประเทศที่ก าหนดมาตรฐาน IEC ได้พัฒนามาตรฐาน IEC 62368 มาใช้แทนมาตรฐาน IEC 60065 
และมาตรฐาน IEC 60950-1 โดยจะไม่พัฒนา IEC 60065 และ IEC 60950-1 ต่อไปแล้ว เนื่องจากเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หนึ่งประเภทจะมีหน้าที่การท างานทั้งสองกลุ่มอยู่ในผลิตภัณฑ์เดียวอยู่แล้ว 
  3. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พิจารณาแล้วเห็นว่ากฎกระทรวง
ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่
ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง 
วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน
เลขที่ มอก.1195-2561 ซึ่งรับ IEC 60065 มาใช้โดยวิธีแปล (translation) ไม่มีความทันสมัย และไม่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบันการที่ประเทศไทยจะบังคับมาตรฐานดังกล่าวย่อมไม่เกิดประโยชน์และต่างประเทศไม่ให้การ
ยอมรับเนื่องจากมีขอบข่ายควบคุมอย่างกว้างขวาง ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ 
  4. คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 700-5/2564 เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 และจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการออกกฎกระทรวง
ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : 
คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ต่อไป 
  5. อก. โดย สมอ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ผ่านเว็บไซต์ของ สมอ. (www.tisi.go.th) พร้อมแจ้งไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ท า ผู้น าเข้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

http://www.tisi.go.th/
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สมาคมต่าง ๆ ตลอดจนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ซึ่งครบก าหนดแสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ปรากฎ
ว่าไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 โดย
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
4. เรื่อง ร่างประกาศกฎกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบร่างประกาศกฎกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
เสนอ โดยให้รับข้อสังเกตของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งนี้ ดศ. เสนอว่า 
  1. ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 117/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการ และต่อมาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รวม 3 คณะ 
ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การดูแลการใช้
งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ 3) คณะอนุกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
  2. คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้
ให้บริการ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ใช้บังคับเป็นเวลานานแล้ว และไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว จึงได้จัดท าร่างประกาศกฎกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. .... เพ่ือให้
มีหลักเกณฑ์เก่ียวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีการให้บริการของผู้ให้บริการในปัจจุบัน รวมทั้งจะเป็นการแก้ไข
ข้อกังวลของผู้ให้บริการ และช่วยส่งเสริมการลงทุนเก่ียวกับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกทางหนึ่งด้วย 
  3. ร่างประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนโดยท่ัวไป
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกัน
โดยประการอ่ืนโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเป็นผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของ
บุคคลอ่ืน อันมีสภาพเป็นกฎที่มีผลให้เกิดภาระแก่ประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามจะมี
ผลให้ต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  สาระส าคัญของร่างประกาศ 
  1. ก าหนดขอบเขตการบังคับใช้ โดยก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด กิจการใดหรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้บังคับตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่บทบัญญัติเกี่ยวกับการบันทึกเหตุการณ์เข้าใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ 
(Event Logging) การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Protection of Log Information) รายละเอียดการ
เข้าถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และผู้บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ (Log 
Information Administration and Operation) และการตั้งค่าระบบเวลาให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นระบบสากล (Clock Synchronization) ให้บังคับตามประกาศนี้ไม่ว่าจะซ้ ากับบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ก็ตาม 
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  2. ก าหนดนิยาม “ผู้ให้บริการ” “ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” “การพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตน” “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” “สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)” 
  3. ก าหนดประเภทของผู้ให้บริการที่มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เช่น               
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง (Telecommunication and Broadcast Carrier)              
ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Assess Service Provider) ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือให้เช่าบริการโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ (Host Service Provider) ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แอพพลิเคชันที่ท าให้บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูล
ระหว่างกันได้ (Online Application Store) ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงผู้ให้บริการในฐานะสื่อกลางในการ
รับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านแอพลิเคชันต่าง ๆ (Content and 
Application Service Provider) เป็นต้น 
  4. ก าหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการในการจัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลส าหรับ
ผู้ใช้บริการทุกคน รวมถึงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค 
(technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุม
การใช้งานข้อมูลในระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (access control) 
  5.ก าหนดวิธีการที่ม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 
โดยให้มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และให้จัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริงของข้อมูล รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ 
  6. ก าหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการในกรณีที่ผู้ให้บริการมีข้อตกลง สัญญา หรือมีการว่าจ้าง
บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการให้ท าหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์แทนหน้าที่
ของตนเองที่ต้องด าเนินการตามประกาศฉบับนี้ โดยให้ผู้บริการยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องเก็บรักษา ท าส าเนา
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ และครอบครองไว้ซึ่งข้อมูลส าเนาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถระบุ
ตัวตนได้ และส่งมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพนักงงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระท าความผิดซ้ าของผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง               
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้ 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระท าความผิดซ้ าของผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์
ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
  3. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของส านักงานต ารวจแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้ ยธ. เสนอว่า  
  1. ที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาการก่อ
อาชญากรรมสะเทือนขวัญโดยการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ จ านวน 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่ต้อง โทษในฐาน
ความผิด 1) ฆ่าหรือข่มขืนเด็ก 2) ฆ่าข่มขืน 3) ฆาตรกรต่อเนื่อง 4) ฆาตรกรโรคจิต 5) สังหารหมู่ 6) ชิงทรัพย์หรือ
ปล้นทรัพย์โดยการฆ่า และ 7) นักค้ายาเสพติดรายส าคัญ พบว่า ผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์บางประเภทที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ความรุนแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืนกระท าช าเรา การกระท าความผิดทางเพศกับเด็ก การท าร้ายจน
เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย การท าร้ายร่างกายสาหัส รวมทั้งการน าตัวบุคคลไปเรียกค่าไถ่ เมื่อได้รับการจ าคุกจน
พ้นโทษแล้วจะได้รับการปล่อยตัวสู่สังคมโดยอิสระ แม้จะมีการติดตามจากเจ้าพนักงานต ารวจหรือฝ่ายปกครองบ้างแต่
ก็ไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายและไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันการกระท าความผิดซ้ า ผู้กระท าความผิดเหล่านี้ส่วน
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หนึ่งยังมีความเสี่ยงที่จะไปกระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงซ้ าในรูปแบบเดียวกันหรือรูปแบบใกล้เคียงกัน 
ซึ่งประเทศไทยยังขาดกฎหมายเพ่ือป้องกันการกระท าความผิดซ้ าของผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดให้มีการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ หรือการคุมขังภายหลังพ้นโทษ 
  2. ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือรองรับมาตรการป้องกันการกระท า
ความผิดซ้ าของผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือ
การกระท าความผิดในคดีอุกฉกรรจ์และลดอัตราการกระท าผิดซ้ าของผู้พ้นโทษ เพ่ือป้องกันสังคมและผู้เสียหายจาก
การกระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่อาจเกิดขึ้นอีก และเพ่ือส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความ
รุนแรง โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องค าสั่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยและบริหารความยุติธรรม จึงเป็นความ
ท้าทายต่อกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า ทั้งในการด าเนินคดี การพิจารณาตัดสินคดี 
การบังคับโทษ การบ าบัดฟ้ืนฟู และการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง รวมถึงการติดตามสอดส่องและการสงเคราะห์ผู้พ้น
โทษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมทุกภาคส่วน 
  3. ยธ. ได้ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลทางวิชาการและสถิติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของประเทศออสเตรเลียและประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส จึงยกร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
การกระท าความผิดซ้ าของผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2563 และ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎหมายของ ยธ. ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว 
  4. ยธ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยมีการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings และรับฟังความคิดเห็นผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.oja.go.th ระหว่างวันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2564 รวมทั้งส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Poll) 
จ านวน 2,000 คนทั่วประเทศ และจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายดังกล่าว พร้อมเปิดเผยเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.oja.go.th และได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การด าเนินการเพ่ือ
รองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  ก าหนดมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าของผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง 
ได้แก่ ให้มีคณะกรรมการป้องกันการกระท าความผิดซ้ า ก าหนดมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดเฉพาะราย การ
เฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ (supervision order) การคุมขังภายหลังพ้นโทษ (detention order) การคุมขังฉุกเฉิน 
(emergency detention order) และการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีประวัติเป็นผู้กระท าความผิด
อุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง รายละเอียด ดังนี้ 
  1. ก าหนดบทนิยาม “ความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง” เช่น ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์
จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ความผิดฐานกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน ความผิดฐาน
ท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส เป็นต้น “ผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง” 
หมายความว่า ผู้ซึ่งกระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป “การเฝ้าระวังภายหลังพ้น
โทษ” “การคุมขังภายหลังพ้นโทษ” “มาตรการทางการแพทย์เพื่อป้องกันการกระท าความผิดซ้ า” เป็นต้น 
  2. ก าหนดมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าของผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง 
ได้แก่ 
   2.1 ให้มีคณะกรรมการป้องกันการกระท าความผิดซ้ า โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
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นโยบายและทิศทางในการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าของผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ ใช้ความรุนแรง ก าหนด
มาตรฐานการด าเนินงานต่าง ๆ ของพนักงานคุมประพฤติ เป็นต้น 
   2.2 ก าหนดมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดเฉพาะราย โดยในคดีที่จ าเลยถูกฟ้องใน
ข้อหาความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง ก่อนมีค าพิพากษาให้ศาลเรียกส านวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการและ
สั่งให้พนักงานคุมประพฤติด าเนินการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา
อบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม สภาพความผิด การรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่
เกิดขึ้น เหตุอ่ืนอันควรปรานี และเรื่องอ่ืนใดที่เกี่ยวกับจ าเลย แล้วท ารายงานและความเห็นให้ศาลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาพิพากษา เพ่ือประกอบดุลพินิจในการก าหนดโทษ และเพ่ือการก าหนดมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด
เฉพาะราย ทั้งนี้ เมื่อศาลพิพากษาลงโทษจ าเลยซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง ศาลมีอ านาจออก
ค าสั่งให้ใช้มาตรการฟื้นฟูผู้กระท าความผิดเฉพาะรายก็ได้ 
   2.3 ก าหนดการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ (supervision order) ก่อนที่กรมราชทัณฑ์จะ
ปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่เป็นผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงให้กรมราชทัณฑ์ส่งรายชื่อนักโทษเด็ดขาด
ที่เป็นผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงให้กรมควบคุมประพฤติพิจารณาด าเนินมาตรการเฝ้าระวังภายหลัง
พ้นโทษ ได้แก่ ผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงได้รับการปล่อยตัวเพราะเหตุต้องโทษจ าคุกครบก าหนด
ตามค าพิพากษา อภัยโทษ พักการลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ ให้กรมคุมประพฤติจัดท าส านวนการเฝ้า
ระวังภายหลังพ้นโทษส าหรับนักโทษเด็ดขาดแต่ละราย พร้อมทั้งเสนอความเห็นว่าควรจะเฝ้าระวังนักโทษ
เด็ดขาดภายหลังพ้นโทษหรือไม่ แล้วเสนอพนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่ง
ให้มีการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ 
   2.4 ก าหนดการคุมขังภายหลังพ้นโทษ (detention order) ให้ศาลมีอ านาจสั่งคุมขัง
ผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงได้ ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นโทษ เพ่ือป้องกันการกระท าความผิด
ซ้ า 
   2.5 ก าหนดการคุมขังฉุกเฉิน (emergency detention order) ในกรณีที่ปรากฏต่อ
พนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วแต่กรณี ว่าผู้ถูกเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ
แสดงพฤติการณ์ใกล้ที่จะกระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง และไม่มีมาตรการอ่ืนใดที่ยับยั้งได้ ให้
พนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบร้องขอต่อศาลเพื่อออกค าสั่งคุมขังฉุกเฉิน 
   2.6 การพิจารณาปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีประวัติเป็นผู้กระท าความผิด
อุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง ให้ศาลพิจารณารายงานการสืบเสาะและพินิจรายงานผลการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด
เฉพาะราย และส านวนการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษประกอบการพิจารณาด้วย 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับลดหน่วยโครงการบ้านเอ้ืออาทรจังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์ 4) และเพิ่ม
กรอบงบลงทุน “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” 
  คณะรัฐมนตรีพิจาณาเรื่อง ขอความเห็นชอบปรับลดหน่วยโครงการบ้านเอ้ืออาทรจังหวัด
สมุทรปราการ (เทพารักษ์ 4) และเพ่ิมกรอบงบลงทุน “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เห็นควรให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ปรับลดหน่วยโครงการบ้านเอ้ืออาทรจังหวัด
สมุทรปราการ (เทพารักษ์ 4) จ านวน 45 หน่วย เพ่ือจัดท าโครงการอาคารต้นแบบของโครงการบ้านเคหะสุขเกษม 
จ านวน 1 อาคาร กรอบวงเงิน 11 ล้านบาท และให้ กคช. เร่งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ
บ้านเคหะสุขเกษม และรายงานผลการด าเนินโครงการต้นแบบโครงการบ้านเคหะสุขเกษม จ านวน 45 หน่วย รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินโครงการบ้านเอ้ืออาทร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และในกรณีที่ กคช. 
พิจารณาแล้วเห็นว่า มีทรัพย์สินรอการพัฒนา (Sunk Cost) ของโครงการบ้านเอ้ืออาทรจ านวนมากให้เสนอแผนการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินดังกล่าวเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาในคราวเดียวกัน  
    โครงการบ้านเคหะสุขเกษมมีรายละเอียดโครงการสรุปได้ ดังนี้ 
 



 

 

 

11 

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเป็นอาคารเช่าส าหรับผู้สูงอายุและข้าราชการเกษียณ ลูกจ้าง และพนักงาน

ของรัฐ 
กลุ่มเป้าหมาย ส าหรับข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างเกษียณอายุที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของ

ตนเอง สามารถอยู่อาศัยในรูปแบบเช่าระยะยาว ที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ เป็นรูปแบบ
อารยสถาปัตยกรรม มีสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสุขภาพ 

สถานที่ตั้งโครงการ ซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
เนื้อท่ีรวมประมาณ 126.5 ไร่ 

เป้าหมาย และแผนการ 
ด าเนินงาน 

แบ่งออกเป็น 4 ระยะ รวม 4,089 หน่วย 
  

รูปแบบโครงการ อาคารสูง 5 ชั้น ทุกอาคารติดตั้งลิฟต์โดยสาร 
พ้ืนที่พักอาศัย 2 ขนาด 
    - ขนาดพ้ืนที่ 33 ตารางเมตรต่อหน่วยพักอาศัย 
    - ขนาดพ้ืนที่ 27 ตารางเมตรต่อหน่วยพักอาศัย 
พร้อมศูนย์ดูแลสุขภาพ พื้นที่ส่วนกลางและพ้ืนที่จัดกิจกรรมส าหรับผู้อาศัย เช่น คลินิก
อายุรกรรม ศูนย์สุขภาพ พ้ืนที่สันทนาการและออกก าลังกาย เป็นต้น 

อัตราค่าเช่า ประมาณ 2,500 – 3,000 บาทต่อหน่วย 
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  

 
7. เรื่อง โครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2572 ภายในกรอบ
วงเงิน 181,500,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้เสนอตั้งรองรับไว้แล้วเป็นล าดับแรก หากไม่เพียงพอให้พิจารณาปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม ส าหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้
ชัดเจน เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตาม
ขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ศธ. รายงานว่า 
  1. ศธ. โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เห็นถึงความส าคัญของนโยบาย
รัฐบาลด้านการศึกษาเพ่ือความมั่นคงให้เยาวชนมีอาชีพ มีงานท า และนโยบายของ ศธ. ในการเพ่ิมจ านวนนักเรียน
สายอาชีพให้มากขึ้น แต่เนื่องด้วยนักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีฐานะยากจนไม่สามารถศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงได้ท าให้ขาดโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สอศ. จึงได้จัดสรร
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในพ้ืนที่ดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนสายอาชีพและช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้
ได้รับทุนโครงการฯ ในระดับ ปวช. ประมาณ 3,000 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประมาณ 
900 คน ทั้งนี้ ศธ. แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่าไม่ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนในโครงการฯ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 – 
2564 เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนน ากรอบวงเงินงบประมาณโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (ที่ผ่านมาเป็น
การใช้งบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนโครงการ
นักเรียนเรียนดีมีความสามารถในจังหวัดชายแดนภาคใต้ศึกษาต่อสายอาชีพ ของ สอศ. ในการด าเนินโครงการฯ) 
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  2. เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ [รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน] ในการประชุมครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ ของ สอศ. และให้ สอศ. เสนอโครงการฯ 
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยสาระส าคัญของโครงการฯ สรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียดโครงการฯ 

วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
และระดับ ปวช. ได้เข้าศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ใน
สถานศึกษาสังกัด สอศ. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(2) เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. 
(3) เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เมื่อจบการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ 
ปวส. แล้วมีงานท า 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2571 รวม 8 ปีการศึกษา (อยู่ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2572) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ศูนย์พัฒนาการศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

งบประมาณ 
และเป้าหมาย 

ในการจัดสรรทุน 
 

181.50 ล้านบาท เพื่อจัดสรรทุนการศึกษา จ านวน 2 ,400 ทุน  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2572 ดังนี้ 
(1) ระดับ ปวช. จ านวน 1,800 ทุน ทุนละ 30,000 บาท/คน/ปี ระยะเวลา
การศึกษา 3 ปี รวม 139.50 ล้นบาท 
(2) ระดับ ปวส. จ านวน 600 ทุน ทุนละ 40,000 บาท/คน/ปี ระยะเวลา
การศึกษา 2 ปี รวม 42 ล้านบาท 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ 
ได้รับทุน เช่น 

(1) ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา 5 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอ
สะเดา ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร 
(2) ส าหรับทุน ปวช. ต้องส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ
เทียบเท่าในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส าหรับทุน ปวส. ต้อง
ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าใน
สถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(3) มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การฝึกปฏิบัติ 
(4) เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีรายชื่อในประกาศผลการสอบคัดเลือก 
(5) หากเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้หรือเป็นบุตร หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ที่ได้รับผลกระทบจะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ 

 
8. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินงานโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาค
เกษตรกรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินงานโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับ
ทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม (โครงการอบรมฯ) ภายในกรอบวงเงิน 407 ,229,585 บาท ตามที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ 
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  สาระส าคัญของเรื่อง 
  อว. รายงานว่า 
  1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ในประเทศไทยท าให้ประชาชน
ในภาคเกษตรกรรมเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วทุกภาคของประเทศ ประกอบกับที่ผ่านมาภาค
การเกษตรถูกควบคุมการผลิต และระบบเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่ ท าให้เกษตรกรได้รับผลกระทบซ้ าเติมจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยเหตุนี้เกษตรกรรมและอาหารในอนาคตควรจะเป็นการผลิตเพ่ือ
เป้าหมาย “ความมั่นคงทางอาหาร” ที่จะเป็นทางออกและทางรอดของเกษตรกรไทย โดยจะต้องมีการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือรองรับการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป ดังนั้น เครือข่าย
หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นจึงได้ด าเนินการรวบรวมกลุ่มสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 และต้องการ
กลับสู่ถิ่นฐานเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตรของชุมชน พร้อมทั้งเป็นการท างานเชิงบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร. อีสาน) (อว.) น าเสนอโครงการอบรมฯ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ
ทางเศรษฐกิจฐานรากประเทศไทย ซึ่งมียุทธศาสตร์คือ เสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม (Communities of Innovation) 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชนในพ้ืนที่โดยสร้างหรือการใช้นวัตกรรม/บริการวิชาการด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
  2. โครงการอบรมฯ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่ออบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม 

ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พืชและ
เห็ดเศรษฐกิจ หมอดิน New Normal และพืชสมุนไพร 
2. เพื่อรองรับแรงงานคืนถิ่น พลิกฟ้ืนทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรมด้วยศาสตร์
พระราชาเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจ รวมถึงวิกฤตของโรคโควิด 19 เพ่ือเป็นทางรอดและสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับชุมชน 
3. เพื่อสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการ
พัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ ายหมู่ บ้ านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น  ภาคเหนือ 9 จั งหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคกลาง 21 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 
จังหวัด ภาคตะวันตก 5 จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด (รวมจ านวน 2,574 กลุ่ม 
ประมาณ 25,740 ราย) 

วิธีด าเนินการ 1. จัดประชุมชี้แจงเรื่องการจัดส่งข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 
2563 
2. วางกรอบและแนวทางเพื่อจัดอบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะ
อาชีพในภาคเกษตรกรรม โดยแยกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
    1) ด้านปศุสัตว์ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร และเศรษฐกิจฐานราก 
    2) ด้านประมง เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร และเศรษฐกิจฐานราก 
    3) การผลิตสินค้า OTOP เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากของ
ชุมชน 
    4) ด้านพืชและเห็ดเศรษฐกิจ  เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ
เศรษฐกิจฐานราก 
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    5) หมอดิน New Normal เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน และ
เศรษฐกิจฐานราก 
    6) ด้านพืชสมุนไพร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างสวนสมุนไพรต้นแบบเพ่ือ
ความมั่นคงยั่งยืนของชุมชน 
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตให้กับเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 (เริ่มเดือนกรกฎาคม 2564) 
งบประมาณ วงเงินรวม 407,229,585 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สามารถรองรับแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม เพื่อ
เป็นแนวทางในการแก้ไขเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
รวมถึงวิกฤตของโรคโควิด 19 และสร้างภูมิคุ้มกันให้เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจ
ชุมชน และคาดว่าสามารถจะสร้างรายได้รวม 514,800,000 บาท หรือคิดเป็น
รายได้เฉลี่ย 200,000 บาท /ปี/ครัวเรือน หรือต่อเครือข่าย 

  3. ส านักงบประมาณได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว  ซึ่งนายกรัฐมนตรี
เห็นชอบให้ อว. โดย มทร. อีสาน ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในกรอบวงเงิน 407,229,585 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมดังกล่าว 
 
9. เรื่อง การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ ดังนี้ 
  1. รายชื่องานบริการ Agenda จ านวน 12 งานบริการ และก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย 
  2. มอบหมายให้ ก.พ.ร เป็นผู้พิจารณางานบริการ Agenda และงานบริการรายส่วนราชการเพ่ิมเติม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  โดยให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ ก.พ.ร. ยึดแนวทาง FVS ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (ดศ.) เป็นหลักแทน Digital ID ในการพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนฯ และให้ ก.พ.ร. เร่งก าหนดประเภทบริการ
ที่ควรท า Digitalize ในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือเป็นตัวชี้วัดให้หน่วยงานด าเนินการต่อไป (ภายใน 1 เดือน) 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ก.พ.ร. รายงานว่า 
  1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 
โ2563 โดยให้ส่วนราชการพัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบ e – Service และก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีส่วนราชการเสนอ
งานบริการเพ่ือน ามาพัฒนาเป็นการให้บริการในรูปแบบ e – Service จ านวน 78 หน่วยงาน รวม 80 งานบริการ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) ดังนี้ 
 ระบบการพัฒนา e – Service (งานบริการ) รวม  L1* L2* L3* 
1) พัฒนาระบบเสร็จแล้ว 12 6 4 22 
2) ระบบเสร็จ และอยู่ระหว่างทดสอบ
การใช้งาน  

14 1 - 15 

3) อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ 16 11 10 37 
4) ยังไม่เริ่มพัฒนาระบบ 5 1 - 6 
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รวม 47 19 14 80 
* L1 หมายถึง การให้บริการยื่นเรื่อง/ยื่นค าขอผ่านระบบ e - Service (สะดวดยื่น) 
  L2 หมายถึง การให้บริการยื่นเรื่อง/ยื่นค าขอ และช าระเงินผ่านระบบ e-Service (สะดวกจ่าย) 
  L3 หมายถึง การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบ e-Service (สะดวกรับ) 

ทั้งนี้ การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนางานบริการเป็นรูปแบบ e-
Service ที่ส าคัญ คือ ส่วนราชการยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนา e-Service ทั้งในด้านวิชาการและด้านเทคนิค ขาด
งบประมาณ กฎหมายยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนา e-Service และปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
  2. อย่างไรก็ดี สถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ รวมทั้งการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้
ประชาชนเปลี่ยนไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ดังนั้น หน่วยงานของรัฐซึ่งมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการ
ให้บริการสาธารณะจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการท างานและงานบริการของรัฐให้ประชาชนสามารถติดต่อ
ขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ ส านักงาน โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
  3. ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้เห็นชอบแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรี สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   3.1 การจัดกลุ่มงานบริการเป้าหมายเพ่ือน ามาพัฒนาเป็นระบบการให้บริการประชาชนใน
รูปแบบ e-Service เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มงานบริการเป้าหมาย แนวทางการพิจารณางานบริการ 
1) งานบริการ Agenda หมายถึงงาน
บริการที่มีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้อง
หลายส่วนราชการแล้วมีผลกระทบให้
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นหรือสนับสนุน
ช่วยเหลือให้ภาคเศรษฐกิจและสังคมที่
ประสบปัญหาในภาวะสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ฟ้ืนตัวได้เร็วขึ้น
และยั่งยืน 

งานบริการที่ก าหนดไว้ในแผนต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
1.2) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 
2563 - 2565 
1.3) แนวทางการยกระดับประเทศไทยสู่ 10 อันดับ
ประเทศท่ีประกอบธุรกิจได้ง่ายท่ีสุด (Ease of Doing 
Business) 

2) งานบริการรายส่วนราชการ หมายถึง 
งานบริการเฉพาะตามภารกิจหน้าที่ของ
แต่ละส่ วนราชการที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับ
หน่วยงานใด รวมทั้ ง เป็นงานที่มีการ
ให้บริการ/การท าธุรกรรมต่อปีจ านวนมาก 
ใช้เวลาและขั้นตอนในการด าเนินการมาก
มาด าเนินการพัฒนาเป็นระบบบริการ e-
Service 

2.1) งานบริการท่ีเป็นระบบบริการ e-Service แล้ว แต่
ยังพัฒนาได้ไม่เต็มรูปแบบ (fully digital) 
2.2) งานบริการภายใต้แผนระบบการให้บริการกลาง
ภาครัฐเพื่อประชาชน (Citizen Portal) 3 ปี ท่ียังไม่มี
ระบบออนไลน์/งานท่ียังพัฒนาได้ไม่เต็มรูปแบบ (fully 
digital) 
2.3) งานบริการเป้าหมายของระบบการให้บริการกลาง
ภาครัฐเพื่อธุรกิจ (Biz Portal) ท่ีต้องการขับเคลื่อนให้
เป็น fully digital 
2.4) งานจดแจ้งออนไลน์ * ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
หรือเทียบเท่า ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2564 
เฉพาะงานท่ียังไม่ได้ด าเนินการ 

หมายเหตุ : * ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่า งานจดแจ้งออนไลน์เป็นงานบริการรับแจ้ง เช่น จดแจ้งเพ่ือให้
ข้อมูลจดแจ้ง และเปลี่ยนแปลงข้อมูล (เช่น การเปลี่ยนประเภทเรือ การรับแจ้งเลิกกิจการ และการขอต่ออายุหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร กรณีนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา) 
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   3.2 งานบริการ Agenda ที่ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการขับเคลื่อนฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 12 งานบริการ และก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

รายช่ืองานบริการ หน่วยงานหลัก 
1) ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) : 
เป็นระบบระบุตัวตนแทนการใช้บัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งช่วยลดภาระ
ให้แก่ประชาชนในการจัดเตรียมเอกสาร โดยสามารถท าธุรกรรมออนไลน์
กับภาครัฐได ้

กรมการปกครอง 

2) ระบบการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : เป็นระบบบริการใน
การยื่นช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบ
ออนไลน์ 

กรมท่ีดิน 

3) ระบบการแจ้งเตือนสิทธิและช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของ
ประชาชนตลอดช่วงชีวิต : เป็นระบบบริการที่ช่วยให้ประชาชนได้รับ
ทราบเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับจากรัฐ รวมทั้งการได้รับการแจ้งเตือน และ
เป็นช่องทางในการขอรับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ 

ส านักงาน 
ปลัดกระทรวง 

กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ 
4) ศูนย์การร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ : เป็นระบบศูนย์กลางการรับเรื่อง
ร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จที่ประชาชนสามารถยืนเรื่องร้องเรียน ติดตาม 
ตรวจสอบสถานะ และรับแจ้งผลการร้องเรียนได้ ณ จุดเดียว 

ส านักงาน 
ปลัดส านัก 

นายกรัฐมนตรี 
5) ระบบการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) 
: เป็นแพลตฟอร์มบริการที่อ านวยความสะดวกผู้เดินทางเข้าออกประเทศ
ไทยแบบครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การขอวีซ่า การขอหนังสือรับรอง
สถานภาพการเข้าประเทศไทย การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และการ
ช่วยเหลือและบริการอื่น ๆ 

ส านักงาน 
ปลัดกระทรวง 

กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

6) ระบบการออกบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ : เป็นระบบการขอและการ
รับออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์ 

กรมควบคุมโรค 

7) ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน : เป็นระบบให้
ความช่วยเหลือผู้ว่างงานให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการและ
ขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียว เช่น การขอรับ
สิทธิต่าง ๆ จากการว่างงาน และการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาฝีมือ 

กรมการจัดหางาน 

8) หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification:  ID One 
SMEs) : เป็นระบบให้บริการแก่ผู้ประกอบการผ่านหมายเลข ID เพียงตัว
เดียว ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าเอกสารหลายชุดซ้ า ๆ กัน เพ่ือใช้ในการติดต่อขอรับบริการ             
ต่าง ๆ 

ส านักงาน 
ส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

9) ระบบขออนุญาตวัตถุ อันตรายแบบครบวงจร (Hazardous 
Substance Single Submission: HSSS) : เป็นระบบรับค าขออนุญาต
วัตถุอันตรายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว ผ่านช่องทางออนไลน์ 
ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากและซ้ าซ้อนในการจัดเตรียมเอกสารในการขอ
อนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

10) ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  (Good Agricultural 
Practices: GAP) พืช ประมง และปศุสัตว์ : เป็นระบบให้การรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร  End-to-End Process อยู่บนแพลตฟอร์ม

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
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เดียวกันของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
ตั้งแต่การยื่นค าขอจนได้รับการรับรอง GAP 
11) ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการขอรับความช่วยเหลือด้าน
การเกษตร : เป็นแพลตฟอร์มในการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรทุกประเภท 
(พืช ปศุสัตว์ ประมง และยางพารา) และการขอรับความช่วยเหลือด้าน
การเกษตร 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

12) ระบบเชื่ อมโยงสินค้ าข้ ามแดนทางบกของกลุ่ มประเทศ 
Ayeyawady- Chao Phraya- Mekong Economic Cooperation 
Strategy (ACMECS) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) 
: เป็นระบบช่วยให้ผู้ส่งออกและน าเข้าสินค้ายื่นเรื่องขออนุมัติอนุญาตผ่าน
พิธีการศุลกากรทางระบบ NSW ที่สามารถลดขั้นตอน ลดเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสาร และลดต้นทุนการจัดท าเอกสาร ค่าบริการต่าง ๆ จาก
การติดต่อผ่านหลายหน่วยงาน 

กรมศุลกากร 

ทั้งนี้ งานบริการดังกล่าวต้องพิจารณาถึงการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Cyber Security) ควบคู่ไปด้วย 
  4. ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของรายชื่องานบริการรายส่วนราชการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขณะนี้ยังไม่มีการก าหนดรายชื่อ เนื่องจากอยู่ระหว่างส านักงาน ก.พ.ร. ประสานและ
หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ปัจจุบันส่วนราชการได้เสนอรายชื่องานบริการรายส่วนราชการมายัง
ส านักงาน ก.พ.ร. แล้วบางส่วน และจะเสนอต่อ ก.พ.ร. พิจารณา เพ่ือก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายต่อไป ดังนั้น 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e – Service เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ก.พ.ร. ขอให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ ก.พ.ร เป็นผู้พิจารณางานบริการ Agenda และงานบริการรายส่วนราชการเพิ่มเติม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
10. เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี 2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี 2563 [เป็นการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 40 ที่บัญญัติให้ พม. 
จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับสถานการณ์ จ านวนคดี การด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทาง
การด าเนินงานในอนาคตเกี่ยวกกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี] ซึ่งคณะกรรมการ
ป้องกกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานได้เห็นชอบรายงานฯ ด้วยแล้ว สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

เรื่อง สาระส าคัญ 
1. การจัดสรรงบประมาณ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้ง

ระบบจ านวน 4,029.35 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.85 (จากที่ได้รับในปี 2562 
จ านวน 3,806.82 ล้านบาท) 

2.  ผลการพิจารณาคดี
ส าคัญ 

เช่น คดีสถานอาบอบนวดวิคตอเรีย ซีเครท ศาลอุทธรณ์ได้กลับค าพิพากษาศาล
ชั้นต้น โดยวินิจฉัยว่า สถานอาบอบนวดวิคตอเรีย ซีเครท เป็นสถานที่ท าการค้า
มนุษย์และค้าประเวณี จึงพิพากษาให้จ าเลยทั้ง 7 คนในคดีดังกล่าว มีความผิดฐาน
ค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาเพ่ือให้กระท าการค้าประเวณี โดยให้ลงโทษจ าคุกจ าเลย
และลงโทษปรับห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลเจ้าของใบอนุญาตสถานอาบอบนวดและ
บริษัทนิติบุคคลผู้ให้เช่าสถานที่ และให้ริบของกลางทั้งหมด อีกทั้งให้จ าเลยชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหาย 2 คน ที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณี เป็นเงินรายละ 
80,000 บาท 
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3. สถิติคดีค้ามนุษย ์ สถิติคดีค้ามนุษยล์ดลง โดยมีคดีค้ามนุษย์ 132 คดี ลดลงต่ าสุดเมื่อเทียบกับในช่วง 4 
ปีที่ผ่านมา ซึ่งรูปแบบที่พบมากที่สุด คือ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (ค้าประเวณี 
สื่อลามก และทางเพศอย่างอ่ืน) 118 คดี และได้มีการจับกุมผู้กระท าผิดได้ 180 คน 
อีกท้ังสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ 230 คน 

4. การคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
และจากการถูกบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ 

ยังคงยึดหลักการให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและค านึงถึงบาดแผลทางจิตใจ รวมถึง
ให้อิสระแก่ผู้เสียหายในการเลือกท ากิจกรรมตามความสมัครใจ มีอิสระในการใช้
เครื่องมือสื่อสารเพ่ือติดต่อกับครอบครัว และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานคุ้มครองได้เพ่ิมมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดส าหรับผู้เสียหายที่รับเข้าใหม่และผู้เสียหายกลุ่มเดิม เพ่ือสร้างความ
มั่นใจในการคุ้มครองผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. การเข้ารับการคุ้มครอง
ในสถานคุ้มครอง 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการจ านวน 229 คน 
สมัครใจเข้ารับการคุ้มครองจ านวน 148 คน โดยแบ่งเป็นสถานคุ้มครองของรัฐ 140 
คน และในสถานคุ้มครองเอกชน 8 คน 

6. การได้รับเงินเยียวยา
จ า ก ก อ ง ทุ น เ พื่ อ ก า ร
ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย ์

มีการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ จ านวน 21.71 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จ านวน 7.64 ล้าน
บาท 

7. การเตรียมการรองรับ
ก า รดู แ ลผู้ เ สี ยห า ย ที่ มี
ความหลากหลายทางเพศ 
(LGBTQI) 

รัฐบาลได้พิจารณาให้สถานคุ้มครองที่จังหวัดเชียงรายเป็นสถานคุ้มครองที่ให้บริการ
ทางเลือก (Alternative Care) แก่ผู้เสียหายกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ และ
ได้ร่วมกับองค์กร Winrock International ในการศึกษารูปแบบและแนวทางที่
เหมาะสมในการดูแลผู้เสียหายกลุ่มดังกล่าว 

8. การออกกฎหมายล าดับ
รอง 

ได้ออกกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 
2562 เพ่ือก าหนดมาตรฐานที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวกในเรือประมง และการ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งออกกฎหมายล าดับ
รองตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความ
สะดวกออกหนังสือคนประจ าเรือ การอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ประสงค์ท างานใน
เรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตให้คนต่างด้าว
ท างานในเรือประมงที่จะออกไปท าการประมงในทะเล 

9. แนวทางการบริหาร
จัดการการท างานของคน
ต่ า ง ด้ า ว  3  สั ญ ช า ติ  
(กัมพูชา ลาว และเมียน
มา) ภายใต้สถานการณ์
ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง 
COVID-19 

คณะรัฐมนตรีมีมติ (4 สิงหาคม 2563) เห็นชอบให้คนต่างด้าวซึ่งเดิมได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรและท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่การอนุญาตนั้น
สิ้นสุดลงและไม่ได้เดินทางกลับออกนอกราชอาณาจักรสามารถอยู่ในราชอาณาจักร
และท างานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างาน
ทั้งสิ้น 240,572 คน (กัมพูชา 70,994 คน ลาว 13,311 คน และเมียนมา 156,267 
คน) 

10.  ค่ า ธ ร รม เนี ยมการ
จัดหางานให้กับแรงงาน
ต่างด้าว 

ก าหนดให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจัดหางานให้กับแรงงานต่างด้าว
และห้ามนายจ้างเรียกรับเงินเกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานจากคนต่างด้าว 
รวมทั้งให้นายจ้างใช้สัญญาจ้าง 3 ภาษา เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการต่อ
ใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย ภาษาของแรงงานต่างด้าว 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้ในฉบับเดียวกัน โดยให้เก็บสัญญาจ้างไว้ที่ท าการของ
นายจ้างเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้และส าเนาสัญญาจ้าง 1 ฉบับ ให้
ลูกจ้างเก็บรักษาไว้ ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้ได้รับ
ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 
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11. เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่ส าคัญ รอบ 12 เดือน ปี 2563  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานผลการด าเนินงานของระบบ
ประกันภัยและพัฒนาการที่ส าคัญ รอบ 12 เดือน ปี 2563 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) [เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 (10) ที่บัญญัติให้ส านักงาน คปภ. จัดท ารายงานประจ าปี
แสดงผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
และส านักงาน คปภ. ต่อคณะรัฐมนตรี] โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ภาพรวมธุรกิจประกันภัยของไทย รอบ 12 เดือน ปี 2563 ธุรกิจประกันภัยเดือนมกราคม - 
ธันวาคม 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 852,729 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.22 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ. คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยของปี 2564 จะอยู่ที่ร้อย
ละ (-0.87) ถึง 1.13 
  2. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2559 - 2563) 

การด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย 
1) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ เช่น ปรับปรุงการ
ลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ดียิ่งข้ึน 
2) ยกระดับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจประกันภัย เช่น 
ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย 
3) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยและยกระดับ
พฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย เช่น ให้บริษัท
ประกันภัยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่
เสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ควรมีการติดตามและทบทวนการประเมินความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้
ธุรกิจประกันภัยมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ 
รวมถึงความผันผวนของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกได้
อย่างรุนแรงและรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงประกันภัย 
1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย เช่น 
การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย 
2) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้อง
กับความต้องการและความเสี่ยงของประชาชน โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยส าหรับผู้มี
รายได้น้อย เช่น การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโควิด-
19 และกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์
มอลพลัส 
3) ส่งเสริมการเข้าถึงประกันภัยเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
โดยปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานให้
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการปฏิรูประบบ
สาธารณสุข 
4) ขยายช่องทางการเข้าถึงประกันภัยของประชาชน โดย
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการเสนอขายการออก
กรมธรรม์ และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน  

1) ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครอง
ที่เพียงพอ โดยเฉพาะกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
2) การปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐานให้
รองรับกับเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่
เ ปลี่ ย นแปลง ไป เ พ่ื อ ให้ เ ป็ นแนวทาง เดี ย ว กั น 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน 
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1) เสริมสร้างการแข่งขัน ผ่านการผ่อนคลายการก ากับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยพัฒนากระบวนการให้ความ
เห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
2) พัฒนาการก ากับและกระบวนการให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยพัฒนาระบบการขอรับ
คว าม เห็ น ชอบกรมธ ร รม์ ป ร ะกั นภั ย ผ่ า น ร ะบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ 
3) ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาค
อาเซียน เช่น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจประกันภัย
กับต่างประเทศ และสร้างความร่วมมือและพัฒนาการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยกับหน่วยงานก ากับดูแลใน
ต่างประเทศ 

1) ควรประเมินสถานการณ์และผลกระทบของบริษัท
ประกันภัยจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การผ่อน
คลายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีระบบและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
2) ควรพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ไม่ให้เป็นข้อจ ากัดในการเข้าถึงตลาดประกันภัยใน
ประเทศอ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัย 
1) พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมือ
อาชีพผ่านการจัดอบรมและสัมมนา 
2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบประกันภัย โดย
ศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสถิติประกันภัย 
3) เสริมสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยี เช่น เชื่อมโยง
ข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกเพ่ือตรวจสอบการจัดท า
ประกันภัยรถภาคบังคับ 
4) ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยง เช่น แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานกลางของรายการค่า
รั ก ษ า พ ย า บ า ล แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อ่ื น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
รักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ 
5) เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก ากับ เช่น ผลักดัน
ร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย และทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติต่าง ๆ 

ข้อมูลด้านการประกันภัยมีความซับซ้อนและเชื่อมโยง
กับหลายภาคส่วน จึงจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ
ท าความเข้าใจและระดมความคิดเห็นในการจัดท า
โครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบ 

  3. การประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการและแผนการด าเนินงานปี 2563 ของส านักงาน 
คปภ. ซึ่งประกอบด้วย 16 ตัวชี้วัด มีค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักรวมอยู่ที่ 4.625 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากปี 
2562 ซึ่งได้ 3.625 คะแนน 
  4. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านประกันภัยกับส านักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคในปี 2563 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2,340 ราย โดยประเมินผลความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ ความ
เป็นธรรม คุณภาพการให้บริการ และการเข้าถึงบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ อยู่ที่ร้อยละ 92.20 ลดลงจากปี 2562 ซึ่งได้ร้อยละ 93.20 
 
12. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทและทิศทางการประกันภัยและนัยเชิงนโยบาย
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วุฒิสภา 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทและทิศทางการ
ประกันภัยและนัยเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงิน การคลัง 
วุฒิสภา ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป  
  เรื่องเดิม 
  1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทและทิศทางการ
ประกันภัยและนัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 
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วุฒิสภา มาเพ่ือด าเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าปัจจุบันธุรกิจประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ปัจจัยจากภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหากับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรง
เพ่ิมขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) รวมถึงเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจประกันภัย ทิศทางการก ากับดูแล และการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยที่จะต้องปรับตัว
และพัฒนาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) บูรณาการเชิงนโยบายของภาครัฐในด้าน
การบริหารความเสี่ยงของภาคเกษตรกรรมผ่านระบบประกันภัย 2) ยกระดับมาตรฐานการประกันสุขภาพและการ
ออมผ่านระบบประกันภัยให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุ 3) สนับสนุนการลงทุนที่มีความหลากหลายและกระจาย
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 4) ปรับปรุงกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมการเติบโตของเทคโนโลยี
ประกันภัย 5) เพ่ิมศักยภาพการรับประกันภัยเพ่ือบริหารความเสี่ยงของประเทศ 6) ส่งเสริมให้ภาครัฐมีการใช้ระบบ
ประกันภัยในการบริหารความเสี่ยงทรัพย์สินของรัฐและบุคลากรภาครัฐ 7) ส่งเสริมการขยายธุรกิจและเชื่อมโยงตลาด
ประกันภัยเพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านการประกันภัยในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และ
เวียดนาม) และ 8) ส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัย 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้ว มีค าสั่งให้ กค. รับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุ รกิจประกันภัย (ส านักงาน 
คปภ.) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผล
การพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง  
  กค. เสนอว่าได้พิจารณารายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตามข้อ 2 แล้ว โดยเห็นด้วยกับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าว สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะฯ 
1. การบูรณาการเชิงนโยบายของภาครัฐในด้านการ
บริหารความเสี่ยงของภาคเกษตรกรรมผ่านระบบ
ประกันภัย เช่น ควรผลักดันให้มีการบูรณาการ
นโยบายการประกันภัยพืชผลร่วมกัน โดยให้ทุก
หน่วยงานมีนโยบายการประกันภัยพืชผลที่ เป็น
แนวทางเดียวกัน มีกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การรับประกันภัย การประกันภัยต่อ การจ่ายค่า
สินไหมทดแทนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้แก่ภาครัฐและ
เกษตรกร 

1. ส านักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการศึกษากฎหมาย
ประกันภัยทางด้านเกษตรกรรมจากหลายประเทศ และยก
ร่างกฎหมายการประกันภัยทางด้านเกษตรกรรมให้มี
รูปแบบที่ชัดเจน มีความยืดหยุ่น รวมไปถึงให้เกษตรกรมี
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั้งสถานการณ์โรค
ระบาด หรือภัยธรรมชาติ 
2. ส านักงาน คปภ. ได้ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยให้ครอบคลุมภาคเกษตรกรรมหลักของประเทศ 
เช่น กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
กรมธรรม์ประกันภัยล าไย 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรให้มีคณะกรรมการ
ประกันภัยการเกษตรระดับประเทศ และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรระดับจังหวัด เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการในการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ให้ชัดเจน
มากขึ้น และขอให้มีตัวแทนภาคเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วม
ในคณะกรรมการทุกระดับ 

2. ยกระดับมาตรฐานการประกันสุขภาพและการออม
ผ่านระบบประกันภัยให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุ
และเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณภาครัฐ 

1. ส านักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการด าเนินการศึกษาจัดท า
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสุขภาพ
ด้วยการประกันภัย เพ่ือศึกษากฎหมายประกันภัยสุขภาพ 
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โดยควรส่งเสริมและผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสุขภาพภาคสมัครใจและส่งเสริมให้มีระบบ
การประกันภัยที่มีการให้บริการการประกันสุขภาพ
อย่างครบวงจร 

รูปแบบการประกันสุขภาพและมาตรการภาครัฐเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการด้านสุขภาพของประเทศต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนากฎหมายแม่บทที่เกี่ยวกับการประกันสุขภาพ (ภาค
สมัครใจ)  
2. สมาคมประกันวินาศภัยไทยเห็นว่า การประกันสุขภาพ
อ้างอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่แล้ว และ
ไม่ควรมีกฎหมายมาก าหนดเฉพาะเรื่องการประกันสุขภาพ 
เนื่องจากไม่ได้มีความแตกต่างจากการประกันภัยประเภท
อ่ืน ๆ นอกจากนี้ การประกันสุขภาพภาคสมัครใจไม่
สามารถรองรับระบบสังคมผู้สูงอายุได้ทั้งหมด ยกเว้นว่ามี
การเริ่มท าประกันภัยตั้งแต่วัยท างาน ทั้งนี้  การดูแล
ผู้สูงอายุควรเป็นสวัสดิการของภาครัฐเป็นหลัก 
3. กค. ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการน าระบบประกัน
สุขภาพมาใช้กับข้าราชการ ปรากฏว่าระบบประกัน
สุขภาพเอกชนในประเทศไทยมีรูปแบบการบริหารใน
ลักษณะการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ( Indemnity health 
insurance) ซึ่งคล้ายคลึงกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการในปัจจุบัน 
ดังนั้น กรมบัญชีกลางควรใช้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการบริหารระบบสวัสดิการด้วยการปรับ
วิธีการให้บริการผู้ป่วยยของสถานพยาบาล โดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ของการดูแลและให้บริการแบบบูรณาการ รวมทั้ง
เพ่ิมความสามารถในการดูแลตัวเองและปรับรูปแบบ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้มีสิทธิ 

3. สนับสนุนการลงทุนที่มีความหลากหลายและ
กระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควร
สนับสนุนให้อุตสาหกรรมประกันภัยมีศักยภาพในการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมากข้ึน 

1. ส านักงาน คปภ. ได้ด าเนินการปรับปรุงประกาศว่าด้วย 
เรื่องการลงทุนของบริษัทประกันภัยเพ่ือสนับสนุนการ
ลงทุนที่มีความหลากหลายและกระจายความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. กค. ควรสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศผ่านรูปแบบการลงทุนต่าง ๆ เช่น การลงทุนใน
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย ซึ่ง
จะท าให้อุตสาหกรรมการประกันภัยได้รับผลตอบแทนสูง
กว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือการลงทุนใน
พันธบัตรระยะยาวซึ่งจะเป็นการกระจายการลงทุนให้
หลากหลายเพ่ือลดความเสี่ยงของพอร์ทการลงทุน อีกทั้ง
ช่วยลดภาระการลงทุนของรัฐบาลและหนี้สาธารณะของ
ประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยให้รัฐบาลมีเงินเพ่ือลงทุนใน
โครงสร้างอื่นที่มีความจ าเป็นและความเหมาะสมเพิ่มเติม 

4. ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพ่ือส่งเสริมการเติบโตของ
เทคโนโลยีประกันภัย ( InsurTech) เช่น การน า
เทคโนโลยีมาใช้ ในช่องทางการเสนอขายและ
ให้บริการและควรก าหนดมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ
ประกันภัยรูปแบบดิจิทัลเป็นการเฉพาะ 

1. ส านักงาน คปภ. ได้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
ประกันภัยเ พ่ือส่ง เสริมการด าเนินธุรกิจประกันภัย
ขั บ เ คลื่ อ น ธุ ร กิ จ สู่  Digital Transformation เ พ่ื อ ใ ห้
อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การประกันภัยและรูปแบบในการก ากับดูแลที่รองรับการ
ด าเนินธุรกิจประกันภัย และสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมา
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ใช้ในช่องทางการเสนอขายและให้บริการ โดยการเสนอ
ขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และโครงการ OIC 
Gateway เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มกลางหรือตัวกลางในการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างธุรกิจประกันภัย ส านักงาน คปภ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ส านักงาน คปภ. มีแผนการพัฒนาหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการออกใบอนุญาตรูปแบบใหม่เพ่ือรองรับการ
ด าเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
แผนการศึกษาแนวทางและความเหมาะสมในการเปิด
โอกาสให้ Virtual Insurer เข้ามาด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค บริษัทประกันภัย และอุตสาหกรรม
ประกันภัยของไทย 

5. สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยจากภัย
พิบัติของประเทศไทยและกลไกในการเพ่ิมศักยภาพ
การรับประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงประเทศ 

1. ส านักงาน คปภ. มีแผนการด าเนินการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการรับความเสี่ยงภัยของประเทศ โดย
พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงและเงินกองทุน โดยเฉพาะ
อ ย่ า ง ยิ่ ง ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
สภาพแวดล้อม รวมถึงการศึกษาแนวทางของบริษัท
ประกันภัยต่อแห่งชาติ (National Reinsurer)  
2. สมาคมประกันวินาศภัยเห็นว่า การส่งเสริมการจัดตั้ง
องค์กรหรือบริษัทเพ่ือรองรับการประกันภัยด้านภัยพิบัติ 
ควรเป็นการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติของรัฐบาล โดยเฉพาะ
การประกันภัยพืชผล 

6. ส่งเสริมให้ภาครัฐมีการใช้ระบบประกันภัยในการ
บริหารความเสี่ยงทรัพย์สินของรัฐและบุคลากร
ภาครัฐ เช่น การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ การ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของข้าราชการในการ
ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ 

1. ส านักงาน คปภ. อยู่ระหว่างน าเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการจัดให้มีการเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ 
เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกันภัยทรัพย์สินภาครัฐ
และรถยนต์ราชการ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผลักดันให้น าการประกันภัยไปใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ของภาครัฐ 
2. กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าการน าระบบประกันภัยใน
การเดินทางของข้าราชการผู้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจใน
ต่างประเทศ ควรครอบคลุมถึงอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์    
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

7. ส่ ง เสริมการขยายธุรกิจและเชื่ อมโยงตลาด
ประกันภัยเพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านการประกันภัยใน
กลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว สหภาพเมียน
มาร์ และเวียดนาม) 

ส านักงาน คปภ. มีแผนในการพัฒนาและส่งเสริมขีด
ความสามารถของธุรกิจประกันภัย และ ecosystem เพ่ือ
ส่ ง เสริ ม ให้ ประ เทศ ไทย เป็ น  InsurTech Hub และ 
Capacity Center และขยายบทบาทของศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านการประกันภัย 

8 .  ส่ ง เสริมความรู้ ด้ านประกันภัย  ( Insurance 
Literacy) ให้เป็นวิถีชีวิตใหม่ของคนไทย 

1. ส านักงาน คปภ. ได้ด าเนินโครงการอบรมความรู้
ป ร ะกั นภั ย  “Training for the Trainers”  ม าอย่ า ง
ต่อเนื่อง เพ่ือผลักดัน และส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรน า
การประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติ 
2. กระทรวงศึกษาธิการได้เน้นกระบวนการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องการประกันภัยและส่งเสริม
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ความรู้ เรื่องการประกันภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป 

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 กค. เห็นว่า โครงการที่อยู่ ในระหว่างการศึกษา เช่น 

การศึกษากฎหมายประกันภัยสุขภาพ และศึกษาแนวทาง
ของบริษัทประกันภัยแห่งชาติ (National Reinsurer) ควร
รอผลการศึกษาของโคนงการดังกล่าวเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่
ชัดเจนก่อน รวมทั้งเห็นควรให้ส านักงาน คปภ. ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการด าเนินการหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อยุติก่อน 

 
13. เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในประเด็น
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ของรัฐบาล ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวง และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และเห็นชอบข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. โดยให้รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ที่มี
ประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไข รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการต่อ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ต่อไป 
  2. รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. ค.ต.ป. ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี   
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในประเด็นสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ของรัฐบาล ของ                
อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงซึ่งได้มีการวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นการตรวจสอบระดับ
นโยบายกับระดับกระทรวง และจ าแนกปัญหาเป็น 3 ระดับ เพ่ือให้เห็นถึงกลุ่มของปัญหาที่จะน าไปสู่การแก้ไขที่ตรง
เป้าหมาย และเป็นรูปธรรม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   1.1 ระดับที่ 1 ปัญหาและข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย  

ประเด็น/ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะในภาพรวม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ประเด็นที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนระดับฐานรากในพื้นที่ผ่านโครงการที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 400,000 ล้านบาท 
(1) การอนุมัติโครงการภายใต้
แ ผน งาน โค ร งกา ร เพื่ อฟื้ นฟู
เศรษฐกิจและสังคม 400,000 
ล้านบาท ยังมีความล่าช้า ส่วน
ราชการ  และจั งหวัด เร่ ง เสนอ
โครงการ ในลักษณะเดิ มจึ ง ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ความ
เร่งด่วนและปัญหาในปัจจุบัน ท าให้
ไม่เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้
ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และไม่

(1) ปรับเกณฑ์การจัดสรรเงินกู้
โดยให้ เป็นวงเงินรวม (Block 
Grant)  เ พ่ื อ น า ไ ป ส นั บ ส นุ น
โครงการในพ้ืนที่ โดยมอบให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดด าเนินโครงการ
ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด เช่น ต้อง
ก่อให้เกิดการจ้างงานในระดับพ้ืนที่
ไ ม่ เ ป็ น ก า ร เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ แ ก่
ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด และ
ต้องสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์

-  ส า นั ก ง า น ส ภ า พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ช าติ  
(สศช.) 
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เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 
(2) การน าเสนอโครงการของส่วน
ราชการทั้งส่วนกลางและจังหวัด
ยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วม 
และต้องมีการผลักดันให้เกิดการบูร
ณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
ภาครั ฐกับภาค เอกชนมากขึ้ น 
เ นื่ อ ง จ ากพบว่ า ก า รน า เ ส น อ
โ ค ร งก า ร ยั ง ไ ม่ ส ะท้ อน ค ว า ม
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial 
Product: GPP) ให้สูงขึ้น 
2) ศึกษาการจัดสรรงบประมาณ
ในลักษณะวงเงินรวม  (Block 
Grant) ให้แต่ละจังหวัดสามารถ
ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ ก า ร
ด าเนินงานในพ้ืนที่ได้ตรงกับความ
ต้องการ 
3) การจัดสรรงบประมาณผ่าน
แผนงานโครงการหน่วยงานภาครัฐ
ต้องให้ความส าคัญกับโครงการที่
เสนอโดยภาคประชาชนเป็นล าดับ
แ ร ก  ห รื อ โ ค ร ง ก า ร ที่ ผ่ า น
ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนและเกิดประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง 
4) ปรับวิธีการท างานของภาครัฐ
ให้ค านึงถึงความชัดเจนในการ
ก าหนดและถ่ายทอดนโยบายลงสู่
การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่โดย
ผ่านกลไกการสื่อสารสร้างการรับรู้
เชิงรุกกับทุกภาคส่วนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในโครงการ ตั้งแต่การ
จัดท าโครงการและการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์อย่ า งแท้จริ ง ในการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ของการแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค
โควิด-19 

 
 
- ส านักงบประมาณ (สงป.) 
 
 
 
 
 
- สศช. และ สงป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สศช. และ สงป. 

ประเด็นที่ 2 การบริหารงานของภาครัฐในช่วงวิกฤต  
(1) ภาครัฐยังไม่มีระบบฐานข้อมูล
ที่ เชื่ อมโยงกัน  โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เมื่อ
ภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ จึงท าให้
เกิดความซ้ าซ้อน 
(2) ระบบการท างานของภาครัฐ
ยังไม่เป็นออนไลน์ทั้งระบบจึงเป็น
อุปสรรคต่อการขับเคลื่อนไปสู่การ

1) ควรมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ
หลักขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลใน
ภาพรวม เ พ่ือให้ส่วนราชการมี
แนวทางในการด าเนินการที่ชัดเจน 
สามารถน าไปปฏิบัติได ้
2)  ปรับระบบการท างานของ
ภาครัฐให้เป็นดิจิทัลเพ่ือรองรับกับ
ระบบงานที่สามารถปฏิบัติงานได้
ทุกที่ ทุกเวลา และทบทวนแนวทาง 

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดศ.) และส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
(สพร.) 
 
- ดศ. และ กพร. 
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เป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่ งพบปัญหา
อุปสรรคจากการที่มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องหลายฉบับ และแนวทางที่
จะให้แต่ละหน่วยงานน าไปปฏิบัติ
ยังไม่ชัดเจน 

ก า ร ป รั บ ร ะ บ บ ก า ร ท า ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ่ื น  ๆ  ใ ห้ เ ป็ น
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัว ไม่ติดขัด 

   1.2 ระดับที่ 2 ปัญหาและข้อเสนอแนะของการจัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนของเงิน
งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ 

ประเด็น/ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะในภาพรวม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนฐานรากในพื้นที่ผ่านกลไกการเกษตร 
(1) การด าเนินโครงการส่วนใหญ่
มีความล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่าย
งบประมาณมีความล่าช้า ท าให้ไม่มี
การจ้างงานในพ้ืนที่ ซึ่งมีผลต่อการ
ช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ
จากโควิด-19 และเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัวลง 
(2) เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดใน
โครงการกลายเป็นข้อจ ากัดต่อการ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
(3) โครงการส่วนใหญ่ที่ได้รับการ
จัดสรรจากวงเงินกู้ 400,000 ล้าน
บาท เน้นการจ้างงานในระยะสั้น
เป็นหลัก ส่งผลให้การแก้ไขปัญหา
ที่มุ่งเป้าเรื่องการมีอาชีพ มีรายได้
ไม่เกิดความยั่งยืน 

1) ในกรณีที่จะมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือ
ปัญหาเร่งด่วนควรมีการก าหนด
รูปแบบการพิจารณากลั่นกรอง
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม า จ า ก
ส่วนกลางเพียงอย่างเดียว และ
ค ว ร ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ที่ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ
เหมาะสม เ พ่ือให้ ส่ วนราชการ
สามารถพิจารณาทบทวนเพ่ือเสนอ
โครงการที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ปัญหา 
2) ควรก าหนดแนวทางการพัฒนา
และขยายผลโครงการที่ ได้ รับ
จัดสรรจากเงินกู้เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ต้ อ งก า หน ดหลั ก เ กณ ฑ์แ น ว
ทางการพิจารณาให้ชัดเจนโดยให้
มีการถอดบทเรียนผลการด าเนิน
โครงการประกอบการพิจารณา
เพ่ือให้สะท้อนถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับอย่างแท้จริง และเกิดการต่อ
ยอดการสร้างองค์ความรู้ซึ่งส่งผล
ต่อการพัฒนาในระยะยาว 

- สศช. และ สงป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สศช. และ สงป. 

   1.3 ระดับที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ 
ประเด็น/ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะในภาพรวม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนฐานรากในพื้นที่ผ่านกลไกการเกษตร 
(1) โครงการตามพระราชก าหนด
เงินกู้ที่ลงไประดับพื้นที่ เพื่อแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนเป็นโครงการที่
ก าหนดจากส่ วนกลางและ มี
ระยะเวลาจ ากัดท าให้มีความเสี่ยง
ที่ โครงการอาจไ ม่ส า เ ร็ จตาม
เป้าหมาย เช่น โครงการโคก หนอง 
นาโมเดล และโครงการ 1 เกษตร 1 
ทฤษฎีใหม่ ยังไม่มีการดึงประชาชน

1) เร่งขยายผลและต่อยอดการ
ด าเนินโครงการของมูลนิธิปิดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
เนื่องจากเป็นโครงการที่เกิดจาก
ความร่วมมือของประชาชนในพ้ืนที่
ตั้งแต่ต้นทาง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ เกิดความเป็นเจ้าของสร้าง
การยอมรับ และสร้างการมีส่วน

-  กระทรว งมหาด ไทย  (มท . ) 
(กรมการพัฒนาชุมชน) 
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เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ตั้ ง แ ต่ ต้ น
กระบวนการ 
(2) การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ที่ อ ยู่ น อ ก เ ข ต
ชลประทานจะท าให้มีน้ าต้นทุน
เพ่ิมขึ้น สามารถกระจายน้ าไปยัง
ส่วนการผลิตภาคการเกษตรได้  
และช่วยลดการอพยพย้ายถิ่น 

ร่วมในการท างานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2) ก ากับดูแลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการและ
ซ่อมแซมแหล่งน้ าที่อยู่นอกเขต
ชลประทาน ทั้งที่ เป็นแหล่งน้ า
ขนาดเล็ก น้ าใต้ดิน น้ าผิวดิน ให้
สามารถใช้ งานได้  เ พ่ือให้มีน้ า
เพียงพอในการอุปโภค บริโภค และ
การ เกษตร  เกิ ดประโยชน์ ต่ อ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และลดภาระ
การจัดสรรงบประมาณในการสร้าง
เขื่อนขนาดใหญ่ 
3) ให้กระทรวงที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อสร้างการจ้างงาน
และรายได้ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ มีการบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการ ทั้งข้อมูลในการอนุมัติ 
อนุญาต และการจัดหาแหล่งน้ า
เพ่ิมขึ้น เช่น การขุดบ่อ การสร้าง
ฝาย และการขอใช้ พ้ืนที่ ในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการท างาน
แบบครบวงจร และเกิดผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
- มท. (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) 
มท. กระทรวงแรงงาน 
(รง.) และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) 
 
 

ประเด็นที่ 2 การลดผลประทบของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจผ่านมาตรการเราไม่ทิ้งกันและมาตรการ
เยียวยาเกษตรกร 
(1) ภาครัฐยังไม่มีระบบฐานข้อมูล
ที่ เ ชื่ อม โยงกั น  ข้ อ มูล ไ ม่ เป็ น
ปัจจุบัน 
(2) มาตรการช่วยเหลือเยียวยา
ของภาครัฐก่อให้เกิดความเหลื่อม
ล้ า ประชาชนบางส่วนเข้าไม่ถึง
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
(3) ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบใน
ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ส า ห รั บ
ประชาชน ตามมาตรการของ
หน่วยงานรัฐ ท าให้ต้องลงทะเบียน
ใหม ่

1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินโครงการตามมาตรการ
ต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่อพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน มีความ
เพียงพอ และมีความพร้อมในการ
เชื่อมโยง ซึ่งต้องมีการจัดระเบียบ 
ฐานข้อมูลของประชาชนตั้งแต่ต้น
ทาง เช่น ข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่ง
รั ฐ  ข้ อ มู ล เ ก ษ ต ร ก ร  ข้ อ มู ล
ประกันสังคม และการเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลหน่ วยงานภาครั ฐที่
ค ร อ บ ค ลุ ม ป ร ะ ช า ช น ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 
2) เร่งรัดให้ทุกส่วนราชการบูรณา
การข้อมูลภาครัฐภายใต้มาตรฐาน

- สพร. 
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ของ สพร. เพ่ือเชื่อมโยงและใช้
ข้อมูลร่วมกันในระบบเดียว รวมทั้ง 
การเปิดเผยข้อมูล ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้
พร้อมในการบูรณาการข้อมูล 
3) ก าหนดแนวทางและมาตรฐาน
ความปลอดภัยของข้อมูลเพ่ือให้
ประชาชนเกิดความมั่ น ใจและ
ยินยอมให้ ใช้ฐานข้อมูลเลข 13 
หลัก ในการเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่าง
เป็นระบบ 

- มท. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
กษ. และ รง. 
 
 
 
 
- ดศ. 

ประเด็นที่ 3 ผลกระทบและมาตรการเยียวยาเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)  
(1) สถานการณ์โควิด-19 ท าให้ 
10 อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ป้ า ห ม า ย
เปลี่ยนไป ส่งผลให้ต้องมีการปรับ
วางต าแหน่งของอุตสาหกรรมใหม่ 
(Repositioning)  และจั ดล า ดั บ
ความส าคัญ (Prioritize) จุดเน้นที่
จะพัฒนาพื้นที่ EEC 
(2) การไม่มีข้อมูลอุปสงค์และ
อุปทานที่สะท้อนให้เห็นตัวเลข
ความต้ อ งก า รที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม 

1)  ด า เนิ นการ  repositioning 
and prioritize ในอุตสาหกรรมที่
เป็น New S-Curve เพ่ือรองรับกับ
เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยศึกษาวิเคราะห์
และวางแผนก าลังคนที่ต้องค านึงถึง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
และก าลังการผลิตผู้ที่จบการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
แรงงานในอุตสาหกรรมที่เป็น New 
S-Curve  
2) ก าหนดรูปแบบใหม่ของการ
ท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน เช่น การสร้างความ
ร่วมมือในลักษณะ partnership ที่
ชุมชนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของผ่าน
การถือหุ้นและร่วมก าหนดแนว
ทางการท างาน เพ่ือลดผลกระทบ
เชิงลบจากประชาชน 
3) ศึกษา วิเคราะห์โมเดลการ
ลงทุนใหม่ โดยก าหนดรูปแบบการ
ลงทุนที่คาดการณ์ไปยังอนาคต 
เ พ่ื อ ร อ ง รั บ  New S-Curve ใ ห้
สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุน 
และให้มีมาตรการที่ จะอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส อ ด รั บ กั บ  1 0 
ข้อเสนอ เพ่ือยกระดับประเทศไทย
สู่  10 อันดับประเทศที่ประกอบ
ธุรกิจได้ง่ายที่สุด (Ten for Ten) 

- ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(สกพอ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สกพอ. 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (สกท.) 
 

ประเด็นที่ 4 กฎระเบียบในการบริหารงานของภาครัฐช่วงวิกฤต 
(1) กฎระเบียบในการบริหารงาน
ภาครัฐยังไม่เอื้อให้สามารถท างาน

1) ด าเนินการตรวจสอบ ก ากับ
การประเมิน Application ที่ใช้

ดศ. 
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แบบออนไลน์ทุกขั้นตอน ส่งผลให้
ขาดความคล่องตัวในการท างานที่
บ้าน 

ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพ เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ได้จริง 

(2) ระบบการท างานของภาครัฐ
ยังไ ม่เป็นดิจิทัลในการรองรับ
ร ะ บ บ ง า น ที่ เ ป ลี่ ย น ไ ป ใ น
สถานการณ์วิกฤต 

2)  ศึกษาและทบทวนระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ให้สามารถด าเนินการ
แบบออนไลน์ ครบวงจร และเร่งรัด
พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
การเงิน บัญชี และพัสดุ (Agency 
Financial Management 
Information System:  AFMIS) 
เ พ่ื อน ามา ใช้ เป็ นต้ นแบบและ
สนับสนุนการด าเนินงาน back 
office ร ว ม ทั้ ง ป ร ะ ส า น  ด ศ . 
ทบทวนกฎหมายให้สามารถ
จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม อ อ น ไ ล น์ ใ น
กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างได้  
(ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้แก้ไข
ระเบียบดังกล่าวแล้ว และแจ้งเวียน
แนวทางให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
แล้ว) 
3) เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์
ทั้ งหมด รวมทั้ งก าลั งคน เพื่ อ
ร อ ง รั บน โ ยบา ย  Work From 
Home 
4)  ให้ หน่ วยงานภาครั ฐจัดท า
แผนการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตครอบคลุมความ
เสี่ ย งทุ กประ เภททั้ ง ใน ร ะดั บ
หน่วยงาน ส่วนกลาง และหน่วย
ปฏิบัติ รวมทั้งก าหนดมาตรการ
ก ากับให้มีการปฏิบัติตามแผน 

-  ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง 
(กรมบัญชีกลาง) และ ดศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 
- ทุกส่วนราชการ 

ประเด็นที่ 5 การด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ในสภาวะวิกฤต 
(1) การติดตามและประเมินผล
ด้ าน  ววน .  ในภาพรวมของ
ประเทศไม่มีการเชื่อมโยงและส่ง
ต่อระหว่างหน่วยงานภายใน และ
ภายนอก อว. 
(2)  การขาดกลไกการติดตาม
ประเ มินผลที่ เข้มข้นและเป็น
ระบบ โดยเฉพาะการด าเนินงาน
จากงบประมาณที่ไม่ได้จัดสรรผ่าน

1) สนับสนุนงานวิจัยทางด้าน 
ววน .  ให้ มี ลั กษณะ วิจั ยแบบ
เร่งด่วนที่สามารถเห็นผลได้ ใน
ระยะสั้นหรือเร่งด่วนที่สามารถตอบ
โจทย์ในสถานการณ์การระบาดของ
โ ร ค โ ค วิ ด - 19 แ ล ะ เ พ่ิ ม
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในระยะยาว 

- อว. 
 
 
 
 
 
 
 
- อว. 
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กองทุนส่ง เสริม ววน. ท าให้ ไม่
สามารถน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาต่อได้ 

2)  สนับสนุนทุน วิจั ย เกี่ ย วกั บ
นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดการแข่งข้นของประเทศ
น าไปสู่การต่อยอดและขยายผลได้ 
3)  ค ว ร มี ก า ร ท บ ท ว น แ ล ะ
ประเมินผลงานนวัตกรรมที่ ได้
ด าเนินการในช่วงการระบาดของ
โรคโควิด -19 เ พ่ือเตรียมความ
พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

 
 
 
- อว. 
 

  2. ค.ต.ป. ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม 2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการ
ประเมินตนเองของ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สรุปได้ดังนี้ 
   2.1 ผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวง ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) องค์ประกอบและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (skill) 2) ความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินการ (knowledge) 3) การรายงานผลจากการตรวจสอบฯ (output) และ 4) การบรรลุเป้าหมายของการ
ด าเนินการ (outcome) มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
    (1) สรุปผลการประเมินตนเองฯ ครั้งท่ี 1 ค.ต.ป. มีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับดีเยี่ยม โดยด้านองค์ประกอบและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการมีผลการประเมินสูงที่สุด และภาพรวมผลการ
ประเมินตนเองของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง มีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี
มาก โดยด้านองค์ประกอบและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ มีผลการประเมินสูง 
    (2) สรุปผลการประเมินตนเองฯ ครั้งท่ี 2 ค.ต.ป. มีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับดีมาก โดยด้านองค์ประกอบและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ มีผลการประเมินสูงที่สุด และภาพรวมผลการ
ประเมินตนเองของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง ผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
โดยด้านองค์ประกอบและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการมีผลการประเมินสูงที่สุด 
   2.2 ความเห็นและข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ที่มีต่อแนวทางการตรวจสอบ
และกลไกการด าเนินงาน เช่น ควรมีกระบวนการติดตามความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องถึงความพึงพอใจต่อ
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ  การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
ประชาสัมพันธ์งาน ค.ต.ป. เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ นอกจากนี้ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลควรมุ่งเน้นการตรวจติดตามและ
ประเมินผลภาคราชการในลักษณะที่เป็นการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (early warning) ให้มากขึ้น เพ่ือให้ได้
ข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปปรับปรุง แก้ไขปัญหาได้ทันที และลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 
   2.3 ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยได้จัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานที่ส าคัญของ ค.ต.ป. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการ
ด าเนินงานของ ค.ต.ป. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ การสร้างกลุ่มไลน์เพ่ือเป็นช่องทางใน
การแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นช่องทางการติดต่อระหว่าง อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
นอกจากนี้ ได้มีการก าหนดแผนเพ่ือให้มีการติดตามในลักษณะที่เป็นการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (early warning) 
โดย อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ได้เสนอประเด็นการตรวจสอบที่เห็นว่า มีความส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ทันสถานการณ์ เช่น ประเด็นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้
เป็นเมืองน่าอยู่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (OTOP/SME) การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลในการด าเนินงานสวัสดิการภาครัฐ : ระบบหลักประกัน
สุขภาพ 
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14. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้ 
  สาระส าคัญ  
  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) ขยายตัวร้อยละ 25.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากฐานเปรียบเทียบในเดือน
พฤษภาคม 2563 ที่ต่ า ซึ่งเป็นเดือนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในระลอกแรก รวมถึงในปีนี้การส่งออกมีการ
ขยายตัวได้ดี 
  อุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนพฤษภาคม 2564 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน คือ  
  1. รถยนต์และชิ้นส่วน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 151.44 จากฐานต่ า เนื่องจากปีก่อนอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกแรกและเพ่ิงเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 
  2. เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90.25 จากฐานต่ าในปีก่อนตามผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปีนี้ผู้ผลิตได้ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองและจูงใจผู้บริโภค (ประหยัดพลังงานและกรองอากาศจากฝุ่นและเชื้อโรค) รวมถึงตลาด
ส่งออกขยายตัวดี หลังประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และเรือขนส่งสินค้าในเดือนก่อน 
  3. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.35 จากความต้องการของตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ของโลกที่มีทิศทางเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปัจจัยบวกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความต้องการใช้
ในหลากหลายผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
  4. เหล็กและเหล็กกล้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40.28 ตามความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่เติบโต
ได้มากขึ้นหลังจากชะลอตัวตามสถานการณ์โควิด-19 จากมาตรการล็อกดาวน์และการหยุดผลิตชั่วคราวของผู้ผลิต
อุตสาหกรรมปลายน้ าในช่วงปีก่อน (ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า) รวมถึงการเร่งด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ ในปีนี้ 
  5. ยางรถยนต์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 167.86 จากฐานต่ าในปีก่อน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ระลอกแรก ท าให้ประเทศคู่ค้า อย่างเช่น จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา ล็อกดาวน์ประเทศและชะลอค าสั่งซื้อ 
รวมถึงปีนี้ผู้ผลิตมีการปรับลดราคาสินค้าเพ่ือกระตุ้นตลาดด้วย 
 
15. เรื่อง ขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบอันเนื่องมาจากข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 30) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบการขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงาน
และผู้ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2564 และมอบหมายให้ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ด าเนินการจัดท ารายละเอียดและน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
  2. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือให้ความช่วยเหลือกลุ่ม
อาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็น
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ฉบับแก้ไข โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการจด
ทะเบียนอนุญาตผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพ่ือให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่าง
เหมาะสม และสามารถยืนยันตัวตน ตรวจสอบได้ และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  
  สาระส าคัญ 
  1. การขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 
2564  



 

 

 

32 

  สืบเนื่องจากข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 30) ได้มีการปรับปรุงเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพ่ิมเติมจาก
ข้อก าหนดฯ ฉบับที่ 28 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด และก าหนดมาตรการ
ควบคุมแบบบูรณาการที่ก าหนดเงื่อนไขส าหรับสถานประกอบการต่าง ๆ โดยสรุปการขยายขอบเขตมาตรการบรรเทา
ผลกระทบได้ดังนี้ 
   1.1. พื้นที่ด าเนินการ : ขยายพ้ืนที่จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด โดยเพิ่มเติมจังหวัด
กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง  ราชบุรี ลพบุรี 
สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง 
   1.2 กลุ่มเป้าหมายให้ความช่วยเหลือ : คงเดิม โดยครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานและ
ผู้ประกอบการในกิจการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในส่วนที่อยู่ในระบบประกันสังคมและไม่อยู่ในระบบประกันสังคม 
   1.3 ประเภทกิจการที่ให้ความช่วยเหลือ : กิจการในระบบประกันสังคมจะครอบคลุม                
9 สาขา และในกลุ่มผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในปัจจุบันที่ผ่าน
การคัดกรองแล้วและไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์จากกระทรวงการคลัง จ านวน 5 กลุ่ม 
   1.5 รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ : รูปแบบการให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่องขอขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและการปรับปรุง
รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่ม
แรงงานและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) 
   1.5 ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ : ขยายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและ
แรงงานที่ได้รับผลกระทบในกลุ่ม 13 จังหวัดแรกจากเดิมที่ก าหนดไว้ในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นจากเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน 2 เดือน และกลุ่ม 16 จังหวัดที่เพ่ิมเติมตามข้อก าหนด ฉบับที่ 30 จ านวน                 
1 เดือน (สิงหาคม) 
   1.6 ขยายกรอบวงเงินการให้ความช่วยเหลือ จากเดิมประมาณ 30,000 ล้านบาท เป็น
ประมาณ 60,000 ล้านบาท 
  3. การพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่)  และ
รถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ฉบับแก้ไข ท าให้ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการลดผลกระทบและให้ความ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รวมถึงพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพ่ิมเติมจากข้อก าหนดฯ ฉบับที่ 28 เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 30) ได้ ดังนั้น เพ่ือให้การช่วยเหลือตาม
มาตรการลดผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่สถานการณ์ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวดเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม  พิจารณาจัดท า
ข้อเสนอโครงการเพ่ือให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการจดทะเบียนอนุญาตผู้
ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพ่ือให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสม และ
สามารถยืนยันตัวตนตรวจสอบได้ 
 
16. เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผบกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพ่ือขอ
อนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. 
เสนอ ดังนี้ 
  สาระส าคัญ 
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  1. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษากระบวนงานอนุญาตของหน่วยงานของรัฐที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์
รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) พบว่า กระบวนงานอนุญาตของหน่วยงานของรัฐที่ส่งผลให้เกิดภาระ
ค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม หรือเงินอ่ืนใดที่กฎหมายก าหนดให้ต้องช าระเพ่ิมเติมในกรณีด าเนินการล่าช้า และ/หรือการ
เสียสิทธิในการกระท าของประชาชน มีจ านวน 311 กระบวนงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
   (1) การขอต่ออายุใบอนุญาต จ านวน 295 กระบวนงาน อาทิ การขอต่ออายุใบขับข่ี การขอ
ต่ออายุใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว การขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยา 
   (2) การช าระภาษี หรือเงินอ่ืนใด จ านวน 11 กระบวนงาน อาทิ การช าระภาษีรถ การช าระ
ภาษีป้าย รวมถึงการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 
   (3) การรับแจ้ง จ านวน 5 กระบวนงาน อาทิ การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว กรณีอยู่
ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว 
  2. ปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนที่เก่ียวข้อง
กับกรณีข้างต้น เช่น กระทรวงคมนาคมและส านักงานต ารวจแห่งชาติมีมาตรการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ถือ
ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจ ารถที่หมดอายุแล้วให้สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง กระทรวงการคลังมีมาตรการขยายระยะเวลาการยื่นภาษี
ประจ าปี กระทรวงแรงงานมีมาตรการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวตามกลุ่มมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ และกลุ่มที่
ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลงเพราะผลของกฎหมาย สามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อได้เป็นกรณีพิเศษ 
กระทรวงมหาดไทยมีมาตรการขยายระยะเวลาด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ าปี พ.ศ. 2564  ออกไปอีก 2 เดือน กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการขยายระยะเวลายกเว้น
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพรายปี เป็นต้น ซึ่งควรผลักดันให้หน่วยงานของรัฐที่มี
อ านาจหน้าที่ในการอนุญาตทุกแห่งพิจารณาการมีมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพ่ือ
การขออนุญาตต่าง ๆ  
  3. ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานกลางซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการและให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เห็นว่า เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินการตาม
ข้อก าหนดและข้อปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงลดผลกระทบของประชาชนจากการติดต่อหน่วยงานของรัฐ จึงเห็นควรก าหนด
มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
   3.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการอนุญาต การรับแจ้ง การรับช าระภาษี 
หรือเงินอ่ืนใด พิจารณาขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาต การแจ้ง การช าระภาษีหรือเงินอ่ืนใด ที่บุคคลต้อง
ช าระให้แก่หน่วยงานของรัฐ ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในเบื้องต้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยให้พิจารณางดหรือยกเว้นค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม หรือเงินอ่ืนใดที่กฎหมายก าหนดให้
ต้องช าระเพ่ิมเติมในกรณีด าเนินการล่าช้า ภายใต้กรอบอ านาจตามกฎหมาย หากมีปัญหาอุปสรรคว่ากฎหมายมิได้เปิด
ช่องหรือให้อ านาจหน่วยงานของรัฐในการงดหรือยกเว้นค่าปรับ เบี้ยปรับ หรือเงินเพ่ิมแล้ว ให้รายงานปัญหาอุปสรรค
ดังกล่าวมายังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพ่ือที่ส านักงาน ก.พ.ร. จะได้รวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
   ทั้งนี้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชะมาตรการ
บรรเทาผลกระทบของประชาชนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามประกาศ เรื่อง การขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ในแต่ละคราว) จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
   3.2 ให้หน่วยงานของรัฐเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน และงานบริการของภาครัฐ
ให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ 
ส านักงาน โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
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17. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 
2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564)  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่                 
30 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ
เพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการที่ 1 โดยลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษา จ านวน 2,000 บาทต่อคน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรอบวงเงิน 21,905.9200 ล้านบาท โดยใช้
จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติ ม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เห็นควร
มอบหมายให้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาก าหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือที่ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดการให้ความช่วยเหลือที่ซ้ าซ้อนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการทั้งสถานศึกษาของรัฐและสถานศึกษาเอกชน และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และระบบการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่ายอย่างชัดเจน เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  2. เห็นควรมอบหมายให้ หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
ด าเนินการจัดท าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์ เพ่ือให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้เพ่ือ
ใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ พร้อมทั้งปฏิบัติ
ตามข้อ 15 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) โดยเคร่งครัดตาม
ขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท าหน้าที่เบิกจ่ายแทนกันให้สถานศึกษาในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3. มอบหมายให้สถานศึกษาของรัฐ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและการ
แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามระเบียบของทางราชการ และในกรณีที่สถานศึกษามีความ
จ าเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ิมเติมจากภาครัฐให้เสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จากแหล่งเงินอื่น ๆ อาทิ เงินกองทุนต่าง ๆ เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กรณี
สถานศึกษาที่อยู่ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แหล่งเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นล าดับแรก 
  4. อนุมัติโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยใช้จ่าย
จากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เห็นควรมอบหมายให้
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่งประสานกับกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการ
ก าหนดแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงินแทนกันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
และหน่วยงานในก ากับอ่ืนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินตาม
โครงการฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและสามารถตรวจสอบได้ นอกกจากนี้ เห็นควรให้
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาก าหนดกลไกการตรวจสอบยืนยัน
ตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือที่ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของนิสิต นักคึกษาระดับอุดมศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนในภาคเรียนที่ 1 ที่ได้รับความช่วยเหลือ ควบคู่กับการก าหนดหลักเกณฑ์และ
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ระบบการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่ายอย่างชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ 
  5. เห็นควรมอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ด าเนินการจัดท าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์ เพ่ือให้
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ สามารถจัดหาเงินกู้เพ่ือใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ิมเติม พ .ศ. 
2564 โดยเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป  
 
18. เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
   ความเป็นมา 
  1. ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 26/2563 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง การ
บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีรองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 
ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจ (1) จัดท าข้อเสนอและกรอบแนวทางการด าเนินมาตรการเศรษฐกิจ โดยแบ่งเป็นสองระยะ 
ประกอบด้วย (1.1) ระยะเร่งด่วน เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และ (1.2) ระยะปานกลางและระยะยาวเพ่ือยกระดับศักยภาพและวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
ภายหลังจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สิ้นสุด (2) สั่งการส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชน ให้ด าเนินการเป็นไปตามนโยบายและ
มาตรการเร่งด่วนที่ก าหนด ... ฯลฯ ... 
  2. ข้อเท็จจริง มีดังนี้  
   2.1 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 
102 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ (2) เหตุสุดวิสัย (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่
คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย และ (4) เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจให้ความช่วยเหลือเป็นรายสัญญาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง 
   2.2 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 กรมบัญชีกลางได้ด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) ก าหนดให้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นเหตุสุดวิสัยตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) และก าหนดแนวทางการบริหารสัญญาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโค
วิด 19 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว  ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 
    (2) ก าหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่
คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด 19 พร้อม
หลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 102 วรรคหนึ่ง ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 423 ลง
วันที่ 10 กันยายน 2563 
  3. เนื่องจากพระราชบัญญัติฯ มาตรา 102 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐทีใ่ช้ดุลพินิจพิจารณา แต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 102 วรรคหนึ่ง พิจารณา
และมีความเห็นไม่ตรงกันกับผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญา หรือในบางกรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่พิจารณาให้แก่
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คู่สัญญาเลยเนื่องจากเป็นการใช้ดุลพินิจที่ปลอดภัยจากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งคู่สัญญา
ไม่เห็นด้วยกับการใช้ดุลพินิจดังกล่าว จึงท าให้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
ผู้ประกอบการก่อสร้างรวมตัวกัน โดยได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมเหตุอันเกิดจากโรคโควิด 19 มายังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งร้องเรียนผ่านรองประธานวุฒิสภาถึงผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีผลท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถด าเนินการได้ตามสัญญา เช่น การขาด
แคลนแรงงาน ขาดวัสดุก่อสร้างบางชนิดที่น าเข้าจากต่างประเทศท าให้งานล่าช้า มีผลท าให้ผู้ประกอบการได้รับความ
เดือดร้อน และมีความประสงค์ขอให้รัฐบาลมีแนวทางการช่วยเหลือซึ่งเป็นการคิดในลักษณะเหมารวม เหมือนเช่น
ก่อนที่พระราชบัญญัติฯ จะมีผลใช้บังคับ (วันที่ 23 สิงหาคม 2560) 
  ทั้งนี้ แนวทางการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 26/2563 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง การบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก
ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรมีแนวทางการช่วยเหลือเป็น 4 แนวทาง ดังนี้ 
  1. มาตรการช่วยเหลือโดยการหักกลบจ านวนค่าปรับ 
   1.1 หลักการ : ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 102 วรรคหนึ่ง ไม่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือ
เพ่ือให้ความช่วยเหลือฯ ได้ จึงจะอาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 35 มาเป็นเครื่องมือ ทั้งนี้ ภายใต้วิธีคิดว่าจะไม่ใช้เงิน
งบประมาณ และไม่ควรให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการที่ปกติก็ท างานล่าช้าอยู่แล้ว 
   1.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ 
    (1) การให้ความช่วยเหลือให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจ านวนวันให้ความ
ช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ 
    (2) สัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือใน
ครั้งนี้ มีดังนี้ 
     (2.1) สัญญาซื้อหรือจ้างยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้
ความช่วยเหลือในครั้งนี้ และสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ค่าปรับที่เข้าเงื่อนไขการงดหรือลดค่าปรับตาม
มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติฯ โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือส าหรับสัญญาซื้อหรือจ้าง ซึ่ง ณ วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติได้มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง 
     (2.2) สัญญาซื้อหรือจ้าง ซึ่ง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ได้มีค่าปรับเกิน
กว่าร้อยละ 25 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ไม่ได้รับการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ 
    (3) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจ านวนค่าปรับตามสัญญา หลังจากนั้นให้น า
จ านวนวันที่ให้ความช่วยเหลือตามข้อ (2.1) มาหักกลบ และเมื่อหักกลบแล้วยังมีค่าปรับเหลืออยู่ให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับและน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินหรือเป็นรายได้ของหน่วยงานของรัฐต่อไป 
    (4) วิธีการ กรมบัญชีกลางเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการฯ 
    (5) ข้อดี ข้อเสีย 
     ข้อดี : แนวทางนี้รัฐบาลไม่มีภาระทางการคลัง เนื่องจากมาตรการนี้เป็น
การน าจ านวนค่าปรับตามสัญญามาหักกลบตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ หากจ านวนวันที่หักกลบตามมาตรการนี้
มากกว่าจ านวนค่าปรับตามสัญญา กรณีนี้จะไม่มีค่าปรับใด ๆ อีก แต่หากเป็นกรณีเมื่อหักกลบแล้วยังมีค่าปรับ
เหลืออยู่ให้หน่วยงานของรัฐปรับและน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินหรือเป็นรายได้ของหน่วยงานของรัฐต่อไป 
     ข้อเสีย : แนวทางนี้อาจขัดต่อหลักการรับเป็นรับ จ่ายเป็นจ่าย  ตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง 
  2. เสนอให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาการงด หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการ
ขยายเวลาท าการตามสัญญา ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 102 วรรคหนึ่ง ด้วย 
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   2.1 หลักการ : เพ่ือให้คณะรัฐมนตรี เป็นผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับ
ให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา ด้วย เพ่ือจะสามารถออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ภายใต้มาตรา 102 วรรคหนึ่ง ต่อไปได้ 
   2.2 วิธีการ : กรมบัญชีกลางจะด าเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 6 จากเดิม “ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” เป็น “ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือ คณะรัฐมนตรี” 
   2.3 ข้อดี ข้อเสีย 
    ข้อดี : แนวทางนี้รัฐบาลไม่มีภาระทางการคลัง 
    ข้อเสีย : เนื่องจากกฎหมายยังมีความไม่ชัดเจน จึงอาจมีปัญหาในการแปลความ
เรื่องอ านาจตามกฎหมายที่อาจจะขัดกับเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของบทบัญญัติกฎหมายได้ กล่าวคือ การพิจารณาตีความ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง ว่า ผู้มีอ านาจที่จะ
พิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 102 วรรคหนึ่ง จะสามารถขยายความรวมถึงคณะรัฐมนตรี ได้หรือไม่  รวมทั้งการก าหนดจ านวนวันที่มีเหตุ
เกิดข้ึนจริงจะสามารถก าหนดระยะเวลาตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โรคโควิด 19) ฉบับแรกนับเวลาต่อเนื่องมาจนถึงประกาศฉบับปัจจุบัน ได้หรือไม่ และหากจ าเป็นต้อง
พิจารณาถึงเจตนารมณ์ในการยกร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 102 วรรคหนึ่ง ในขณะนั้น กรมฯ อาจต้องมีหนังสือ
หารือไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  3. การน าเงินงบประมาณหรือเงินอ่ืนมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
   3.1 หลักการ : น าเงินงบประมาณหรือเงินอ่ืนมาจ่ายเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการรับเป็นรับ จ่ายเป็นจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง 
   3.2 วิธีการ 
    (1) กรมบัญชีกลางเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจ่ายเงิน
ช่วยเหลือชดเชยให้แก่ผู้ประกอบการเท่ากับจ านวนวันที่รัฐบาลชดเชย กรมบัญชีกลางเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือชดเชยให้แก่ผู้ประกอบการเท่ากับจ านวนวันที่รัฐบาลชดเชย จ านวนประมาณ 
10,659.276 ล้านบาท โดยประมาณการมาจากข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ซึ่งมี
จ านวนสัญญา 6,889.472 สัญญา รวมมูลค่าสัญญาเป็นจ านวนทั้งสิ้น 1.973 ล้านล้านบาท เมื่อคิดค่าปรับในอัตราร้อย
ละ 10 เป็นเวลา 180 วัน โดยประมาณ 
    (2) หน่วยงานของรัฐยังคงมีหน้าที่ปรับตามสัญญาและน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
หรือรายได้ของหน่วยงานของรัฐตามปกติ 
    (3) ข้อดี ข้อเสีย 
     ข้อดี : ไม่ขัดต่อหลักการรับเป็นรับ จ่ายเป็นจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลัง 
     ข้อเสีย : มีภาระต่องบประมาณของรัฐบาล และเนื่องจากยังมีการปรับ
ตามปกติ หากผู้ประกอบการได้รับเงินช่วยเหลือล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของผู้ประกอบการต่อไปได้ 
    4. การก าหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ 0   
     4.1 หลักการ : เมื่ออัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ 0 ผู้ประกอบการก็จะไม่มีค่าปรับ ซึ่งเป็น
อีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้   
     4.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้    
      (1) สัญญาที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่  และ
สัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ค่าปรับที่เข้าเงื่อนไขการงดหรือลดค่าปรับตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติ
ฯ หากจ านวนค่าปรับที่เกิดขึ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 
กรณีดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ    
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     สัญญาที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และยังมิได้ส่ง
มอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรงทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังมิได้มีการตรวจรับ
พัสดุ และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0   
      (2) สัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรงทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังมิได้มีการตรวจรับ
พัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0   
      (3) สัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรงทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว จะไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือตามมาตรการนี้    
     ทั้งนี้ การคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ให้คิดตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึง
ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการ
ขยายระยะเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ก็ให้น าจ านวนวันดังกล่าวมาหักออกจากจ านวนวันตามมาตรการ
นี้ และจ านวนวันที่เหลือ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0   
     ส าหรับค่าปรับส่วนที่เกินจ านวนวันตามมาตรการนี้ ให้คิดในอัตราที่ก าหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลงตามปกติ โดยให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 ต่อไป   
     4.3 วิธีการ  
      กรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4) เพ่ืออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 ในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่ง
ก าหนดว่า ให้สัญญาหรือข้อตกลงก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคา
พัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือกรณีการจ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน
เป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท โดย
ยกเว้นกรณีสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่ยัง
มิได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 และรายงานคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐเพื่อทราบต่อไป   
     4.4 ข้อดี ข้อเสีย   
      ข้อดี : แนวทางนี้รัฐบาลไม่มีภาระทางการคลัง และสามารถด าเนินการได้เลย 
เนื่องจากอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4)   
       ข้อเสีย : ไม่มี  
   กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า แนวทางตามข้อ 4. การก าหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อย
ละ 0 เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากกรมบัญชีกลางสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณา
อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 162 และรายงานคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพ่ือทราบต่อไป ด าเนินการ
ได้อย่างไม่ล่าช้า และไม่มีภาระต่อเงินงบประมาณแต่อย่างใด  
 

ต่างประเทศ 
19. เรื่อง รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทย (Universal Periodic Review: URP) รอบท่ี 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของกระบวนการจัดท าและน าเสนอรายงาน
ประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (URP) (รายงาน URP) ของประเทศไทยและสั่งการให้หน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องเร่งรัดผลักดันประเด็นส าคัญที่ยังคั่งค้างให้แล้วเสร็จก่อนการน าเสนอรายงานดังกล่าวในช่วงเดือนสิงหาคม - 
ตุลาคม 2564 และให้ความเห็นชอบต่อร่างรายงาน URP รอบที่ 3 และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถ
แก้ไขรายงาน URP รอบท่ี 3 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ก่อนจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ) ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ได้ก าหนดให้ประเทศไทยจัดส่งรายงาน URP รอบที่ 3 ภายในวันที่ 9 
สิงหาคม 2564 และเข้าร่วมการน าเสนอรายงานดังกล่าวในช่วงการประชุมคณะท างาน URP สมัยที่ 39 ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ สมาพันธรัฐสวิส โดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ได้ก าหนดให้จัดท า
รายงานเป็นภาษาอังกฤษให้มีจ านวนค าไม่เกิน 10,700 ค า และมีเนื้อหาสาระครอบคลุมสิทธิมนุษยชนทุกประเภท 
ทั้งนี้ ต้องมีการกล่าวถึงพัฒนาการ ความส าเร็จ ตลอดจนความท้าทายต่าง ๆ รวมทั้งวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขพร้อมกับทิศทางในอนาคต รวมทั้งก าหนดให้ส านักงาน
สหประชาชาติในพ้ืนที่และภาคประชาสังคม (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) ส่งรายงานคู่ขนานเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยจากมุมมองของหน่วยงานดังกล่าวด้วย ดังนั้น ในการน าเสนอ
รายงาน URP รอบที่ 3 คณะท างานจะพิจารณารายงานของทั้งภาครัฐ หน่วยงานภายใต้สหประชาชาติ และภาค
ประชาสังคมควบคู่กัน เพ่ือให้รายงาน URP ของภาครัฐมีสาระที่ไม่ตรงกันข้ามหรือแตกต่างกับข้อมูลในรายงานที่
จัดท าโดยภาคส่วนอื่น ๆ จนเกินไป ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญรายงานดังกล่าวในแต่ละหัวข้อได้ ดังนี้ 
หัวข้อ รายละเอียด 
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยให้ความส าคัญ: ความส าเร็จ
และความท้าทายบนเส้นทาง
ของการ เสริ มพลั งและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

- ความยั่งยืน คือ หัวใจของทุกสิ่งที่ประเทศไทยพยายามท า โดยเชื่อมโยงกับ
ประชาธิปไตย สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน เพ่ือสื่อถึงมุมมองในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมทุกด้าน บทบาทของภาควิชาการ ภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน อาสาสมัคร ผู้หญิงและเด็ก และภาคส่วนอ่ืน ๆ ซึ่ง
ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนได้รับการส่งเริมและมีส่วนร่วมอย่างมี
ความหมายในสังคมและการปกครอง โดยหลักการนี้ได้เคยสะท้อนไว้ในรายงาน
ผลการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่ งยืนในระดับชาติโดยสมัครใจ 
(Voluntary National Review: VNR) ฉบับแรกของประเทศไทย ณ เวทีหารือ
ทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum 
on Sustainable Development: HLPF) ในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2564 
นอกจากนี้ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ท า
ให้ตระหนักว่า ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือมีการฟื้นตัวของสังคมและ
เศรษฐกิจสะท้อนอยู่ในทุกมิติ รวมทั้งสิทธิมนุษยชนด้วย 
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานของแนวทางการด าเนินการ
ของประเทศไทย โดยเน้นการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและการส่งเสริมความ
ยั่งยืนในการตอบสนองต่อวิกฤติในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ ซึ่งประเทศ
ไทยได้แบ่งปันประสบการณ์ในการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ประเทศอ่ืนด้วย 

กลไกด้านสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรอิสระที่ด าเนินงาน
ตาม รธน. และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการปารีส ซึ่ง กสม. มีอ านาจหน้าที่ เช่น 
ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ทุกกรณี จัดท ารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ 
แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความส าคัญของสิทธิมนุษยชน
ให้แก่ทุกภาคส่วนของสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ กสม. ได้เห็นชอบให้จัดตั้ง
ส านักงานภูมิภาคแห่งแรกในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีภารกิจครอบคลุม 14 จังหวัด 
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รวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ซึ่งความคิดริเริ่มนี้สอดคล้องกับหลักการ
ปารีสที่ก าหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเ พ่ิมการเข้าถึงส าหรับ
สาธารณะ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล 

การด าเนินการและทิศทางใน
อนาคต 

- รัฐบาลได้สนับสนุนแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เปีดกว้างและเข้าถึงข้อมูลได้มาก
ขึ้น เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและยังคงรักษาสิทธิของประชาชนในเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ซึ่งส่งผลให้การส่งเสริมการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพและการสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลกับสาธารณชนมี
ความส าคัญยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังพยายามปรับปรุงกฎหมายและแนว
ปฏิบัติเพ่ือให้แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานมีสิทธิเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานเทียบเท่า
กับคนไทย รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
เกี่ยวกับความส าคัญของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นรากฐาน
ส าคัญของสังคม 
- ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนผ่านกลไก
ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนและกรอบอ่ืน ๆ ในอาเซียน 
รวมทั้งเครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์และกลุ่มเพ่ือนต่อความมั่นคงของมนุษย์ 
ซึ่งกลไกเหล่านี้รวมถึงกลไกที่จะสร้างขึ้นใหม่จะมีความส าคัญในการรักษา
ผลส าเร็จที่ได้มาแล้วและในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนา
สิทธิมนุษยชนในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก 
- การระบาดใหญ่ของโรค COVD - 19 ได้เผยให้เห็นถึงความไม่แข็งแรง 
และความเปราะบางของสังคมเมืองและผู้อาศัยต่อความยากจนและความ
เหลื่อมล้ าที่ขยายตัว ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมกลุ่มประเทศแกนน าที่
สนับสนุน Sustainable Recovery Pledge: Building a better future for 
all, with human rights at its heart ซึ่ ง เน้นย้ าถึ งความส าคัญของสิ ทธิ
มนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในการด าเนินมาตรการฟื้นฟูจากโรค COVID - 
19 โดยการด าเนินการดังกล่าวควรเป็นไปในลักษณะความร่วมมือกับทุกคนใน
สังคม ซึ่งเป็นแนวทางท่ีประเทศไทยใช้มาโดยตลอด 

 
  ภายหลังจัดส่งรายงาน UPR รอบท่ี 3 ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ แล้ว  กระทรวงการต่างประเทศ
จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมเรื่ององค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการ
น าเสนอรายงานดังกล่าว ตลอดจนท่าทีของประเทศไทยในการตอบรับหรือไม่รับข้อเสนอแนะจากประเทศต่าง ๆ 
รวมทั้งเร่งผลักดันประเด็นที่ยังคั่งค้างให้แล้วเสร็จก่อนการน าเสนอรายงานดังกล่าวในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 
2564 (เช่น การเข้าเป็นภาคี หรือการถอนข้อสงวนต่อสนธิสัญญาบางฉบับที่ประเทศไทยเป็นภาคี) ทั้งนี้ ในการ
น าเสนอรายงาน UPR ซึ่งเป็นการน าเสนอด้วยวาจา ดังนั้น หัวหน้าคณะผู้แทนและคณะผู้แทนไทยสามารถแจ้งความ
คืบหน้าเพ่ิมเติมหรือพัฒนาการส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนภายหลังการส่งรายงาน UPR ได้    
 
20. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการอาคารแสดงประเทศไทย งาน  World Expo 2020 Dubai และสถานะ
ด้านงบประมาณ  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการอาคารแสดงประเทศไทยงาน World Expo 
2020 Dubai และสถานะด้านงบประมาณ เพ่ือให้การวางแผนการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถด าเนินการ
ได้สอดคล้องตามกรอบเวลาก าหนดจัดงานใหม่ [เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (17 กรกฎาคม 2561) ที่
เห็นชอบแผนการด าเนินงานและกรอบงบประมาณเพ่ือใช้จัดงานนิทรรศการ World Expo 2020 Dubai และมติ
คณะรัฐมนตรี (23 มิถุนายน 2563) ที่รับทราบการลงคะแนนรับรองข้อเสนอเลื่อนก าหนดจัดงาน   World Expo 
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2020 Dubai ซึ่งเดิมมีก าหนดจัดในวันที่ 20 ตุลาคม 2563-10 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 1  ตุลาคม 2564-31มีนาคม 
2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
ด้าน ความก้าวหน้า 
1. การก่อสร้างอาคารแสดง
ประเทศไทย 

1.1 ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับก าหนดจัดงานใหม่และแนวทางที่ประเทศ
เจ้าภาพก าหนด โดยขยายระยะเวลาโครงการจากเดิม 1,000 วัน เป็น 1,354 วัน 
รวมทั้งด าเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศเจ้าภาพในการควบคุม
โรค  
ท าให้เกิดค่าใช้จ่าย ณ เมืองดูไบที่นอกเหนือจากแผนงานเดิม ได้แก่  
(1) ค่าสาธารณูปโภค (2) ค่าผู้คุมและแรงงานที่ได้รับใบอนุญาต (3) ค่าดูแลรักษา
สภาพอาคาร (4) ค่าโกดังเก็บวัสดุและ (5) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้าน
สาธารณสุขและสวัสดิการแรงงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,111,850 บาท (ไม่รวม
ภาษีท้องถิ่นและภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีก าหนดช าระหลังสิ้นสุด
โครงการและอยู่ในแผนงานที่จะยื่นขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบ
กลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2565 
1.2 งานโครงสร้างหลักของอาคารแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 
ปัจจุบันอยู่ในช่วงการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรมภายใน 
โดยการก่อสร้างทั้งหมดมีก าหนดแล้วเสร็จเพื่อยื่นขอเอกสารรับรองอาคาร 
ภายในเดือนสิงหาคม 2564 และพร้อมส าหรับเปิดทดลองใช้อาคาร 
ในเดือนกันยายน 2564 ตามข้อก าหนดของประเทศเจ้าภาพ 
 

2. การจัดท านิทรรศการ 2.1 แบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ (1) จัดแสดงเรือพระท่ีนั่งสุพรรณหงส์
จ าลองและราชรถจ าลอง (2) ภาพยนต์มัลติมีเดียที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ไทย
และพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย (3) ภาพยนต์มัลติมีเดียเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และภาพในอนาคตของประเทศไทยและ 
(4) ภาพยนตร์สั้นบอกเล่าเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านสายตาของชาวต่างชาติ 
2.2 ปรับปรุงเนื้อหาภายในห้องนิทรรศการให้มีความทันสมัยและเพิ่มเติมเนื้อหา
ด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทยเพ่ือแสดงศักยภาพในด้าน
ดังกล่าวสู่สายตานานาชาติ และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคอาคาร
แสดงประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องลดความจุของผู้เข้าชมอาคารต่อรอบจากเดิม
ประมาณ 120-150 คนต่อรอบ เป็นไม่เกิน 70 คนต่อรอบ ในทุก 4 นาท ี
 

3. การเข้าร่วมจัดกิจกรรม
พิ เ ศ ษ แ ล ะ ส ถ า น ภ า พ
งบประมาณของหน่วยงาน 

3.1 หน่วยงานพันธมิตรได้ยืนยันเข้าร่วมจัดกิจกรรมพิเศษตามก าหนดการใหม่ 
จ านวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) (2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (3) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) (4) ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (5) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
(6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ 
กระทรวงการต่างประเทศ (7) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) (9) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กระทรวงพลังงาน และ (10) ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ 
กระทรวงพาณิชย์ 
3.2 หน่วยงานพันธมิตร 3 หน่วยงานแจ้งว่าแผนงานในการขอรับการจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
พ.ศ. 2565  ได้แก่ (1) กรมส่งเสริมการเกษตร กษ. กรอบวงเงิน 4,000,000 บาท
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(2) วธ. กรอบวงเงิน 4,000,000 บาท และ (3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอก. กรอบ
วงเงิน 4,500,000  บาท รวมกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น12,500,000 บาท 
 

4. การประชาสัมพันธ์  4.1 เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
ความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคาร ศักยภาพของประเทศไทย การเฉลิมฉลอง 
ในโอกาสต่าง ๆ ของไทยและนานาชาติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในเครือข่าย 
สื่อสังคมออนไลน์ของอาคารแสดงประเทศอ่ืน ๆ 
4.2 ริเริ่มกรอบความร่วมมือเฉพาะกิจในระดับภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมช่องทาง 
ในการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์  โดยจัดตั้ง ASEAN Coordination 
Groupเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมงาน 
World Expo 2020 Dubai โดยที่ผ่านมาประธานของประเทศสมาชิก 
(Commissioner General และ/หรือ ผู้แทน) ได้มีการจัดประชุมทางไกล 
เพ่ือหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต โดยกรอบความร่วมมือดังกล่าว 
จะขับเคลื่อนโดยการเป็นประธานร่วมกันระหว่างผู้แทนของประเทศเจ้าภาพ 
และ Commissioner General ของประเทศประธานอาเซียนในปีนั้น 
 

 
21. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Gathering of Cairns Group 
Ministers)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบ (1) การเปลี่ยนแปลงชื่อการประชุมจากการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้ง
ที่ 42 เป็นการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์อย่างไม่เป็นทางการ (2) ผลการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์อย่างไม่เป็น
ทางการ และ (3) แถลงการณ์ของรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 [คณะรัฐมนตรีมีมติ (22 มิถุนายน 
2564) เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์  ครั้งที่  42 และอนุมัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ดังกล่าว] โดยเป็นการประชุม
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์ (นายสรรเสริญ สมะลาภา) เป็นหัวหน้า
ผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม  สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ผลการประชุมในภาพรวม 
  ที่ประชุมเห็นพ้องว่า การลดการอุดหนุนสินค้าเกษตรที่บิดเบือนการค้าควรเป็นผลลัพธ์ด้านการ
เจรจาสินค้าเกษตรที่ยอมรับได้ในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 12 โดยกรอบการเจรจาเรื่องการ
อุดหนุนภายในสินค้าเกษตรที่จัดท าโดยกลุ่มเคร์นส์สามารถน าไปเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเจรจาเพ่ือลดการอุดหนุนที่
บิดเบือนการค้าส าหรับประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกได้ รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการปฏิรูปทุกสาขาของ
การเจรจาสินค้าเกษตรอย่างเท่าเทียม เช่น  การเปิดตลาดสินค้าเกษตร การยกเว้นการใช้มาตรการห้ามและจ ากัด
การส่งออกส าหรับอาหารที่ซื้อโดยโครงการอาหารโลก อีกท้ัง กลุ่มเคร์นส์ต้องขยายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับ
สมาชิกนอกกลุ่มด้วย เช่น สหภาพยุโรปและกลุ่มแอฟริกา ทั้งนี้ ผู้อ านวยการองค์การการค้าโลกได้เน้นย้ าให้มีการ
ปฏิรูปการเจรจาสินค้าเกษตรให้เป็นรูปธรรมหลังการเจรจามายาวนานกว่ า 20 ปี และเห็นว่าความร่วมมือระหว่าง
กลุ่มเคร์นส์และกลุ่มแอฟริกาจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้สมาชิกองค์การการค้าโลกสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาและประเทศก าลังพัฒนา 
  2. บทบาทและท่าทีของประเทศไทย (ไทย) 
  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์ (นายสรรเสริญฯ) ได้กล่าวถ้อยแถลงเพ่ือแสดงเจตนารมณ์
ของไทยในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก เช่น การสนับสนุนให้การค้า
สินค้าเกษตรเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมการลดการบิดเบือนทางการค้า และการลดอุปสรรคทางการค้า โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้เสนอให้กลุ่มเคร์นส์สร้างพันธมิตร “เพ่ือน
กลุ่มเคร์นส์” เพ่ือผลักดันให้ข้อเสนอของกลุ่มได้รับการสนับสนุนมากยิ่งข้ึน 
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  3. การรับรองแถลงการณ์ของรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ 
  ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์ของรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเอกสารตามชื่อการ
ประชุม แต่ยังคงมีสาระส าคัญตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (22 มิถุนายน 2564) เห็นชอบแล้ว โดยมีการ
เพิ่มเติมประเด็น ดังนี้ 
   3.1 เน้นย้ าถึงการปฏิรูปการเจรจาสินค้าเกษตร ได้แก่ การอุดหนุนภายในการเปิดตลาด 
และการแข่งขันการส่งออก ให้มีความก้าวหน้าและเป็นไปอย่างสมดุล 
   3.2 เรียกร้องให้มีข้อตัดสินใจของรัฐมนตรีในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก 
ครั้งที่ 12 เกี่ยวกับการปฏิรูปการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตรที่บิดเบือนรวมทั้งผลักดันให้ข้อเสนอของกลุ่มเคร์นส์เรื่อง
กรอบการเจรจาการอุดหนุนภายในเป็นพื้นฐานให้สมาชิกน าไปหารือต่อไป 
   3.3 ยืนยันถึงความส าคัญในการส่งเสริมการด าเนินการตามพันธกรณีด้านความโปร่งใส 
โดยเฉพาะมาตรา 18 ของความตกลงว่าด้วยการเกษตรที่เก่ียวข้องกับการแจ้งการอุดหนุนภายใน ที่ก าหนดให้ประเทศ
สมาชิกแจ้งการใช้มาตรการการอุดหนุนในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อส านักเลขาธิการองค์การการค้าโลกเพ่ือใช้เป็น
พ้ืนฐานในการเจรจาการปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตร โดยให้ส านักเลขาธิการองค์การการค้าโลกปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์การอุดหนุนภายในของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก 
  4. ผลกระทบ 
   4.1 การเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์อย่างไม่เป็นทางการของไทยถือเป็นการส่ง
สัญญาณและประกาศเจตนารมณ์ในระดับนโยบายที่ส าคัญในการผลักดันให้เกิดผลลัพธ์การเจรจาสินค้าเกษตร
ส าหรับการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที ่12 
   4.2 แถลงการณ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ เป็นการมุ่งเน้นการปฏิรูปการเจรจา
สินค้าเกษตรให้มีความสมดุลและเป็นธรรม ซึ่งหากประเด็นเหล่านี้มีความคืบหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อการขยาย
ตลาดสินค้าเกษตรของไทยในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญของโลก เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายประเทศที่
ใช้นโยบายอุดหนุนการเกษตรที่บิดเบือนการค้า ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกผันผวน และกระทบต่อไทยซึ่ง
เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร  
 
22. เรื่อง บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และ
ส านักงานนโยบายด้านการดูแลสุขภาพ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแห่งญ่ีปุ่น กระทรวงกิจการภายในและการ
สื่อสารแห่งญี่ปุ่น กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการแห่งญี่ปุ่น และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น สาขาการดูแลสุขภาพ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และส านักงานนโยบายด้านการดูแลสุขภาพ ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่น กระทรวง
กิจการภายในและการสื่อสารแห่งญี่ปุ่น กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการแห่งญี่ปุ่น และกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น สาขาการดูแลสุขภาพ และอนุมัติให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยค าหรือประเด็นที่มิใช่สาระส าคัญ
ของบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ 
โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  บันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีสาระส าคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในด้าน
การดูแลสุขภาพ ได้แก่ การให้บริการด้านการแพทย์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านสาธารณสุข วัคซีน และอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการดูแลสุขภาพระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของทั้งสองประเทศ 
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23. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 27 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 27 แผนงานการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) (Joint Statement  the 27th Ministerial 
Meeting of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT))  และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่าง
แถลงการณ์ร่วมฯ ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถด าเนินการได้โดยน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลัง หากมีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลประกอบ 
  สาระส าคัญร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมฯ  

1. ตระหนักถึงความท้าทายระดับโลกในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยเน้นย้ าถึงความส าคัญของความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคเพ่ือรับมือผลกระทบ 
ดังกล่าว  
  2. ยินดีต่อผลการด าเนินงานของคณะท างานแต่ละสาขาในปี 2564 และความส าเร็จของการ
ประชุมคณะท างานด้านสิ่งแวดล้อมครั้งแรก โดยรับทราบการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MoU) ระหว่างอุทยานธรณีโลกลังกาวี (มาเลเซีย) อุทยาธรณีโลกสตูล (ไทย) และอุทยานธรณีโลกทะเลสาบโตบา 
(อินโดนีเซีย) การด าเนินโครงการแพลตฟอร์มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ IMT-GT การจัดท ากรอบความร่วมมือ
ต้านการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจโรคพืชและสัตว์  (CIQ) และความคืบหน้าของการด าเนิน
โครงการความร่วมมือเมืองยางพาราชอง IMT-GT  
  3. ระบุถึงแนวทางของแต่ละสาขาความร่วมมือขับเคลื่อนการด าเนินงานของ IMT-GT ในระยะ
ต่อไป โดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานรวมทั้งสนับสนุนการสร้าง
ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลในทุกสาขาความร่วมมือ และอ านวยความสะดวกในการพัฒนาธุรกิจ
รูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคใหม่ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้คณะท างานแสวงหา
แนวทางความร่วมมือข้ามสาขาอย่างลึกซึ้งมากยิ่งข้ึนในอนาคต  
  4. รับทราบถึงการด าเนินงานระยะสุดท้ายของเครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT-GT (UNINET) ตาม
แผนงานยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560- 2565 โดยมอบหมายให้ UNINET ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทบทวน
เอกสารดังกล่าวและยกร่างแผนงานยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของ 
UNINET ในอนาคต นอกจากนี้ ยังยินดีต่อข้อริเริ่มในการขยายฐานสมาชิกไปสู่มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งท าให้ UNINET 
สามารถด าเนินงานในฐานะองค์กรทางวิชาการส าหรับ IMT-GTเพ่ือสนับสนุนคณะท างานทุกสาขาในอนาคต 
  5. ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทของสภาธุรกิจในฐานะกลไกขับเคลื่อนส าคัญของ IMT-
GT โดยรับทราบข้อริเริ่มจากสภาธุรกิจและสนับสนุนให้สภาธุรกิจมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับคณะท างานทุกสาขาเพ่ือ
เร่งบรรลุเป้าหมายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 นอกจากนี้ ยังคงสนับสนุนสภาธุรกิจในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เป็นกลไกระดับชาติ ซึ่งจะท าให้สภาธุรกิจมีบทบาทน าในการขับเคลื่อน INT-GT ให้ก้าวหน้าในอนาคต 
  6. ยืนยันที่จะพัฒนาความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต่อไป รวมทั้งยินดีสร้างความร่วมมือ
กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาใหม่ ๆ เพื่อขยายขอบเขตสาขาความร่วมมือกับ IMT-GT ประโยชน์ของประเทศไทย 
ในการเข้าร่วมการประชุมฯ มีดังนี้ 
  1. ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนา 
ความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน IMT-GT ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือหนึ่งในการจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่สอดประสานกันระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในระดับส่วนราชการส่วนกลางและจังหวัดในทุกสาขา
ความร่วมมือ รวมทั้งสาขาความร่วมมือใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ 
  2. สร้างความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือและแนวทางการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 โดยมีโครงการส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป อาทิ การจัดท าแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกันส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้ IMT-GT เป็นอนุภูมิภาคการท่องเที่ยว 
ที่ปลอดภัย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเร่งรัดความร่วมมือด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกรวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล  และพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกอบรมด้านการตลาดดิจิทัล 
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  ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรี ครั้งที่ 27  แผนงาน IMT-GT  จะเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม ฯ ก่อน
การประชุม ฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 6 สิงหาคม นี้  
 
24. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ าโขง 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ าโขง (Joint Statement  of 
the Friends of the Mekong Consultative Draft :  “ Recovery and Resilience”) หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองโดยไม่มีการลงนามร่างถ้อยแถลงร่วมฯ  ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
    สาระส าคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ได้แก่ 
    1. การย้ าความส าคัญกับหลักการของความร่วมมือ อาทิ ความเปิดกว้าง ธรรมาภิบาล ความเป็น
ศูนย์กลางของอาเซียน พหุภาคีนิยม ความเท่าเทียม ความเคารพ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และผลประโยชน์ร่วมกัน 
    2. การส่งเสริมระหว่างกันของกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคฯ เช่น MUSP/FOM ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้ าพระยา-แม่ โขง  (Ayeyawady-Cho Phraya – Mekong Economic 
Cooperation Strategy - ACMECS) คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (MRC) และอาเซียน 
    3. ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาดิจิทัล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    4. ประเด็นและกิจกรรมที่สมาชิก FOM ให้ความส าคัญ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและการรับมือ
กับความท้าทายข้ามพรมแดน 
    5. การสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงในการพัฒนาลุ่มน้ าโขงและความร่วมมือข้าม
พรมแดน 
    ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ าโขงจะรับรองโดยไม่มีการลงนามร่างถ้อยแถลงร่วม
ฯ ในวันที ่5 สิงหาคม 2564 
 

แต่งตั้ง 
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาวชุติมา                
ศรีปราชญ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชการระดับทรงคุณวุฒิ (ส านัก
นายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังนี้    
   1. นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) 
ส านักงบประมาณ ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านักงบประมาณ 
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564    
   2. นางดรงรัตน์ กล้าหาญ ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) ส านัก
งบประมาณ ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านักงบประมาณ 
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564     
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   3. นางสาวรัชนี เครือรัตน์ ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) ส านัก
งบประมาณ ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านักงบประมาณ 
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564     
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายมงคลชัย               
สมอุดร ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่ง รองปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จ านวน 28 ราย ดังนี้  
  1. ให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการพัฒนาชุมชน 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง   
   2. ให้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ปทุมธานี และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง   
   3. ให้นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากต าแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกร ระดับทรงคุณวุฒิ) 
ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวง  
   4. ให้นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการพัฒนาชุมชน  
  5. ให้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
กระบี่  
   6. ให้นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
พิจิตร และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยนาท   
   7. ให้นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
นครพนม และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ  
   8. ให้นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังห วัด
เชียงราย 
   9. ให้นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
เชียงราย และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเชียงใหม่   
    10. ให้นายช านาญวิทย์ เตรัตน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
สิงห์บุรี และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตราด  
   11. ให้นายชาธิป รุจนเสรี พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
นครพนม   
  12. ให้นายวิเชียร จันทรโณทัย พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ชัยภูมิ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครราชสีมา  
   13. ให้นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ร้อยเอ็ด และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครสวรรค์  
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   14. ให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดล าปาง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปทุมธานี   
   15. ให้นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
   16. ให้นายนิพันธ์ บุญหลวง พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
น่าน และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปัตตานี  
   17. ให้นายวีระชัย นาคมาศ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
มุกดาหาร และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
   18. ให้นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดพิจิตร   
  19. ให้นายเฉลิมพล ม่ังคั่ง พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
มุกดาหาร  
  20. ให้นายภิรมย์ นิลทยา พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ยะลา   
  21. ให้นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ร้อยเอ็ด  
  22. ใหน้ายสิทธิชัย จินดาหลวง พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดล าปาง  
   23. ให้นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
สกลนคร   
  24. ให้นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
นราธิวาส และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสงขลา  
   25. ให้นายปริญญา โพธิสัตย์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
สระแก้ว  
  26. ให้นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดสิงห์บุรี  
  27. ให้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดสกลนคร และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองคาย  
  28. ใหน้ายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ตาก และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุบลราชธานี   
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้น
ไป    
 
29. เรื่อง การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ครั้งที่ 1)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอการต่อเวลาการด ารง
ต าแหน่งของ นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการ
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ส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ต่อไปอีก              
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ 
เป็นข้าราชการการเมือง ต าแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง [รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์
วินัย)] ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ งกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร จ านวน 1 ราย คือ นายจุลพันธ์ ทับทิม (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาชุดใหม่ ดังต่อไปนี้   
   1. พลต ารวจตรี นายแพทย์ สุพล จงพาณิชย์กุลธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์   
   2. นางบุษบา ศักรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์   
  3. นางจันทร์ชม จินตยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
   4. นายชนะพล มหาวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  5. นายโฆสิต สุวินิจจิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  
 
33. เรื่อง การขอความเห็นชอบการต่อเวลาการด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จ านวน 5 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้   
   1. นายภัคธรณ์ เทียนไชย ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต่อไปอีก เป็นเวลา             
1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565   
   2. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ต่อไปอีกเป็น
เวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
    3. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ต่อไปอีกเป็นเวลา 
1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
    4. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ต่อไปอีกเป็นเวลา 
1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
     5. นายวิชวุทย์ จินโต ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไปอีกเป็นเวลา     
1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
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