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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (15 มี.ค. 65) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน
และเคมีภัณฑ์ พ.ศ. ….
2.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ….
3.
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี
พ.ศ. 2560)
เศรษฐกิจ – สังคม
4.
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
5.
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนการจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณี
6.
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
7.
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับ
รถบรรทุกน้ำหนักเกินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
8.
เรื่อง สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 9 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)
9.
เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมกราคม 2565
10. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนธันวาคม 2564
11. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางสังคม ครั้งที่ 1/2564
12. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565
13. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดหาเวชภัณฑ์ยาและขยายระยะเวลาดำเนินการ
โครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
14. เรื่อง (ร่าง) แผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2)
15. เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว
และเมียนมา) ซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
แรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่ง
วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2565
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ต่างประเทศ
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทาง
การเงิน [Financial Action Task Force (FATF)]
รายงานผลการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ง
สหประชาชาติ ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสุมทรอินเดีย ครั้งที่ 21
การเข้าร่วมการประกาศเริ่มการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียน
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 4 ในรูปแบบการ
ประชุมด้วยตนเอง (In - person)
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการต่างประเทศ)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 แทน
ตำแหน่งที่ว่างลง
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวง
วัฒนธรรม
ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่ อ ง ร่ า งระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การมลพิ ษ ทางน้ ำ เนื่ อ งจากน้ ำ มั น และเคมี ภั ณ ฑ์
พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติเห็ น ชอบร่ างระเบี ย บสำนั ก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ ว ยการจัด การมลพิ ษ ทางน้ ำ
เนื่ องจากน้ ำมัน และเคมีภัณ ฑ์ พ.ศ. …. ที่ส ำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิ จารณาแล้ ว ตามที่ กระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ คค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ำ
เนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. …. เป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การป้องกันและขจัดมลพิษเนื่องจากน้ำมัน
และเคมีภัณฑ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547
ทั้งในส่วนขององค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน เพื่อให้
สอดคล้องและทันเหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน ขยายหลักการการป้องกันและขจัดมลพิษให้ครอบคลุมทั้งน้ำมัน
และเคมี ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้ ค รบถ้ ว นและสอดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญาระหว่ างประเทศว่า ด้ ว ยการป้ อ งกั น มลพิ ษ จากเรื อ
ค .ศ . 1973/1978 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL
73/78) เพื่ อ รองรั บ การตรวจประเมิ น จากองค์ ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศ (International Maritime
Organization : IMO) และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารว่าด้วยการเตรียมการ ปฏิบัติการ และ
ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำเนื่องจากสารอันตรายและสารพิษ เห็นควรดำเนินการร่าง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วต่อไป
สาระสำคัญของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็ นการยกเลิกระเบีย บสำนั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจาก
น้ำมัน พ.ศ. 2547 และปรับปรุงใหม่เป็น “ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจาก
น้ำมันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. ….” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางน้ำ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
เรื่อง
สาระสำคัญ
1. บทนิยาม
- เพิ่มเติมบทนิยามให้ครอบคลุมถึงการจัดการมลพิษทางน้ำที่เกิดจากเคมีภัณฑ์ด้วย
ดังนี้
- “มลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์” หมายความว่ามลพิษที่เกิดจาก
การเททิ้งหรือการรั่วไหลของน้ำมันหรือเคมีภัณฑ์ หรือการทิ้งสิ่งปนเปื้อนน้ำมันหรือ
เคมีภัณฑ์ลงสู่ทะเลหรือลำน้ำอื่น
- “การจั ดการมลพิ ษ ทางน้ ำเนื่ อ งจากน้ ำมั น และเคมี ภั ณ ฑ์ ” หมายความว่ า
การดำเนิ น การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณ ฑ์ และ
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันหรือเคมีภัณฑ์
- “เคมีภัณฑ์” หมายความรวมถึง สารอันตรายหรือสารพิษที่รั่วไหลลงสู่ทะเล
หรือลำน้ำอื่น แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิ ตมนุษย์ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ หรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลหรือลำน้ำ ทั้งนี้ รวมถึง
สารที่มิใช่สารพิษแต่เมื่อไหลลงสู่ทะเลหรือลำน้ำในปริมาณมากแล้วก่อให้เกิดมลพิษ
ทางน้ำ
- แก้ ไขบทนิ ย ามคำว่า “น้ ำมั น ” ให้ ชั ด เจนยิ่ งขึ้ น โดย “น้ ำมั น ” หมายความว่ า
น้ำมันดิบตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม แต่ไม่หมายความรวมถึงก๊าซธรรมชาติและ
ก๊าซธรรมชาติเหลว
2. กลไกการทำงาน
- ให้มี “คณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์” เรียกโดย
ย่อว่า “กจน.” ขึ้นใหม่ (เดิม คือ คณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำจาก
น้ำมัน) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อร่างระเบียบ โดยปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการและหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการชุดเดิมให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้
1. องค์ประกอบ
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ (เดิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

4
เป็ น ประธานกรรมการ) รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายเป็ น
รองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ ง 26 คน กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 6 คน เป็นกรรมการ โดยมีอธิบดีก รมเจ้าท่าเป็น
กรรมการและเลขานุ ก าร และเพิ่ ม เติ ม ให้ ผู้ แ ทนของกองทั พ เรือ และผู้ แ ทนของ
ศูน ย์ อำนวยการรัก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเลหน่ ว ยงานละหนึ่ งคนเป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. หน้าที่และอำนาจ
- กำหนดนโยบายและจัด ทำแผนจั ดการมลพิ ษ ทางน้ ำเนื่ องจากน้ ำมั น และ
เคมีภัณฑ์
- ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการ
- ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจาก
น้ำมันและเคมีภัณฑ์
- กำหนดหลั ก เกณฑ์ ในการประเมิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขจั ด คราบน้ ำ มั น และ
เคมีภัณฑ์และค่าเสียหายที่เกิดจากมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์
- เสนอคณะรัฐมนตรีในการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่บุคคลซึ่งได้รับ
ความเสียหายจากมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์
- ให้กรมเจ้าท่าปฏิบัติหน้ าที่เป็นหน่วยธุรการของ กจน. และเป็นศูนย์ประสานงาน
ในการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์
3. หน่วยปฏิบัติการและ
- ให้กำหนดรายชื่อหน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยสนับสนุนไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
แผนจั ด การมลพิ ษ ทางน้ ำเนื่ อ งจากน้ ำมั น และเคมี ภั ณ ฑ์ และกำหนดหน้ าที่ ข อง
หน่วยงานตามระเบียบให้ชัดเจน โดยหากเป็นหน่วยงานหลักตามแผนการจัดการ
มลพิ ษ ทางน้ ำ เนื่ อ งจากน้ ำ มั น และเคมี ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ร่ ว มกั น จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก าร
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนจั ด การมลพิ ษ ทางน้ ำ เนื่ อ งจากน้ ำ มั น และเคมี ภั ณ ฑ์ และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย
- กำหนดให้ “แผนปฏิบัติการ” แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) แผนป้องกันมลพิษทาง
น้ ำเนื่ องจากน้ ำมัน และเคมีภัณ ฑ์ 2) แผนขจัดมลพิ ษทางน้ ำเนื่ องจากน้ ำมันและ
เคมีภัณฑ์ และ 3) แผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและ
เคมีภัณฑ์ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย รายชื่อหน่วยปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่เป็น
หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด การมลพิ ษ ทางน้ ำ เนื่ อ งจากน้ ำ มั น และเคมี ภั ณ ฑ์
ตามแผนปฏิบัติการ หน้าที่และอำนาจของหน่วยปฏิบัติการ วิธีการจัดการมลพิษ
ทางน้ ำเนื่ องจากน้ำมัน และเคมีภัณ ฑ์ รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบและติดตาม
การจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์
- เมื่อ กจน. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการแล้ว ให้หน่วยปฏิบัติการที่เป็น
หน่วยงานหลักและหน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนซึ่งเป็นหน่วยงานของ
รัฐจัดทำคำขอตั้งงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณต่อไป หากมิใช่
หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ จั ด ทำประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การมลพิ ษ ทางน้ ำ
เนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์เสนอต่อ กจน. เพื่อทราบ
4. การดำเนิ น การในกรณี เหตุ - กำหนดให้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและ
ฉุกเฉินจำเป็น
เคมีภัณฑ์ และไม่อาจจัดให้มีการประชุม กจน. ได้ ประธานกรรมการอาจใช้อำนาจ
แทน กจน. ในการควบคุมและกำกดับดูแลจัดการมลพิษทางน้ำได้ แล้วแจ้งให้ กจน.
ทราบโดยเร็ว
- กำหนดให้ ในการขจัด มลพิ ษทางน้ ำในกรณี ฉุก เฉินหรือ ฟื้น ฟู ส ภาพแวดล้ อมให้
หน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานหลัก หรือหน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยสนับสนุน
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโดยเร็ว
- กำหนดให้ในการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ในกรณีฉุกเฉิน
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5. อื่น ๆ

ให้ ห น่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านกั บ
ศูนย์ประสานงานและรายงานผลการปฏิบัติการให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ พร้อม
ทั้ งให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ านผู้ เชี่ ย วชาญ กำลั งคน สถานที่ เครื่อ งมื อ วัส ดุ สารเคมี
ยานพาหนะ และสิ่ ง อื่ น ที่ จ ำเป็ น ต่ อ การดำเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารตาม ที่
ศูนย์ประสานงานร้องขอ โดยให้ศูนย์ประสานงานรายงานความคืบหน้าให้เลขานุการ
กจน. ทราบทุกระยะ และให้เลขานุการ กจน. แจ้ง กจน. ทราบโดยเร็ว
- กำหนดให้บรรดาเงินที่มีผู้มอบให้เพื่อใช้ในการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน
และเคมี ภั ณ ฑ์ ให้ ห น่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารที่ เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ นำไปใช้ เพื่ อ กิ จ การ
ตามระเบียบนี้ โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. …. ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล้ ว และให้ ส ำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ส่ งร่ างกฎกระทรวงดั งกล่ าวให้ ส ำนั ก งบประมาณเพื่ อ นำเสนอนายกรัฐ มนตรี พิ จ ารณาลงนาม และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
ยกเลิ กกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการสำนั กงบประมาณ สำนัก นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559 และ
ปรับ ปรุงโครงสร้างการแบ่ งส่ ว นราชการของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยการจัดตั้ง “สำนั กงาน
งบประมาณเขต” เพิ่ ม จำนวน 7 เขต ได้ แ ก่ สำนั ก งบประมาณเขตที่ 12 – 18 และปรั บ ชื่ อ จาก “กองจั ด ทำ
งบประมาณเขตที่ 1 – 11” เป็ น “สำนักงานงบประมาณเขตที่ 1 – 11” รวมทั้งปรับหน้าที่และอำนาจสำนักงาน
งบประมาณเขตที่ 1 – 18 และส่วนราชการภายในสำนักงบประมาณ ให้สอดคล้องกัน ดังนี้
1. ปรับหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการภายในสำนักงบประมาณ (สงป.) ให้มีอำนาจและหน้าที่
ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณ รวมถึงการบริหาร
จัดการงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ ที่คำนึงถึงความจำเป็น ภารกิจ สถานะเงินนอกงบประมาณ
ความสามารถในการหารายได้ การใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
ตลอดจนการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รวมทั้งวิเคราะห์
เงินนอกงบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ และมีบทบาทในการประสานงานกับราชการส่วนกลาง
หรือหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อง เช่น จั ดเตรีย มข้อมูล และคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐ สภา และ
ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับหน้าที่และอำนาจของสำนักงานงบประมาณเขตให้สามารถดูแลสนับสนุนและให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับการด้านงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดีขึ้น โดยให้สำนักงานงบประมาณเขตมีหน้าที่และ
อำนาจในการให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยรับงบประมาณระดับพื้นที่ใน
การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการจัดทำงบประมาณของ
แผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ โดยให้ มี ก ารบู ร ณาการงบประมาณกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ และหน่ ว ยรั บ งบประมาณ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณในพื้นที่ความรับผิดชอบ
3. ปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ เพื่อให้สอดรับกับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
(กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนัก
(ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
หมายเหตุ
งบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.
สำนักงบประมาณ สำนัก
2559)
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ….)
(1) สำนักอำนวยการ
(1) สำนักอำนวยการ
(2) กองกฎหมายและระเบียบ
(2) กองกฎหมายและระเบียบ
(3) – (13) กองจัดทำงบประมาณ
(23) – (40) สำนักงานงบประมาณ
- จัดตั้งเพิ่มจำนวน 7 เขต ได้แก่
เขตที่ 1 – 11
เขตที่ 1 – 18
เขตที่ 12 – 18
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(14) กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร (3) กองจัดทำงบประมาณด้านการ
บริหาร
(15) กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 (4) กองจัดทำงบประมาณด้านความ
มั่นคง 1
(16) กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2 (5) กองจัดทำงบประมาณด้านความ
มั่นคง 2
(17) กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 (6) กองจัดทำงบประมาณด้าน
เศรษฐกิจ 1
(18) กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 (7) กองจัดทำงบประมาณด้าน
เศรษฐกิจ 2

(19) กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 (8) กองจัดทำงบประมาณด้าน
เศรษฐกิจ 3

(20) กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 (9) กองจัดทำงบประมาณด้าน
เศรษฐกิจ 4
(21) กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 (10) กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1
(22) กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 (11) กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม
2

(23) กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 (12) กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3
(24) กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 4 (13) กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 4
(25) กองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูร
ณาการงบประมาณเขตพื้นที่และการบูร
ณาการงบประมาณในการบริหาร
ราชการในต่างประเทศ
(26) กองจัดทำงบประมาณองค์การ
บริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

(14) กองจัดทำงบประมาณเพื่อ
การบูรณาการงบประมาณและ
ยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่
(15) กองจัดทำงบประมาณองค์การ
บริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

- เปลี่ยนชื่อ เป็น “สำนักงาน
งบประมาณ”
มีหน้าที่และอำนาจดูแลด้านการ
บริหารและงบกลาง
มีหน้าที่และอำนาจดูแลด้าน
ความมั่นคงภายใน
มีหน้าที่และอำนาจดูแลด้าน
ความมั่นคงของรัฐและ
กระบวนการยุติธรรม
มีหน้าที่และอำนาจดูแลด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การ
ต่างประเทศ และการคลัง
แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจ
โดยแก้ไขภารกิจให้ครอบคลุมถึง
ด้านสหกรณ์ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
(เดิมเฉพาะด้านเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ)
แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจ
โดยแก้ไขให้ครอบคลุมถึงด้าน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และแรงงาน (เดิมเฉพาะด้าน
แรงงาน)
มีหน้าที่และอำนาจดูแลด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
มีหน้าที่และอำนาจดูแลด้าน
การศึกษา
แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจ
โดยแก้ไขภารกิจให้ครอบคลุมถึง
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (เดิมเฉพาะด้านการ
อุดมศึกษา)
ลดหน้าที่และอำนาจเหลือเพียง
ด้านสาธารณสุขและการพัฒนา
สังคม (เดิมรวมทั้งแรงงาน)
มีหน้าที่และอำนาจดูแลด้าน
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และ
กีฬา
แก้ไขหน้าที่และอำนาจอยู่ใน
เฉพาะระดับพื้นที่
มีหน้าที่และอำนาจดูแลด้านการ
บริหารรูปแบบพิเศษ
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(27) กองนโยบายงบประมาณ

(16) กองนโยบายงบประมาณ

(28) กองประเมินล

(17) กองประเมินผล

(29) กองพัฒนาระบบงบประมาณและ
การจัดการ

(18) กองพัฒนาระบบงบประมาณ
และการจัดการ

(30) กองมาตรฐานงบประมาณ

(19) กองมาตรฐานงบประมาณ

(31) กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

(20) กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

(32) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(21) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(33) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
การงบประมาณ

(22) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
การงบประมาณ

เพิ่มหน้าที่และอำนาจในการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม
เพิ่มหน้าที่และอำนาจในการ
จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยรับงบประมาณใน
ปีงบประมาณที่ล่วงมา
มีหน้าที่และอำนาจวิเคราะห์และ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ของระบบงบประมาณให้มีความ
เหมาะสมและเกิดความความ
คุ้มค่า
เพิ่มหน้าที่และอำนาจในการ
ดำเนินการจัดทำบัญชีนวัตกรรม
ไทย
เพิ่มหน้าที่และอำนาจในการ
จัดทำร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบ
เพิ่มหน้าที่และอำนาจจัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
-

3. เรื่ อ ง ร่ า งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ลพบุ รี พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ลพบุรี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ ดำเนนิการต่อไปได้ และให้ กระทรวงมหาดไทยรับ
ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงสาธารณสุขไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ มท. เสนอว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองได้รายงานสภาพปัญ หาจากการประกาศใช้ บั งคับ
กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับ ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 ว่า สภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมในพื้น ที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรีไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่จังหวัดลพบุรี
เพื่อประโยชน์ สาธารณะในการสนับ สนุ นการพัฒ นาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒ นาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ซึ่งได้กำหนด “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก โดยมี “ยุทธศาสตร์
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การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2561 - 2579” สนับสนุน
ให้ภาคเอกชนดำเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อผลิตใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ เป็นนโยบาย
สำคัญที่ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการดำเนินกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และกำหนด
“อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ” เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้ นำใน
อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างครบวงจรในอาเซียน จึงขอให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ลพบุรี พ.ศ. 2560 เฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ต่อมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ทั้ง
ฉบับ และได้แก้ไขรูปแบบการประกาศใช้บังคับกฎหมายในส่วนของผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็น
ผู้วางและจัดทำผังขึ้นใหม่ โดยให้ดำเนินการประกาศใช้บังคับเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย (เดิมประกาศใช้
บังคับเป็นกฎกระทรวง) ประกอบกับมาตรา 111 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ บัญญัติให้การแก้ไข
หรือยกเลิกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง เมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด ให้กระทำได้โดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทยหรือข้อบั ญญั ติท้องถิ่น และในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวัน ที่
23 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 และ
นำไปปิ ด ประกาศเพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย แสดงข้ อ คิ ด เห็ น ระหว่ า งวั น ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึ ง วั น ที่
17 สิงหาคม 2564 เมื่อครบกำหนดปิดประกาศปรากฎว่าไม่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นข้อคิดเห็น และได้นำเสนอการ
แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวต่อคณะกรรมการผังเมืองในการประชุม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยให้กรมโยธาธิ
การและผังเมืองจัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
มท. โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้
บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ลพบุ รี พ.ศ. .... (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั ง เมื อ งรวมจั งหวั ด ลพบุ รี
พ.ศ. 2560) ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติ
ว่ า “เมื่ อ พ้ น กำหนดระยะเวลาตามมาตรา 29 แล้ ว ไม่ มี ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ผู้ ใดยื่ น คำร้ อ งตามมาตรา 30 หรื อ มี
แต่คณะกรรมการผังเมืองสั่งยกคำร้องดังกล่าวหรือเมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้กรม
โยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ดำเนินการเพื่อออกประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า ในการนี้ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนำประกาศกระทรวงมหาดไทย
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่ อน” ทั้งนี้ ในกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม
ก่ อ นที่ จ ะได้ จั ด ทำเป็ น ร่ า งประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการผั ง เมื อ ง
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงคมนาคม (คค.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงบประมาณ (สงป.) ฯลฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว
สาระสำคัญของร่างประกาศ
1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรม (สีเขียว) ดังนี้
1.1 ยกเลิ ก ข้ อห้ า มการประกอบกิ จ การโรงงานทุ ก ประเภทในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ในที่ดินบริเวณ อ.1 อ.2 และ อ.3 เพื่อให้สามารถประกอบกิจการ
โรงงานในที่ดินบริเวณดังกล่าวได้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สี
ม่วง) ที่ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
1.2 เพิ่มที่ดินบริเวณ อ.2/1 ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า (สีม่วง) เพื่อ
สนับสนุนการตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
1.3 แก้ไขเพิ่ มเติ มให้โรงงานบางประเภทในที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี
เขียว) ที่ดินประเภท ก.3 ในกิจการที่สนับสนุน Bio Hub สามารถดำเนินกิจการที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารใหญ่
ได้ ในบริเวณ ก.3 - 1 ถึงบริเวณ ก.3 - 11 และ บริเวณ ก.3 - 14 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ตามนโยบาย Thailand 4.0 เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร
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และเทคโนโลยีชีวภาพ (S-Curve) และอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ (New S-Curve) ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้แก่
1.3.1 ลำดับที่ 42 (1) โรงงานทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ที่มิใช่ (3) ซึ่งมิใช่
ปุ๋ย เฉพาะที่ใช้วัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการเคมีชีวภาพเท่านั้น
1.3.2 ลำดับ ที่ 42 (2) โรงงานเก็บรักษา ลำเลี ยง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุ
เฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
1.3.3 ลำดับที่ 43 (1) โรงงานทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
1.3.4 ลำดับที่ 43 (3) โรงงานบดดิน หรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมปุ๋ยหรือสาร
ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
1.3.5 ลำดั บ ที่ 89 โรงงานผลิ ต ก๊ า ซ ซึ่ งมิ ใช่ ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละโรงงานส่ งหรื อ
จำหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจำหน่ายก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง
2. แก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 ในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่กำหนดประเภท ชนิด จำพวกของโรงงานที่ ห้ามประกอบกิจการ โดยให้
โรงงานบางประเภทสามารถดำเนินการได้ตามประเภท ชนิด และจำพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้าย
ประกาศนี้แทน คือ ให้โรงงานลำดับที่ 99 โรงงานผลิตซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธ หรือสิ่งอื่นใดที่มีอำนาจในการประหาร ทำลาย หรือทำให้หมดสมรรถภาพใน
ทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว ประกอบกิจการใน
ทีด่ ิน ก.1 ได้ในบางส่วน (เดิมไม่สามารถประกอบกิจการได้) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของ
รัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้ านนวัต กรรม ตามนโยบาย Thailand 4.0 เกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอันจะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
3. แก้ไขเพิ่มเติมแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) และใน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มที่ดินบริเวณ อ.2/1
เศรษฐกิจ – สังคม
4. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉิน หรือจำเป็ น เพื่อเป็ นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ป ฏิบัติงานให้ ราชการสำหรับ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียน กรอบวงเงิน 1,848,047,228 บาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
ศธ. รายงานว่า
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจในการจัดและ
ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีสถานศึกษา
ในความรับผิดชอบ จำนวน 29,583 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ1 77 แห่ง โรงเรียนศึกษาพิเศษ2 48 แห่ง และโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห์ 3 52 แห่ง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวน 61,119 อัตรา 16 ตำแหน่ง เช่น ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลน
ครูขั้นวิกฤต และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เป็นต้น (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,315,058,114
บาท แต่ โดยที่ สพฐ. ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน รายการค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน 5,063,847,500 บาท ทำให้งบประมาณ
ที่จะนำมาเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จำนวน 3,251,210,614 บาท
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2. สพฐ. ได้ มีห นั งสื อไปยั งสำนั กงบประมาณ (สงป.) เพื่ อขอรับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทน
และค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับ สพท. และโรงเรียน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,251,210,614 บาท โดย
สงป. ได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ ศธ. โดย
สพฐ. ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงิน 1,848,047,228 บาท (ลดลงจากที่ สพฐ. ขอไว้เดิม จำนวน 1,403,163,386
บาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับ สพท. และโรงเรียนเท่าที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง และให้ ศธ. นำเรื่องดังกล่าวขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริห ารงบประมาณ
รายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3) ต่อไป
3. ข้อมูล ณ เดื อนมกราคม 2565 สพฐ. ต้องจ้า งผู้ปฏิ บัติงานให้ร าชการสำหรับ สพท. และ
โรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 58,873 อัตรา (ลดลงจากเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 2,246 อัตรา
เนื่องจากมีการลาออกของลูกจ้าง) 16 ตำแหน่ง
_________________
1ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ เป็ น รู ป แบบที่ จั ด ขึ้ น สำหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เศษในแต่ ล ะลั ก ษณะโดยเฉพาะ เช่ น
โรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนสอนคนตาบอด หรือจัดตั้งเป็นชั้นเรียนเฉพาะในโรงเรียนปกติ เช่น ชั้นเรียนเด็ก
พิเศษ
2โรงเรียนศึกษาพิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็ กที่
มีความบกพร่องหรือพิการทางหู เด็กที่มีความบกพร่องหรือพิการทางตา และเด็กที่มีความบกพร่องหรือพิการทาง
ร่างกาย (แขน - ขา)
3โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส เช่น เด็กยากไร้ เด็กเร่ร่อน เด็กที่
พึ่งพาตนเองและครอบครัวไม่ ได้ เด็กที่ถูกทำร้ายหรือถูกรังแกจากครอบครัว เด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ประสบภัย
ธรรมชาติ ภัยจากการสู้รบเพื่อป้องกันประเทศชาติและความมั่นคง และภัยโรคติดต่อร้ายแรง อาทิ โรคเอดส์ เป็นต้น
5. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงินทั้งสิน 172,365,000 บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุน
การจัดการศพผู้สู งอายุตามประเพณี * ที่ค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้ น 57,455 ราย ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า
1. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (12) บัญญัติให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง
การส่ งเสริ ม และการสนั บ สนุ น ในด้ า นการสงเคราะห์ ในการจั ด การศพตามประเพณี และประกาศ พม. เรื่ อ ง
การสนั บ สนุ น การสงเคราะห์ ในการจั ด การศพตามประเพณี ข้ อ 4 กำหนดให้ ก ารสงเคราะห์ ในการจั ด การศพ
ตามประเพณี หมายถึ ง การช่ ว ยเหลื อ เป็ น เงิ น ในการจั ด การศพผู้ สู ง อายุ ต ามประเพณี ร ายละ 3 ,000 บาท
(เดิม 2,000 บาท) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
2. สำนักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานครได้
สำรวจข้อมูลและพบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและรอรับการช่วยเหลือค่าจัดการศพ จำนวน
ทั้งสิ้น 127,168 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 381,504,000 บาท (127,168 ราย x 3,000 บาท) โดยในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ในการจัดการ
ศพผู้สูงอายุตามประเพณี จำนวน 69,713 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 209,139,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและรอรับการช่วยเหลือค่าจัดการศพจำนวนดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น พม. (กรมกิจการ
ผู้ สู งอายุ ) จึ ง เสนอสำนั ก งบประมาณ (สงป.) เพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
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3. สงป. ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว ซึ่ง นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้
พม. (กรมกิจการผู้สูงอายุ) ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 172,365,000 บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณีที่ค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 57,455 ราย (127,168 ราย - 69,713 ราย)
และให้ พม. เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มัติต ามนั ยระเบี ยบว่าด้ว ยการบริห ารงบประมาณรายจ่ายง บกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3) ด้วย
_________________
*การสงคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1) อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป 2) สัญชาติไทย 3) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (หากผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน จะต้องมีหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
กำหนด) และ 4) ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง อยู่ ในศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู งอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดู แ ล
สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณี โดย
มูลนิธิสมาคมวัด มัสยิด โบสถ์ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพ (เช่น ครอบครัวผู้เสียชีวิ ต ญาติ
ผู้รับผิดชอบจัดการศพ) ต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออก
ใบมรณบัตรพร้อมเอกสารสำคัญ เช่น ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรอง
บั ต รประจำตั ว ประชาชน สมุ ด บั ญ ชี ห รื อ เลขที่ บั ญ ชี ธ นาคารของผู้ ยื่ น คำขอ (กรณี ป ระสงค์ จ ะขอรั บ เงิน สด ให้
ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ) เป็นต้น (กรุงเทพมหานครยื่นคำขอที่สำนักงานเขต และจังหวัดอื่นยื่นคำขอ
ในท้องที่ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ เป็นต้น)
6. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ ส ำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี (สปน.) เสนอ รายงาน
ผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 [เป็นการดำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (23 มกราคม 2561) ที่ให้ สปน. รายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน] โดยมีส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญ สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน สรุปได้ ดังนี้
1.1 รวบรวมข้ อ มู ล การลงทะเบี ย นเป็ น จิ ต อาสาพระราชทาน (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2564) โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ว จำนวน 6,896,269 คน จำแนกได้
ดังนี้ กรุงเทพมหานคร จำนวน 455,861 คน และส่วนภูมิภาค จำนวน 6,440,408 คน โดยแบ่งออกเป็น เพศชาย
จำนวน 3,086,681 คน เพศหญิง จำนวน 3,809,588คน
1.2 ติ ด ตามความก้ า วหน้ า โครงการในภารกิ จ ของศู น ย์ อ ำนวยการใหญ่ จิ ต อาสา
พระราชทาน ซึ่ง สปน. ได้รายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ได้แก่ (1) โครงการที่ได้รับเงิน
พระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ (2) โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ (3) โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2. การจัดกิจกรรมจิตอาสาของส่วนราชการต่าง ๆ 17 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น
963,925 คน ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ และวิทยากรจิตอาสา 904 สรุปได้
ดังนี้
การดำเนินการ/กิจกรรม
ส่วนราชการ
จำนวน (ครั้ง)
1) จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ (1) การ
กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.)
9,217
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงานและ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
บริเวณโดยรอบ (2) การอำนวยความ
มนุษย์ (พม.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
สะดวกให้แก่ประชาชน (3) การบำเพ็ญ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม (4) การบริจาค
พาณิชย์ มท. กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กระทรวง
โลหิตและสิ่งของ (5) การปลูกต้นไม้ (6) แรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
การพัฒนาแหล่งน้ำ (ขุดลอกคลอง สร้าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
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ฝายชะลอน้ำ และกำจัดผักตบชวา) (7)
การบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน (8)
การทำแนวป้องกันไฟป่า และ (9) การ
บรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน
2) จิ ต อาสาภั ย พิ บั ติ ได้ แ ก่ (1) การ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย น้ ำ ท่ ว มในพื้ น ที่
ต่าง ๆ (มอบถุงยังชีพและบริจาคสิ่งของ)
(2) การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่
เดิน ทางมาฉีดวัคซีน และ (3) การอบรม
ภัยพิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ
3) จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ (1) การร่วม
รั บ เสด็ จ พระบรมวงศานุ ว งศ์ (2) การ
จัดเตรีย มสถานที่ และร่ ว มพิ ธีเนื่ องในวัน
สำคั ญ และ (3) การบริ จ าคโลหิ ต ถวาย
เป็นพระราชกุศล
4) วิ ท ยากรจิ ต อาสา 904 โดยเป็ น การ
บรรยายความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนงาน
จิตอาสาภาคประชาชน การน้อมนำหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง พระราช
ก รณี ย กิ จ ขอ งพ ระบ าท ส ม เด็ จพ ระ
เจ้ า อยู่ หั ว การสร้ า งจิ ต สำนึ ก ความเป็ น
พ ล เมื อ ง แ ล ะ โค ร ง ก า ร จิ ต อ า ส า
พระราชทานตามพระราชดำริ

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (ตช.) กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
กห. กค. พม. มท. ยธ. วธ. สธ. อก. ตช. และ กปส.

885

กห . กค . พ ม . ก ษ . ยธ. วธ. ส ธ. อ ก. สำนั ก
งบประมาณ ตช. และ กปส.

43

กห. พม. กษ. ยธ. วธ. และ ตช.
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รวม
10,163
3. สปน. ได้ดำเนิ น โครงการจิตอาสาพระราชทาน บูรณาการงานจิตอาสาภาครัฐ และติด ตาม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ดังนี้
3.1 เข้าร่วมการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ครั้ง สรุปได้ ดังนี้
3.1.1 รับทราบความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ เช่น (1) โครงการ“โคก หนอง นา
แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” (2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ (3) โครงการ
อนุ รักษ์ ฟื้น ฟูแหล่ งน้ ำบึ งสี ไฟ จั งหวัดพิ จิ ตร (4) การดำเนิ นการคลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ และคลอง
ลาดพร้ า ว (5) การพั ฒ นาคู ค ลองในพื้ น ที่ เขตหลั ก สี่ และ (6) การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ก คอยในชุ ม ชน (Community
Isolation) และศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก
3.1.2 รายงานความคื บ หน้ า การดำเนิ น งานจิ ต อาสาภาครั ฐ ของส่ ว นราชการ
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาระดับกระทรวง/กรม และความคืบหน้าโครงการอารยเกษตรภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.3 เสนอที่ ป ระชุ ม ในการจั ด สั ม มนาร่ ว มกั บ ผู้ แ ทนส่ ว นราชการต่ า ง ๆ
เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานจิตอาสาให้ภาครัฐสนับสนุนประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยตนเอง และ
การประสานอาชีวะจิตอาสาทุกจุดตรวจดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ณ จุดบริการประชาชนภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ช่วงเทศกาลปีใหม่
3.2 จั ด สั ม มนา “การขั บ เคลื่ อนงานจิ ต อาสาภาคประชาชน มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์” เมื่ อ วั น ที่
15 - 16 ธั น วาคม 2564 โดยมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละระดมความคิ ด เห็ น ในการขั บ เคลื่ อ นงานจิ ต อาสา
ภาคประชาชน
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3.3 ประสานการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ เกิดความ
รู้รัก สามัคคี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวมอย่างต่อเนื่องต่อไป
7. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอรายงานผลการดำเนิ น งานตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) [เป็ น การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (28 ธันวาคม 2564) ที่ให้ คค. เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องรับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาดำเนินการให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้รายงานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน 30 วัน] สรุปสาระสำคัญ
ได้ ดังนี้
1. การแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาแนวทางการดำเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริต เกี่ ย วกั บ
รถบรรทุกน้ำหนักเกิน1 โดยมีอำนาจหน้าที่ เช่น
1.1 ตรวจสอบการดำเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
รับข้อเสนอแนะไปกำหนดแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำกับดูแลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
1.2 พิ จ ารณาเสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และวิธีก ารป้ อ งกั น
การทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบทุก 30 วัน
2. การประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาแนวทางการดำเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริต เกี่ ย วกั บ
รถบรรทุกน้ำหนักเกิน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 สรุปได้ ดังนี้
2.1 ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประเด็น
การดำเนินการ/มติที่ประชุม
(1) การบั งคับใช้กฎหมายให้ สามารถเอาผิ ดและลงโทษ - การจั บ กุ ม รถบรรทุ ก น้ ำ หนั ก เกิ น ของกรมทางหลวง
ผู้ ป ระกอบการที่ บ รรทุ ก น้ ำหนั กเกิน อย่ างเป็ น รูป ธรรม (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะสิ้น สุ ดเมื่อลง
โดยในการจั บ กุ ม ผู้ ก ระทำความผิ ด ฐานใช้ ร ถบรรทุ ก บันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจในท้องที่นั้น ๆ และจะมี
น้ ำหนั กเกิน ให้ เจ้ าพนั กงานทางหลวงแจ้ งต่ อพนัก งาน การเพิ่มข้อความในบันทึกการจับกุมให้ดำเนินการกับผู้ว่า
สอบสวนให้ ด ำเนิ น คดี กั บ ผู้ ป ระกอบการรถบรรทุ ก ใน จ้างด้วย ทั้งนี้ ทล. จะสรุปผลการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนัก
ฐานะเป็นผู้ใช้ จ้าง วาน ของผู้ขับขี่รถบรรทุกคันก่อเหตุ เกิ น เป็ น รายเดื อ นให้ ก รมการขนส่ ง ทางบก (ขบ.)
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 842
ดำเนิ นการลงโทษในส่ ว นที่ เกี่ยวข้อง โดยจะมีก ารระบุ
หมายเลขทะเบียนรถจังหวัดที่รถจดทะเบียน และระบุว่า
รถมีการดัดแปลงหรือไม่ เพื่อให้ ขบ. ตรวจสอบว่าตัวถัง
ส่วนที่บรรทุกเป็นไปตามแบบที่กำหนดหรือไม่ หากพบว่า
มี ก ารกระทำความผิ ด ให้ ล งโทษตามกฎหมายอย่ า ง
เคร่งครัดต่อไป
- ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน การ
เกี่ยวกับการระบุข้อความเพิ่มเติมให้ตำรวจดำเนินการกับ
ผู้ ก ระทำความผิ ด หรือ ผู้ จ้ า งวาน ซึ่ ง จะต้ อ งมี ห ลั ก ฐาน
เพิ่มเติม ดังนี้
1) ให้ ทล. หารือและบูรณาการการดำเนินการ
ร่ว มกั บ สำนั ก งานตำรวจแห่ งชาติ (ตช.) เพื่ อ พิ จ ารณา
แนวทาง วิธีการดำเนินการตามกฎหมาย และหลักฐาน
เพิ่มเติม เพื่อประกอบสำนวนและให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับ ขบ. ในการ

14

(2) การพิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MoU)
ในการควบคุ ม กำกั บ ดู แ ลถนนในแต่ ล ะเขตความ
รับ ผิ ดชอบอย่ างบู ร ณาการ เพื่ อ จั ดการกับ รถบรรทุ กที่
กระทำความผิดอย่างเข้มงวด และการอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจับกุมผู้กระทำ
ความผิ ดให้ แก่เจ้าหน้ าที่ ของ ทช. และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับ
ดูแลและควบคุมการใช้ถนนของรถบรรทุก

(3) การจัดประชุมหารือร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย

(4) การออกมาตรการให้ ร ถบรรทุ กมีใบชั่งระบุ น้ำหนั ก
บรรทุกตั้งแต่ต้นทางโดยเครื่องชั่งที่ได้รับ การตรวจสอบ
มาตรฐานจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์
เพื่อให้การควบคุมน้ำหนักที่ต้นทางเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก ำห น ด เช่ น ศู น ย์ ก ระ จ าย สิ น ค้ า ท่ าเรื อ นิ ค ม
อุ ต สาหกรรม และโรงงานอุ ต สาหกรรม นอกจากนี้
รถบรรทุกต้องมีป้ ายแสดงน้ ำหนั กที่บ รรทุกจริงขณะวิ่ง
และมีช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเมื่อพบผู้ กระทำ

ลงโทษปรับผู้กระทำผิดด้วย
2) ให้ ทล. และ ทช. จั ด ส่ ง ผลการจั บ กุ ม
รถบรรทุ ก น้ ำ หนั ก เกิ น ให้ ขบ. อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
ดำเนิ น การกั บ ผู้ ป ระกอบการที่ มี ก ารต่ อ เติ ม ดั ด แปลง
และแก้ไขรถบรรทุกอย่างเคร่งครัดต่อไป
- หน่ ว ยงานในสั ง กั ด คค. ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลี ยม และสหพัฒ ธ์และสมาคม
ด้ า นการขนส่ ง ได้ มี ก ารลงนามใน MoU โครงการ
รถบรรทุกสีขาว ว่าด้วยความร่วมมือในการกำกับควบคุม
ยานพาหนะไม่ ให้ บ รรทุ ก น้ ำ หนั ก เกิ น กว่ า ที่ ก ฎหมาย
กำหนด และมี ก ารจั ด อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ หั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการ เจ้าพนักงานทางหลวงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
- ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ดังนี้
1) ให้ ทล. พิจารณาปรับปรุงคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้ ส อดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบันและจัด
หลักสูตรอบรมเพื่อสร้า งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จับกุมให้ อปท.
2) ให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคัดเลือก
อปท. ที่มีปัญหาเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินและขยายผล
ในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ ทช. ดำเนินการต่อไป
3) ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและน้ ำ ตาลทราย
รวบรวมรายชื่อสมาคม สมาพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กั บ การขนส่ งด้ ว ยรถบรรทุ ก เพื่ อ ให้ ทล. จั ด ทำ MoU
เพิ่มเติมต่อไป
- ทล. ได้ ศึก ษาแนวทางแก้ ไขกฎหมายในเบื้ องต้ นแล้ ว
โดยจะแก้ไขจากโทษอาญาให้เป็นโทษทางแพ่งที่มีอัตรา
ก้าวหน้า รวมทั้งได้ศึกษาการเก็บค่าธรรมเนียมรถบรรทุก
พิ เศ ษ เช่ น ก ลุ่ ม ร ถ ข น า ด ให ญ่ โด ย จ ะ แ ก้ ไข
พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บน
ทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ศึกษารายละเอียด
- ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ ทล. ประสานกั บ ตช. เพื่ อ
พิจารณาการแก้ ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อ ให้ ส ามารถ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- มาตรการภายในสถานีขนส่ งสิ นค้าของ ขบ. จะมีการ
บันทึกน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งน้ ำหนักขณะรถเคลื่ อนที่
(Weight In Motion: WIM) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ชั่ง
ตวง วัด ส่วนมาตรการของการท่าเรือแห่ งประเทศไทย
(กทท.) รถบรรทุ ก ที่ วิ่งออกจากท่ าเรือ จะต้ อ งมี ก ารชั่ ง
น้ ำหนั ก ทุ ก ครั้งเพื่ อ ควบคุ ม น้ ำ หนั ก ที่ ต้ น ทางให้ เป็ น ไป
ตามที่กฎหมายกำหนด แต่เครื่องชั่งดังกล่าวยังไม่ได้รับ
การรั บ รองมาตรฐานเครื่ อ งชั่ ง น้ ำ หนั ก อย่ า งไรก็ ต าม
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ความผิด

(5) การผลักดันการนำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ใน
การดำเนิ น การ เช่ น เทคโนโลยี ก ารตรวจชั่ ง น้ ำ หนั ก
รถบรรทุกโดยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ความเร็ว
สู ง (High-Speed Weigh-In-Motion: HSWIM) แ ล ะ
เทคโนโลยี ก ารตรวจชั่ ง น้ ำ หนั ก รถบรรทุ ก ชนิ ด ติ ด ตั้ ง
ใต้สะพาน (Bridge Weigh-In-Motion: BWIM) มาใช้ใน
การจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินเพื่อลดปฏิสัมพันธ์และ
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้การบังคับใช้
หรือปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างเท่าเทียม เสมอภาค
และไม่เลือกปฏิบัติ

กทท. ได้มีประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ในการควบคุมพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกที่ผ่านเข้า -ออกเขต
รั้ ว ศุ ล กากรท่ า เรื อ กรุ ง เทพให้ เป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย
กำหนดแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการราย
ใดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม กทท. จะงดให้ บ ริ ก าร
นอกจากนี้ ทล. และ ขบ. ได้เปิดบริการสายด่วนเพื่อรับ
แจ้งเบาะแสเมื่อพบผู้กระทำความผิดด้วยแล้ว
- การกำกับ ดู แลโรงงานอุ ต สาหกรรมยั งไม่ มี ม าตรการ
บั ง คั บ ให้ โ รงงานต้ อ งมี เครื่ อ งชั่ ง น้ ำ หนั ก และการใช้
เทคโนโลยี On Board Weighing System เพื่ อ แสดง
น้ ำ หนั ก ที่ บ รรทุ ก จริ ง ขณะวิ่ ง ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารลงทุ น
จำนวนมาก จึงเป็นการยากที่จะบังคับให้ผู้ประกอบการ
ติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่ าว อย่างไรก็ตาม การบูรณาการ
ความร่ว มมื อระหว่าง ทล. (รับ ผิ ดชอบด่านชั่งน้ ำหนัก )
ขบ. [รั บ ผิ ด ชอบข้ อ มู ล ระบบระบุ ต ำแหน่ ง บนพื้ น โลก
(Global Positioning System: GPS) ติ ด ตามรถ] และ
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) (รับผิดชอบข้อมูลใบชั่งระบุ
น้ ำ หนั ก บรรทุ ก ตั้ ง แต่ ต้ น ทาง) ซึ่ ง มี ร ะบบการทำงาน
ร่ว มกัน ในรูป แบบ Online จะช่ว ยประหยั ดทรัพ ยากร
และลดระยะเวลาในการสุ่มตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนัก
เกิน
- ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
1) ให้ อก. พิจารณาแนวทาง/มาตรการให้มีการ
ชั่งน้ำหนักตั้งแต่ต้นทางเพื่อควบคุมน้ำหนักที่ต้นทางให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2) ให้ ทล. หารือร่ว มกับ ขบ. ในการเชื่อ มโยง
ข้อมูลระบบ GPS
3) ให้ กทท. ประสานงานกับสำนักงานกลางชั่ง
ตวงวัดในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนัก
- ทล. และ ทช. ได้นำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ HSWIM
และ BWIM มาใช้ในการตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกแล้ ว
แต่ยังขาดการรับรองเครื่องชั่งน้ำหนักจากสำนักงานกลาง
ชั่ ง ตวงวั ด เพื่ อ ให้ ส ามารถนำไปใช้ ใ นกระบวนการ
ดำเนินคดีตามกฎหมายได้
- ควรมีการพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1) การพัฒ นาและ
ผลั กดันการนำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้งาน โดย
ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานกลางชั่งตวง
วัด และ 2) แนวทางการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
- ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
1) ให้ ทล. หารือร่วมกับสำนักงานกลางชั่งตวง
วัดเพื่อกำหนดแนวทาง/มาตรฐานรับรองการใช้เครื่องชั่ง
น้ำหนัก WIM ทุกรูปแบบ
2) ให้ ทล. หารือ ร่ ว มกั บ ตช. เกี่ ย วกั บ การใช้
WIM ทุกรูปแบบและรูปถ่ายจากกล้องวงจรปิด CCTV ว่า
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สามารถใช้ เป็ น เอกสารหลั ก ฐานประกอบสำนวนเพื่ อ
ดำเนินคดีทางกฎหมายได้ห รือไม่ รวมถึงหาแนวทางใน
การแก้ไขกฎหมาย
3) ให้ ทล. ศึกษารายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ยวกับ
การใช้ WIM ทุกรูปแบบในตำแหน่งที่มีความเหมาะสม
(6) การเพิ่มมาตรการการกำกับดูแลและตรวจสอบการ - ทล. ทช. และ ขบ. ได้ ก ำกั บ ดู แ ลและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีปัญหาการทุจริต ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด และกำหนด
และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย มาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรื อ
จากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น
ทุจริตโดยดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาด และ ตช.
มีมาตรการในการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ โดยมีศูนย์รับเรื่อง
ร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการตำรวจ
- ที่ ป ระชุ ม เห็ น ควรเพิ่ ม มาตรการกำกั บ ดู แ ลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม โดยได้
มอบหมายให้ ทล. ทช. ขบ. และ ตช. จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล
มาตรการกำกับดู แลและตรวจสอบการปฏิบั ติงานของ
เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการสรุปในภาพรวม
ต่อไป
2.2 แนวทาง นโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และวิ ธีก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริต เกี่ ย วกั บ
รถบรรทุกน้ำหนักเกิน
2.2.1 ทล. ทช. และ ขบ. ได้จัดทำแนวทาง มาตรการ และวิธีการป้องกันการทุจริต
เกี่ย วกับ รถบรรทุ กน้ ำหนั กเกิน ประกอบด้วย มาตรการระยะสั้ น ระยะยาว มาตรการเชิงรุก และมาตรการทาง
กฎหมายเบื้องต้น โดยจะมีการนำข้อมูลผลการตรวจสอบการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาจัดกลุ่มและกำหนดเป็นแนวทาง/มาตรการเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินต่อไป
2.2.2 ที่ประชุมมอบหมาย ดังนี้
(1) ให้ ห น่ ว ยงานพิ จ ารณามาตรการเพิ่ ม เติ ม และจั ด ส่ งข้ อ มู ล ให้ ฝ่ า ย
เลขานุการเพื่อจัดกลุ่มและกำหนดแนวทาง/มาตรการเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน เพื่อนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป
(2) ให้ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
3. คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนัก
เกินอยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ
รวมทั้ งพิจ ารณากำหนดแนวทาง/มาตรการเพิ่ม เติมเพื่อจัดกลุ่ มและประมวลข้อมูล กำหนดกิจกรรม และจัดทำ
แผนปฏิ บั ติการ (Action plan) ให้ มี ความชั ดเจน โดยจะรับ ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปกำหนด
แนวทางการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
_________________________
1 คำสั่ง คค. ที่ 18/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับ
รถบรรทุกน้ำหนักเกิน ลงวันที่ 14 มกราคม 2565
2 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 บัญญัติให้ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน
หรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด ถ้าความผิดมิได้กระทำลงไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูก
ใช้ไม่ยอมกระทำ ยังไม่ได้กระทำ หรือเหตุอื่น ใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับ
ความผิดนั้น ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องได้รับโทษเสมือนเป็นตัวการ และถ้าผู้ถูกใช้เป็นบุคคลอายุไม่เกิน
สิบแปดปี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ ผู้ที่มีฐานะยากจน หรือผู้ต้องพึ่งพาผู้ใช้
เพราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่ว่าทางใด ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับผู้นั้น
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8. เรื่ อง สรุ ป รายงานการติ ด ตามการดำเนิ น งานตามนโยบายรั ฐบาลและข้ อสั่ งการนายกรัฐ มนตรี ครั้ งที่ 9
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอสรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่ 9 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564) สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. นโยบายหลัก 11 ด้าน
นโยบายหลัก
มาตรการ/การดำเนินการที่สำคัญ
1) การป กป้ องและเชิ ด ชู 1.1) กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
สถาบันพระมหากษัตริย์
กาธิเบศร มหาภู มิ พ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร 5 ธันวาคม 2564 โดย
แจกต้น กล้าให้แก่กำลังพลที่มาร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 1,000 ต้น และให้กำลังพล
ดังกล่าวรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ
การพัฒนาที่ดิน” และเรื่อง “โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับดิน”
1.2) โครงการวิ ท ยากรส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม Sustainability c Moral “ตามรอย
พระราชา” สร้างนวัตกรรมเพื่ อการพั ฒ นาอย่างยั่งยืน จากศาสตร์พ ระราชา โดย
การอบรมพัฒนาวิทยากรจากแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศตามเส้นทางในหนังสือเดินทาง
ตามรอยพระราชา จำนวน 30 คน
1.3) การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2564 “41 ปี ด้ ว ยพระเมตตาแห่ งการศึก ษาพั ฒ นาวิช าการ-จริยธรรม
งานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า
กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุม
วิช าการฯ เมื่ อ วั น ที่ 24 ธั น วาคม 2564 ณ มหาวิท ยาลั ย แม่ โ จ้ อำเภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม่ และทรงบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนหลังโควิด-19”
1.4) รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาประจำปีการศึกษา
2563 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริ ณี สิ ริ พั ช ร มหาวั ช รราชธิด า เสด็ จ แทนพระองค์ เพื่ อ พระราชทานรางวั ล
แก่นักเรียน นักศึกษาซึ่งเรียนดี ประพฤติดี และผู้แทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษามี
คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานดี เ ด่ น ของแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาทั่ ว ประเทศที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 342 คน
2) การสร้างความมั่นคงความ 2.1) ผลั ก ดั น ความเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ ไทย-เกาหลี ในด้ านต่ าง ๆ เช่ น
ปลอดภั ย ของประเทศและ ความร่วมมือทางทหาร และการสนับสนุนการฉีดวัคซีน
ความสงบสุขของประเทศ
2.2) จัดตั้ง “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน” เพื่อเฝ้าระวัง
ผู้ พ้ น โทษไม่ ให้ ก ลั บ ไปกระทำผิ ด ซ้ ำ และให้ ส ามารถใช้ ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั บ สั งคมได้
ตามปกติ
2.3) ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย โดยดำเนินการจับกุมคดียาเสพติดในเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2564 จำนวน 72,270 คดี จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ผ่ า นชายแดนทางบกในเดื อ นธั น วาคม 2564 จำนวน 293 ครั้ ง และตรวจพบ
การกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร 1,509 คดี
3) การท ำนุ บ ำรุ ง ศ าสน า 3.1) กิจกรรมทางศาสนาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ประกอบด้วย (1) กิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม
สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม
2564 - 1 มกราคม 2565 ทั้ ง ในส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และในต่ า งประเทศ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ (2) ผลิตสื่อสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไป ส่งท้าย
ปีเก่าวิถีใหม่รูปแบบ Web Application เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ได้อย่างทั่วถึง
3.2) กิจกรรมท่องเที่ยววัฒ นธรรม ท่องเที่ยววิถีใหม่ ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมอัต
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4) การสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีโลก

5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย

ลักษณ์ชุมชนอัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในงาน “เที่ยวทั่วไทย
สไตล์พรีเมี่ยม” ครั้งที่ 27 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญทั่วประเทศ และ (2) จัดทำแอปพลิเคชัน “เที่ยวเท่ ๆ
เสน่ ห์ เมื องไทย” เพื่ อ ส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย ว ยกระดั บ การให้ บ ริการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว พร้อมระบบการนำทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
3.3) ขึ้น ทะเบี ยน “โนรา” เป็นมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
มนุ ษ ยชาติ ซึ่ ง รั บ รองโดยองค์ ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
คำปราศรัยเนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทย โดย
นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความพร้อมเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือและคงบทบาท “เข้มแข็ง
สร้างสรรค์ และต่อเนื่อง” ภายใต้ 3 เสาหลัก* ของสหประชาชาติ และเร่งดำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ภายในปี 2573
เรื่อง
มาตรการ/การดำเนินการที่สำคัญ
(1) การพัฒนา
(1.1) ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปี 2564
ภาคอุตสาหกรรม เช่ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ฟฟ้ า
อุตสาหกรรมหุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติ และขับเคลื่ อน
และเร่งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่นำร่อง
(1.2) จัดทำระบบติดตามรถขนส่ งกากอันตราย (E-Fully
Manifest) เพื่อลดปัญหาการลักลอบทิ้งกากซ้ำซาก
(2) การพัฒนาภาค (2.1) ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความเข้ าใจ 2 ฉบั บ ได้ แ ก่
เกษตร
บันทึกข้อตกลงในการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจาก
พืชพลังงาน และบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่ว มมื อ ทางวิ ช าการและการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ด้ านการ
ประกันภัยการเกษตร
(2.2) แปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม โดย
มี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการมากกว่ า
500 คน
(3) การพัฒนาภาค (3.1) สร้างแพลตฟอร์ม “ระบบการอำนวยความสะดวกแก่
การท่องเที่ยว
ผู้ เดิ น ทาง (Ease of Traveling) เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ย
ค้น หาข้อมูล ได้ทุกกระบวนการเกี่ยวกับ การเดินทางเข้า ออกราชอาณาจักรไทย
(3.2) จัดงานประกาศเกียรติคุณ นักกีฬาดีเด่นเนื่องในวัน
กีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564
(4) การพัฒนาการ (4.1) บู รณาการส่ งเสริม การค้ าชายแดน เกิ ด มู ล ค่ า ทาง
ค้าการลงทุน เพื่อ การค้ า 8.6 แสนล้ า นบาท โดยมี ก ารดำเนิ น การ เช่ น
มุ่งสู่การเป็นชาติ
ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าในประเทศและ
การค้า การบริการ การเชื่ อ มโยงกั บ ASEAN Single Window (ASW) และ
และการลงทุนใน
การพัฒนาการเชื่อมโยงการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม
ภูมิภาค
(4.2) จั ด งาน “Phuket Gems & Jewelry Fest” เพื่ อ
สร้างเวทีการค้าให้ กับผู้ ประกอบการอัญ มณี และจิวเวลรี่
ไทยระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้นำเข้าร่วม
กิจกรรม 79 ราย จาก 31 ประเทศ เกิดการจับคู่ธุรกิจ 106
คู่ ทั้งนี้ สามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายภายใน 1 ปี รวมกว่า
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168 ล้านบาท
(5) การพัฒนา
(5.1) ขั บ เคลื่ อ นการเดิ น เรื อ เฟอร์ รี่ ข้ า มอ่ า วจากภาค
สาธารณูปโภค
ตะวันออกสู่ภาคใต้ โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
พื้นฐาน
สายการเดิ น เรื อ แห่ งชาติ 2 เส้ น ทาง ได้ แ ก่ การเดิ น เรื อ
ภายในประเทศเชื่ อ มโยงการเดิ น ทางอ่ า วไทย และการ
เดินเรือในระดับ International แบ่งเป็นสานการเดินเรือ
ฝั่งตะวันออกและตะวันตก
(5.2) ดำเนินโครงการโซล่าร์ภาคประชาชน เพื่อสนับสนุน
ภาคประชาชนให้ ผ ลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ อ
ใช้เอง
(6) การพัฒนา
ดำเนิ น โครงการ “ศิ ริ ราชต้ น แบบโรงพยาบาลอั จ ฉริ ย ะ
โครงสร้างพื้นฐาน ระดั บ โลกด้ ว ยเทคโนโลยี เครื อ ข่ า ย 5G (Siriraj World
ด้านวิทยาศาสตร์ Class 5G Smart Hospital)” โดยนำเทคโนโลยี 5G มา
เทคโนโลยี การวิจัย ประยุกต์ใช้ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้ง
และพัฒนา และ
จัดตั้ง Innovation Lab และแพลตฟอร์มนวัตกรรม
นวัตกรรม
(7) การขับเคลื่อน จัดงาน “MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021” ระหว่างวันที่
เศรษฐกิจยุคใหม่
15-19 ธั น วาคม 2564 เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์
เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ มีผู้เข้าร่วมงาน 4,183 ราย และมี
ผู้เจรจาจับคู่ธุรกิจและซื้อแฟรนไชส์ 2,556 ราย คิดเป็ น
มูลค่ากว่า 116 ล้านบาท
6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 6.1) สนั บสนุน การลงทุนเขตพัฒ นาพิเศษ ในพื้นที่เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก
และการกระจายความเจริญ (Eastern Economic Corridor: EEC) (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุ รี ระยอง) และใน
สู่ภูมิภาค
พื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ (Special Economic Zone: SEZ) 10 จั ง หวั ด
(จั งหวัด กาญจนบุ รี เชี ย งราย ตราด ตาก นครพนม มุ กดาหาร สงขลา สระแก้ ว
หนองคาย และนราธิวาส)
6.2) มอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย เช่น ขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ และ
ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยวน่าลงทุน
7) การพัฒนาสร้างความ
7.1) อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย เช่น ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้า
เข้มแข็งของฐานราก
พระราชทาน “ผ้ ามั ด หมี่ ล ายขอเจ้าฟ้ าสิ ริวัณ ณวรีฯ” โดยมี ผ ลจากการจำหน่ าย
จำนวน 500 ล้านบาท
7.2) ขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การตรวจสอบข้อมูลเป้าหมายจากระบบบริหาร
จั ด การข้ อ มู ล การพั ฒ นาคนแบบ ชี้ เ ป้ า (Thai People Map and Analytics
Platform : TPMAP) จำนวน 983,316 คน (568,047 ครัวเรือน) โดยดำเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จำนวน 566,678 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.76
8) การปฏิ รู ป กระบวนการ 8.1) ค้ น หาและติ ด ตามเด็ ก ตกหล่ น และออกกลางคั น กลั บ เข้า สู่ ร ะบบการศึ ก ษา
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพ “สพฐ. ห่วงใย ปักหมุด นำนักเรียนไทย กลับสู่ห้องเรียน” ให้ได้รับการศึกษาอย่างมี
ของคนไทยทุกช่วงวัย
คุณภาพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง
8.2) สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส “กศน. ปักหมุด
บ้ า นคนพิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาส อายุ 18 ปี ขึ้ น ไป” 12,649 คน ให้ เข้ า สู่ ร ะบบ
การศึกษา
8.3) ฝึ ก อบรมอาชี พ ระยะสั้ น Re-Skill, Up-Skill และ New-Skill แก่ นั ก เรี ย น
นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน 38,500 คน
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9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกัน
ทางสังคม

10) การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน

11) การป้องกันปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม

9.1) ดำเนิ น โครงการบริการด้านสาธารณสุ ข ภายใต้ระบบหลั กประกันสุขภาพ ปี
2565 กรอบวงเงิน 31,662.91 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้สถานพยาบาลตรวจคัด
กรอง และรักษาพยาบาลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สำหรับประชาชนทั่วไป
9.2) ดำเนินโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ ประกอบอาชีพ
อิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดย
ให้ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน ซึ่งมีการโอนเงินแล้วทั้งสิ้น 35,781
ราย เป็นเงิน 178 ล้านบาท
10.1) ดำเนิ น โครงการอุท ยานแห่ งชาติสี เขีย ว (Green National Park) ในช่ว งปี
2560-2564 มี อุท ยานแห่ งชาติเข้าร่ว มโครงการฯ 117 แห่ ง โดยผ่ านเกณฑ์ ก าร
ประเมิน 102 แห่ง
10.2) พัฒนาสวนสัตว์เพื่อความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เช่น (1)
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละสร้ า งจิ ต สำนึ ก เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ แ หล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อ
การท่องเที่ยว และ (2) จัดทำแผนปฏิบัติการ Zoo New Norm after COVID-19
11.1) ดำเนินโครงการศาลทหารต้นแบบ ระยะที่ 3 โดยกำหนดขั้นตอนการบริหาร
จั ด การคดี เพื่ อ สนั บ สนุ น การพิ จ ารณาให้ เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
11.2) ดำเนินโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี
เรื่องไกล่เกลี่ยสำเร็จ 3,019 เรื่อง

2. นโยบายเร่งด่วน 9 เรื่อง
นโยบายเร่งด่วน
มาตรการ/การดำเนินการที่สำคัญ
1) การแก้ไขปัญหาในการ
1.1) กยศ. ขยายเวลามาตรการลดหย่ อ นหนี้ แ ก้ ผู้ กู้ ยื ม จากเดิ ม สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ดำรงชีวิตของประชาชน
ธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเหลือ
ร้อยละ 0.01 ต่อปี
1.2) ดำเนินโครงการระบบชำระค่าผ่านทางด้วยเทคโนโลยี Europay Mastercard
and Visa: EMV Contactless เพื่อให้ ประชาชนเดินทางสะดวก ชีวิตสบาย แตะจ่าย ด้วยบัตรใบเดียว
2) การปรับปรุงระบบ
2.1) ดำเนินโครงการสร้างอาชีพใหม่หลังโควิ ด-19 เช่น (1) พี่สอนน้องคล่องธุรกิจ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ พิ ชิ ต ฝั น (2) การขายของออนไลน์ (E-Commerce) และ (3) สร้ างอาชี พ ผู้ ดู แ ล
ชีวิตของประชาชน
ผู้สูงอายุ (Care Giver)
2.2) ดำเนิ น โครงการลงทะเบี ยนเพื่ อ สวัส ดิก ารแห่ งรัฐ โดยโอนเงิน ให้ แ ก่ผู้ มี สิ ท ธิ
47,932.75 ล้านบาท และจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่ นผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 141,737.48 ล้านบาท
3) การให้ความช่วยเหลือ
3.1) ดำเนิ น โครงการประกันภัยข้าวนาปี 3.59 ล้านราย และโครงการประกันภัย
เกษตรกรและพัฒนา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 96,626 ราย ในปีการผลิต 2564
นวัตกรรม
3.2) จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 “กัญชานำไทยสมุนไพรสร้างชาติ”
มีก ารนำเสนอศั ก ยภาพสมุน ไพรไทยพลิ ก ฟื้ น เศรษฐกิจ ชาติ ทั้ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
นวัตกรรมการบริการและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอบรมความรู้สมุนไพรต้านภัย
โควิด-19 แจกต้นกล้าพันธุ์ไม้สมุนไพรและยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
4) การยกระดับศักยภาพของ 4.1) พัฒนาอาชีพภาคการท่องเที่ยว เปิดประตูสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน โดยฝึกอบรม
แรงงาน
และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะหรือกลุ่มวินมอเตอร์
ไซค์ 21 คน แรงงานในภาคบริการและการท่องเที่ยว 39 คน และแรงงานในภาคการ
ท่องเที่ยวสาขาพนักงานนวดไทย 10 คน

21
4.2) ดำเนิน โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs รอบที่ 2
เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 21,348 ราย คิด
เป็นเม็ดเงินอุดหนุนตลอดโครงการ (2 เดือน) ประมาณ 1,028.08 ล้านบาท
5) การวางรากฐานระบบ
ดำเนิ น โครงการส่ งเสริม และต่อยอดการพั ฒ นาเพื่ อการขยายธุรกิจสู่ ส ากล (SME
เศรษฐกิจของประเทศสู่
SCALE UP) ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ จั ด ทำฐานข้ อ มู ล หน่ ว ยงานวิ จั ย
อนาคต
สถาบั น การศึกษาภาคเอกชน/ศูน ย์ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ในแต่ล ะสาขาการวิจัย
จำนวน 58 หน่ ว ยงาน และมี ผู้ ได้ รั บ การต่ อ ยอดการพั ฒ นาโดยการนำงานวิ จั ย
เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้ในธุรกิจแล้ว 101 กิจการ
และคาดว่าเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 154.57 ล้านบาท
6) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรษ 6.1) สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล สื่อออนไลน์ ผ่านโครงการศูนย์
ที่ 21
ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม และโครงการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย
6.2) ดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบเปิ ด ซึ่ งมี จำนวนผู้ เรีย นมากถึง 1.30 ล้ านคน และมี ผู้ เรีย นจบจนได้ รับ ใบ
ประกาศนียบัตรมากกว่า 1.10 ล้านใบ
7) การแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เช่น การจับกุม ยาบ้า 19.61 ล้านเม็ด
และสร้างความสงบสุขใน
ยาไอซ์ 604.2 กิโลกรัม และกัญชาแห้ง/กัญชาอัดแท่ง 8,400 กิโลกรัม
พื้นที่ชายแดนภาคใต้
8) การพัฒนาระบบการ
8.1) ดำเนิ น โครงการ Digital Transcript ยกระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไทย สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล
ให้บริการประชาชน
“สะดวก รวดเร็ว เชื่ อ ถื อ ได้ ” โดยลดงบประมาณในการออกเอกสารสำคั ญ ทาง
การศึกษาในรูปแบบกระดาษ มีสถาบันอุดมศึกษาพร้อมให้บริการ 39 แห่ง
8.2) ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565 โดย
ให้ บ ริ ก ารจุ ด พั ก รถ-พั ก คน บนถนนสายหลั กและสายรอง 225 ศู น ย์ ทั่ ว ประเทศ
รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนผ่านแอป
พลิเคชัน “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” โดยทีมช่างพันธุ์ R อาชีวะจิตอาสาจาก
100 ศูนย์ Fix it Center ทั่วไทย ออกให้บริการซ่อมถึงบ้านฟรี
9) การจัดเตรียมมาตรการ
9.1) จัดการน้ำท่วมและอุ ทกภัย โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการบรรเทา
รองรับภัยแล้งและอุทกภัย
อุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) และโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน (เพื่อบรรเทา
อุทกภัยในเขตพื้นที่ต่อเนื่องสุโขทัย)
9.2) สนับสนุนวิจัยโครงการส่งน้ำและบำรุงท่อทองแดง เพิ่มปริมาณส่งน้ำในพื้นที่
เพาะปลูกชลประทานช่วงฤดูแล้ ง โดยพัฒ นาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจบริห าร
จัดการน้ำชลประทาน
_______________________
* 3 เสาหลักของสหประชาชาติ ได้แก่ ด้านสันติภาพและความมั่งคง ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านการพัฒนา
9. เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมกราคม 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมกราคม
2565 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
สาระสำคัญ
1. สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนมกราคม 2565 ดังนี้
ดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ในระดับ 103.01 เป็นผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมกราคม 2565 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 3.23 (YoY) จากร้อยละ 2.17 ในเดือนก่อนหน้า เงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นใน
เดือนนี้เป็นเงินเฟ้อระดับปานกลางที่ค่อนข้างต่ำเกือบเป็นเงินเฟ้ออ่อนหากพิจารณาสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลก อาทิ
สหรัฐอเมริกา สูงขึ้นร้อยละ 7.0 (YoY) สหราชอาณาจักรสูงขึ้นร้อยละ 5.4 (YoY) อินเดีย สูงขึ้นร้อยละ 5.59 (YoY)
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เกาหลีใต้ สูงขึ้นร้อยละ 3.7 (YoY) และฟิลิปปินส์ สูงขึ้นร้อยละ 3.6 (YoY) (อัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศอาจจะไม่
สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยตรง เนื่องจากแต่ละประเทศมีปัจจัยเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน) ซึ่งอัตราเงินเฟ้อ
ของไทยยังถือว่ามีความเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและคาดว่าจะเป็นการสู งขึ้นเพียงชั่วคราว เนื่องจาก
คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกจะปรับตัวลดลงตามอุปทานที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ให้ระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวลดลง นอกจากนี้ คาดว่าปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าเปล่า
และแรงงานจะสามารถคลี่คลายได้ในช่วงครึ่งปีหลังเช่นกัน
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อในเดือนนี้เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3.23 (YoY) คือ สินค้าในกลุ่มพลังงาน
ที่ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเงินเฟ้อ โดยสินค้ากลุ่มพลังงานมีผลต่อการสูงขึ้นของเงินเฟ้อถึง ร้อยละ
2.25 เมื่อเทียบกับสินค้าในกลุ่มอาหารสด อาทิ เนื้อสุกร ไก่สด และไข่ไก่ ส่งผลต่อเงินเฟ้อน้อยมาก โดยเนื้อสุกร
มีผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเพียงร้อยละ 0.67 ไก่สด มีผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเพียงร้อยละ 0.03 และไข่ไก่ มีผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้น
เพียงร้อยละ 0.05 นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอื่น ๆ ที่ปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุน (ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และ
ค่าจ้างแรงงาน) จึงส่งผลต่อเงินเฟ้อไม่มากนัก อาทิ น้ำมันพืช อาหารบริโภคในบ้าน-นอกบ้าน และค่าบริการส่วน
บุคคล นอกจากนี้ จากการที่อัตราเงินเฟ้อในเดือนมกราคม 2565 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3.23 (YoY) เพราะฐานราคา
เดือนเดียวกันของปี 2564 ค่อนข้างต่ำ
ดังนั้น จึงสรุปได้ ว่า สิน ค้าในกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมัน เชื้อเพลิง ที่สูงขึ้น ร้อยละ 27.89
(YoY) ส่งผลให้เงินเฟ้อในเดือนนี้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่สินค้ากลุ่มอาหาร เพิ่มสูงขึ้นเพียงร้อยละ 2.39
(YoY) จึงยังไม่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อของไทยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าในกลุ่มพลังงาน
อย่างไรก็ตาม ยังมีสิน ค้าสำคัญ หลายรายการที่ปรับลดลง อาทิ ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า ผักสด ผลไม้สด
เสื้อผ้า ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียน ส่งผลให้เงินเฟ้อของไทยขยายตัวในระดับที่ไม่สูงมากนัก
เงิน เฟ้ อที่สู งขึ้น ในเดือนนี้ สอดคล้ องกับเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญ หลายตัวที่ปรับ ตัว ดีขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ด้ า นอุ ป สงค์ ได้ แ ก่ ยอดการจั ด เก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ปริ ม าณนำเข้ า สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค ปริ ม าณ
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และการส่งออกสินค้าที่ยังคงขยายตัวได้ดี ด้านอุปทาน ได้แก่ กำลังการผลิตดัชนี
ผลผลิ ตอุตสาหกรรม ดัช นี การจำหน่ ายวัส ดุก่อสร้าง และยอดการจัดเก็บภาษี ธุรกรรมอสั งหาริมทรัพย์ที่เพิ่ มขึ้น
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับดัชนีราคาผู้ ผลิต ที่สูงขึ้นร้อยละ 8.7 (YoY) จากร้อยละ 7.7 ในเดือนก่อนหน้าและดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้าง ที่สูงขึ้นร้อยละ 6.1 (YoY) จากร้อยละ 8.9 ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
โดยรวม ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 44.6 จากระดับ 47.0 ในเดือนก่อนหน้า
2. แนวโน้มเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ 2565
คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีก สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ทั้งใน
และต่ า งประเทศ โดยเฉพาะราคาน้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ขายปลี ก ในประเทศที่ ป รั บ สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตามราคา
ในตลาดโลก ประกอบกับราคาฐานของเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมายังอยู่ในระดับต่ำ ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามค่า
วัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าจ้างแรงงาน และยกเลิกการยกเว้นการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2565 ซึ่งจะส่งผลต่อ
ภาคการผลิตและราคาขายปลีกสินค้าและบริการในลำดับต่อไป
10. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนธันวาคม 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนธันวาคม 2564
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้
สาระสำคัญ
ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเดือนธั นวาคม 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
(MPI) ขยายตัวร้อยละ 6.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความต้องการซื้อในประเทศและต่างประเทศที่เริ่ม
ขยายตัวในหลายสินค้า หลังจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว
อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนธันวาคม 2564 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน คือ
1. รถยนต์ ขยายตัวร้อยละ 9.15 ตามการขยายตัวของตลาดส่งออกเป็นหลัก ด้วยผลของเศรษฐกิจ
โลกพื้นตัว หนุนให้กลุ่มประเทศคู่ค้ามีความต้องการรถยนต์มากขึ้น
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2. การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัวร้อยละ 7.54 จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดและการเปิ ดประเทศรับ นั กท่องเที่ยว หลังประชาชนได้รับวัคซีนในอัตราสูง ทำให้ การดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมีมากขึ้น ความต้องการน้ำมันขนส่งและเดินทางจึงเพิ่มสูงตาม
3. น้ำตาล ขยายตัวร้อยละ 31.52 จากการเปิดหีบอ้อยเร็วกว่าปีก่อนและมีจำนวนโรงงานที่เริ่มเปิด
หีบมากกว่าปีก่อน รวมถึงสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากกว่าปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบปีนี้มี
มากกว่า
4. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ 14.24 ตามความต้องการใช้ในตลาดโลกที่สูงขึ้นต่อ เนื่อง
เพื่อนำไปใช้ในกลุ่มสินค้าในชีวิตประจำวันต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
5. ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ที่มิใช่ยางรถยนต์ ขยายตัวร้อยละ 16.08 ตามการขยายตัวของตลาดส่งออก
ที่ เศรษฐกิ จ ของประเทศคู่ ค้ า ฟื้ น ตั ว และมี ค ำสั่ งซื้ อ กลั บ เข้ า มามากขึ้ น รวมถึ ง ขยายตั ว ตามความต้ อ งการใช้ ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
11. เรื่ อง ผลการประชุ มคณะกรรมการบู รณาการเพื่ อพั ฒ นาความเสมอภาคและความเท่ า เที ยมทางสังคม
ครั้งที่ 1/2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กบสท.) เสนอ
ผลการประชุม กบสท. ครั้งที่ 1/2564 และมอบหมายให้ สศช. ประสานกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละแนวทาง เพื่อจัดกลุ่มแนวทางที่ต้องเร่งดำเนินการให้เห็นผลภายในปี 2565
สาระสำคัญของเรื่อง
การประชุม กบสท. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. รับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบูรณาการเพื่อพัฒ นา
ความเสมอภาคและความเท่ า เที ย มทางสั ง คม พ.ศ. 2563 และ การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จำนวน 5 ท่ า น
(2) สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประเทศไทย ปี 2563 และ (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ประกอบด้วย แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม แผนระดับ 2 แผนแม่บ ทภายใต้ ยุทธศาสตร์ช าติที่ เกี่ยวข้อ ง
ใน 4 ประเด็น ได้แก่ เศรษฐกิจฐานราก ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ และ
พลังทางสังคม รวมทั้งร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
2. เห็ น ชอบหลั ก การของแนวทางการขับ เคลื่ อนการบู รณาการเพื่ อพั ฒ นาความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางสังคม ใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคล ระดับครัวเรือนและชุมชน ระดับชุมชน และระดับเมือง
(ศูนย์กลางความเจริญแต่ละภูมิภาค) เพื่อเป็นกรอบการขับเคลื่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการขับเคลื่อน
(1) ระดั บ บุ ค คล สร้ า งระบบและกลไกให้ ค วาม 1) มาตรการให้ความช่วยเหลือเฉพาะเป็นรายบุคคล เช่น
ช่วยเหลื อเด็กนั กเรียนยากจนพิเศษเป็ น รายบุ คคล (1) วางแผน พั ฒ นา และติ ด ตตามเด็ ก ยากจนพิ เศษจาก
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษใน ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น (2) จัดทำข้อมูลและแผนการเรียนรู้
ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น* และกลุ่มเด็กอายุ 15-21 ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายเป็นรายบุคคล (3) ติดตาม
ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาและไม่ได้ทำงาน ซึ่ง ช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและ
ต้ อ งมี ก ารระบุ ตั ว ตนของกลุ่ ม เป้ าหมายให้ ชั ด เจน พั ฒ น าทั กษ ะอาชี พ และ (4) เพิ่ ม โอกาส การเข้ า ถึ ง
โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เดียวกัน เช่น ฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาคนตลอด 2) เชื่อมโยงการเรียนรู้ทุกประเภทและเปิดทางเลือกในการ
ช่วงชีวิต (TPMAP) ฐานข้อมูลของกองทุนเพื่อความ เรี ย นรู้ โดยเร่งรัด การจั ด ทำระบบธนาคารหน่ ว ยกิ ต ในทุ ก
เสมอภาคทางการศึ ก ษา (กสศ.) และข้ อ มู ล การ ระดั บ การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เกิ ด การเที ย บโอนระหว่ า งทั ก ษะ
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของภาคครัวเรือน ประสบการณ์ กั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
ไทย
ต่อเนื่อง
3) มาตรการช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว ของเด็ ก เช่ น ให้ ค วาม
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(2) ระดั บ ครั วเรื อนและชุ ม ชน ส่ งเสริ มเศรษฐกิ จ
ฐานรากให้ มี ร ายได้ เพิ่ ม ขึ้ น โดยใช้ ก ลไกกองทุ น
ประชารัฐสวัสดิการและเพิ่มบทบาทให้กองทุนร่วม
สนั บ สนุ น แผนงานโครงการพั ฒ นาชุ ม ชนจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มีกลุ่มเป้าหมาย
คือ กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด กลุ่ม
ผู้ประกอบการท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน

(3) ระดั บ ชุ ม ชน พั ฒ นาหลั ก ประกั น และความ
คุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุม แก้ไขปัญหาคนตก
หล่ น จากมาตรการสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ หรื อ ระบบ
ฐานข้อมูลที่สำคัญ

(4) ระดับเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
ในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคให้เข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่ม โดยระยะแรกดำเนินการโดยเน้น
เมื อ ง ศู น ย์ ก ล า ง ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ 6 เมื อ ง
(กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่
ขอนแก่น เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก จังหวัดสงขลา และภูเก็ต) ตามที่กำหนด
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในแผนย่อยของ
ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ช่วยเหลือทางสังคมแบบมุ่งเป้าและส่งเสริมการประกอบอีพที่
มีรายได้สูงขึ้น
1) เพิ่มการเข้าถึงดิจิทัลทั้งระบบ เช่น (1) อุดหนุนการเข้าถึง
และเพิ่มศักยภาพการใช้ดิจิทัลทั้งระบบแก่กลุ่มเปราะบางเพื่อ
เพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารพื้ น ฐานด้ า นสาธารณ สุ ข
การศึกษา และการประกอบอาชีพ และ (2) ออกมาตรการจูง
ใจให้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ
2) บูรณาการฐานข้อมูลคลัสเตอร์ผู้ประกอบการท้องถิ่นกับ
หน่วยวิจัยและพัฒนาของสถาบันศึกษาในระดับจังหวัดให้
อยู่ในรูป ของ Open Data เพื่อเป็ นคลั งข้อมู ล และความรู้
กลางให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถเข้าถึงอย่างเท่า
เทียมเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่น
1) ปรั บ ปรุ งฐานข้ อ มู ล TPMAP และข้ อ มู ล ความจำเป็ น
พื้นฐาน (จปฐ.) โดยใช้กลไกในพื้นที่ของศูนย์อำนวยการขจัด
ความยากจนและพั ฒ นาคนทุกช่ว งวัยอย่างยั่งยืน ตามหลั ก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง (ศจพ.) และกลไกของภาคี
พั ฒ นาอื่ น ๆ ในพื้ น ที่ เพื่ อ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล รายบุ ค คลให้
ครอบคลุมประชากรจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นทุกคนและ
เป็นปัจจุบัน
2) เพิ่ มระดับการออมในระบบประกัน สังคมและการออม
ภาคสมัครใจ โดยปรับปรุงรูปแบบการจ่ายเงินสมทบและสิทธิ
ประโยชน์ให้มีความหลากหลาย ส่งเสริมการออมเพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับวัยเกษียณอายุ และพัฒ นาระบบบริการ
ข้อมูลทางการเงินเพื่อการเกษียณ
3) จัดทำระบบให้ความช่วยเหลือในยามวิกฤตจากบทเรียน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ทุนทางสังคมและการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการกำหนดแนวทางการช่ ว ยเหลื อ
เยียวยาและเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้
พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการของเมืองเพื่อรองรับ
การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน ได้แ ก่ (1) ลงทุ น โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบดิจิทัล สาธารณสุข และ
การศึก ษาให้ ส อดคล้ งกั บ อัต ลั ก ษณ์ แ ละความต้อ งการของ
พื้นที่เพื่อพัฒนาภาคให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
(2) พั ฒ นาระบบข้อ มู ล สาสนเทศเพื่ อการพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละ
เมืองร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยวาง
แผนการพัฒ นาให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และภัย
พิบัติ และ (3) เสริมสร้างสมรรถนะประชาชนท้องถิ่นในทุก
ระดั บให้ มีศั กยภาพในการบริห ารจัดการพื้ นที่ แ ละเมื องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ส่ ง เสริ ม แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นเมื อ งเพื่ อ ประชาชนทุ ก กลุ่ ม
พัฒ นาระบบนิ เวศเพื่ อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยส่ งเสริมให้
ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มี
คุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดย
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มีมาตรการทางภาษีและมาตรการจูงใจ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ สศช. ประสานงานกับ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละแนวทาง
เพื่อจัดกลุ่มแนวทางที่ต้องเร่งดำเนินการให้เห็นผลภายในปี 2565
_____________________
* ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น คือครัวเรือนที่มีเด็กและเยาวชนอายุ 0-18 ปี และมีความขัดสนทางรายได้หรือมิใช่รายได้
อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก 4 มิติ ได้แก่ (1) มิติด้านสุขภาพ (2) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (3) มิติด้านการศึกษา และ
(4) มิติด้านความมั่นคงทางการเงิน
12. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 และผล
การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2565
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติและรับทราบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ (คกง.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 และผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราช
กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่
8 มีนาคม 2565 ดังนี้
1. ผลการพิจารณาของ คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565
1.1 อนุ มั ติ ให้ ม หาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น (ม.ขอนแก่ น ) เปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดที่ เป็ น
สาระสำคัญของโครงการผลิตชั้นกรองของหน้ากาก N95 โดยอาศัยคุณ สมบัติทริโบอิเล็กทริคของเส้นใยนาโน
ธรรมชาติแ ละนาโนซิลเวอร์ (B056) (โครงการผลิตชั้น กรองของหน้ากาก N95) โดยขยายระยะเวลาดำเนิน
โครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนเมษายน 2565 และเปลี่ยนแปลงการจัดหาวัสดุโพลิ
เมอร์ (Polymer) สำหรับการผลิตชั้นกรองหน้ากาก N95 จากการจัดหาโดยการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจาก
บริษัทผู้ผลิตภายในประเทศ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้
ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว
1.2 อนุ มัติ ให้ ม หาวิท ยาลั ยเชีย งใหม่ (ม.เชีย งใหม่ ) เปลี่ย นแปลงรายละเอียดที่ เป็ น
สาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ กรอบวงเงิน 51 ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565
เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว
1.3 อนุมัติให้ ม.เชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด
19 และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ (โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิร ภัย ระดับ 3) ของ ม.
เชียงใหม่ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดิมเดือนธันวาคม 2564 เป็นเดือนกันยายน 2565 เนื่องจากได้
ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว
1.4 อนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.มหิดล) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ
ของโครงการเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากผลผลิ ต ทางการเกษตรเพื่ อ ประโยชน์ ในเชิ งพาณิ ช ย์ จั งหวั ด
กาญจนบุ รี (โครงการเพิ่มมูลค่า ผลิต ภั ณ ฑ์ แ ปรรูปฯ) กรอบวงเงิน 1.2 ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาดำเนิ น
โครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นเดือนเมษายน 2565 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว
1.5 อนุมัติให้จังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงมหาดไทย (มท.) ขยายระยะเวลาโครงการจ้าง
งานเพื่อสนับสนุนการผลิตผักปลอดภัยปรุงอาหารให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (โครงการจ้างงานเพื่อสนับสนุน
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การผลิตผักปลอดภัยฯ) กรอบวงเงิน 894,240 บาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นเดือนเมษายน 2565
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
1.6 มอบหมายให้ห น่ วยงานผู้ รับ ผิดชอบโครงการตามข้อ 1.1 - 1.5 เร่งแก้ไขข้อมู ล
โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National
Strategy and Country Reform : eMENSCR) (ระบบ eMENSCR) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ด
โครงการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยกรณีที่ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
ให้เร่งดำเนินการคืนเงินกู้เหลือจ่ายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ตามข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจประทรวงการ
คลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี กู้เงินฯ พ.ศ. 2563) โดยเคร่งครัด
1.7 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงาน
หรื อโครงการภายใต้ พ ระราชกำหนดให้ อ ำนาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิน เพื่ อแก้ ไขปั ญ หา เยีย วยา และฟื้ น ฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราช
กำหนดฯ กู้ เงิน ฯ พ.ศ. 2563) ราย 3 เดื อน ครั้ งที่ 7 (1 พฤศจิ ก ายน 2564 - 31 มกราคม 2565) พร้อ มทั้ ง
มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ กู้เงินฯ พ.ศ. 2563
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ คกง. โดยเคร่งครัด
2. ผลการพิ จ ารณาของ คกง. ภายใต้ พ ระราชกำหนดกู้เงิน ฯ เพิ่ ม เติม พ.ศ. 2564 ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2565
2.1 อนุมัติให้นำวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5(2)1 แห่งพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม
พ.ศ. 2564 มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5(1)2 แห่งพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)
จำนวน 34,500 ล้านบาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19
2.2 อนุมัติ โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกัน สุขภาพแห่ งชาติ
(โครงการค่าบริการฯ) ปี 2565 รอบที่ 2 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเป็นค่าบริการ
สาธารณสุขสำหรับโรคโควิด 19 และบริการอื่น ที่เกี่ยวข้องที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลให้บ ริการแล้ว
ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 กรอบวงเงินรวม 34,528.866 ล้านบาท โดยเห็นควรให้
สปสช. ให้ความสำคัญกับการกำกับและตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติให้แก่หน่วยบริการให้สอดคล้องกับการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งเร่ง
ประชาสั ม พั น ธ์ส ร้ างการรั บ รู้ และเข้าใจเกี่ย วกั บ การดำเนิ น การตามหลั กเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขการกำหนด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ กรณีโรคโควิด 19 (หลักเกณฑ์ UCEP Plus) ให้สาธารณชนให้ถูกต้อง
ตลอดจนเห็ น ควรมอบหมายให้ กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมความพร้อมของ
สถานพยาบาลรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของช่องทางการติดต่อสื่อสารของระบบบริการรักษาพยาบาลให้มี
ความเพียงพอต่อผู้ป่วย
2.3 มอบหมายให้ สปสช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการค่าบริการฯ ปี 2565 รอบที่
2 และดำเนินการจัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้ สบน. สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการ
ตามแผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการ
ตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิ นเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สั ง คม จากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบี ย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรี กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) โดยเคร่งครัด
2.4 มอบหมายให้ สปสช. ดำเนินการประมาณการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วงเดือนมีนาคม - กันยายน 2565 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ UCEP Plus และ
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 โดยกรณี ที่ มี ก รอบวงเงิ น ค่ า บริ ก ารสาธารณสุ ข ภายใต้ ร ะบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเดือนธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 เหลือจ่าย เห็นควรให้ สปสช. เสนอขอ
เปลี่ ย นแปลงรายละเอีย ดที่เป็ น สาระสำคัญ ของโครงการค่าบริการฯ ปี 2565 รอบที่ 2 เพื่ อนำไปเป็น ค่าบริการ
สาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเดือนมีนาคม 2565 ตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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2.5 รับทราบผลการดำเนินโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ตามที่
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอ และให้ สศค. รายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้ สบน. ทราบ และส่งคืนเงินกู้
เหลือจ่ายเข้าบัญชีตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
2.6 อนุมัติให้ สศค. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ โดยปรับ
ลดกรอบวงเงินของโครงการ ดังนี้ (1) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จาก 42,000 ล้านบาท เป็น 33,270.5775
ล้านบาท หรือลดลง 8,729.4225 ล้านบาท และ (2) โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จาก 3,000 ล้านบาท เป็น 49.637 ล้าน
บาท หรือลดลง 2,950.363 ล้านบาท ทำให้มีกรอบวงเงิน กู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
เพิ่มขึ้นรวม 11,679.7855 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ สศค. เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ต่อไป
2.7 มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รั บอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้
พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยกรณีที่เห็นว่าไม่
สามารถใช้จ่ายเงินกู้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ ให้เร่งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับกรอบวงเงินของโครงการให้
เป็นไปตามความเหมาะสมและความจำเป็น
2.8 อนุมัติให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ
ของโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถาน
บัน เทิง ที่ได้ รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ (โครงการเยียวยากิจการสถานบัน เทิง) โดยสามารถให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในลั ก ษณะถั ว จ่ า ยภายใต้ จ ำนวน
กลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือตามโครงการเยียวยา
กิจการสถานบัน เทิงครอบคลุมกลุ่มผู้ ประกันตนและผู้ประกอบอาชีพอิสระในสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน
แล้ว
2.9 อนุมัติให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (โครงการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา) จำนวน 12
หน่วยงาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ โดยขยายระยะเวลาโครงการ จากเดิมสิ้นสุด
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นเดือนพฤษภาคม 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบ
ตามขั้นตอนแล้ว โดยเห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการติดตามตัวนักเรียน
นักศึกษา หรือผู้ปกครอง และการโอนเงินซ้ำ (Retry) ภายในเดือนเมษายน 2565 เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามที่ เสนอได้ ทั้ งนี้ ให้ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโครงการเร่งดำเนิ น การแก้ ไขข้ อ มู ล โครงการในระบบ
eMENSCR โดยเร็ว
2.10 มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเร่งรัด
การเบิกจ่ายตามโครงการ และหากดำเนินการแล้วเสร็จ เห็นควรให้เร่งรายงานผลและคืนเงินเหลือจ่ายตามขั้นตอน
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
2.11 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงาน
หรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ราย 3 เดือน ครั้งที่ 2 (1 พฤศจิกายน 2564 - 31
มกราคม 2565) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราช
กำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ คกง. ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม
พ.ศ. 2564 ตามข้อ 2.4.2 โดยเคร่งครัดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
___________________________
1 เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด
19
2 เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19
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13. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดหาเวชภัณฑ์ยาและขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี้
1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จากยา Molnupiravir เป็นยา Favipiravir และยา
Remdesivir และปรับ แผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการที่ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณของโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติด
เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมระยะเวลาดำเนินการเดือนตุลาคม ถึงเดือน
ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลาดำเนินการเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565
สาระสำคัญ
สำนักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 จำนวนเงิน 528,400,000 บาท เพื่ อ เป็ น ค่ าใช้ จ่ ายดำเนิ น โครงการแก้ ไขปั ญ หา
โรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใหม่ : กรณี โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยค่ายา Molnupiravir จำนวนเงิน 500,000,000 บาท และค่าครุภัณฑ์
รายการระบบหมอพร้อม จำนวนเงิน 28,400,000 บาท
กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จากยา Molnupiravir จำนวน
50,000 โดส วงเงิน 500,000,000 บาท เป็นยา Favipiravir จำนวน 17,065,457 เม็ด และยา Remdesivir จำนวน
5,166 Vial เนื่องจากแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (CPG COVID-19) กำหนดให้ ยา Favipiravir เป็นยาหลั กที่ใช้ในการรักษาผู้ ป่วยที่มีอาการไม่
รุนแรง ทั้งที่ไม่มีอาการปอดอักเสบหรือมีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย โดยมีอัตราการใช้ยาร้อยละ 87 ของผู้ป่วยที่ติด
เชื้อทั้งหมด และสำหรับยา Remdesivir ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีข้อ
ห้ามในการใช้ยา Favipiravir โดยมีอัตราการใช้ยาร้อยละ 2 ของผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีความต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องสำรองยาดังกล่าวไว้ให้เพียงพอสำหรับ
รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการที่
ขอรับการจัดสรรงบประมาณของโครงการ เป็นเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ซึ่งเกินระยะเวลาดำเนิน
โครงการที่กำหนดไว้
สำนั ก งบประมาณแจ้ ง ว่ า ได้ น ำเรื่ อ งดั ง กล่ า วกราบเรี ย นนายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว
นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจากยา
Molnupiravir จำนวน 50,000 โดส เป็นยา Favipiravir และยา Remdesivir โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่ าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ ไขปัญ หา และเยีย วยาผู้ ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 528,391,929 บาท เพื่อจัดซื้อยา Favipiravir
และยา Remdesivir และดำเนิ น โครงการพัฒ นาระบบข้อมูล การให้ บริการระบบหมอพร้อม และวัคซีนโควิด 19
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบี ยบข้อบั งคับ และมติคณะรัฐ มนตรีที่เกี่ย วข้อง เพื่ อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการอย่าง
เคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย
14. เรื่อง (ร่าง) แผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
คณะรัฐ มนตรี มีมติ เห็ น ชอบตามที่กระทรวงพลั งงาน (พน.) เสนอการทบทวนมติค ณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ได้เห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 155)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในส่วนของแผนรองรับวิกฤตการณ์ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้
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แผนรองรั บ วิ ก ฤตการณ์ ด้ า นน้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง :
หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารกองทุ น น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง
ในส่ ว นที่ ข อปรั บ ปรุ ง ตามมติ ค ณ ะกรรมการ
น โยบ ายพ ลั ง งาน แห่ งชาติ ค รั้ ง ที่ 3/2564
(ครั้งที่ 155) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
4. การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมี
จำนวนเงิ น เพี ย งพอเพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเมื่อ
รวมกับ เงิน กู้ แล้ วต้องไม่เกิน จำนวน 40,000 ล้ าน
บาท ตามมาตรา 26 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติก องทุ น
น้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 การใช้จ่ ายเงิน กองทุน
น้ ำมั น เชื้อเพลิ ง ในกรอบวงเงิน 40,000 ล้ านบาท
ตามมาตรา 8 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น น้ ำมั น
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ให้จ่ายได้เพื่อกิจการดังต่อไปนี้
1) เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภ าพ ระดั บ ราคาน้ ำ มั น
เชื้อเพลิง
2) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น งานกองทุ น น้ ำ มั น ฯ
หรื อ การบริ ห ารกองทุ น น้ ำมั น ฯ และกิ จ การอื่ น ที่
เกี่ ย วกั บ หรื อ เกี่ย วเนื่ อ งกั บ การจั ด การกิ จ การของ
กองทุนน้ำมันฯ
5. เมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ด้ า นราคาน้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง
ให้ ใช้ เ งิ น ก องทุ น น้ ำมั น เชื้ อ เพ ลิ ง เพื่ อ รั ก ษ า
เสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ตามแนวทาง
ดังนี้
4) กรณี ฐานะกองทุ น น้ ำมั น เชื้อ เพลิ งใกล้ ติ ดลบ
หากระดั บ ราคายั งอยู่ ในระดั บ วิ ก ฤต จนส่ งผลให้
ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ ให้เริ่มดำเนินกล
ยุทธ์การถอนกองทุน น้ ำมัน ฯ (Exit Strategy) โดย
ปรั บ สั ด ส่ ว นการช่ ว ยเหลื อ ลงครึ่ ง หนึ่ ง และยั ง คง
ดำเนิ น การหารือเรื่องการปรับ ลดภาษีส รรพสามิต
เพื่อให้ ระดับราคาไม่ปรับตัวสูงขึ้นมากนัก และเริ่ม
ดำเนินการกู้เงินเพื่อให้กองทุนฯ ไม่ขาดสภาพคล่อง

แผนรองรั บ วิ ก ฤตการณ์ ด้ า นน้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง :
หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารกองทุ น น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง
ในส่ ว นที่ ข อปรั บ ปรุ ง ตามมติ ค ณ ะกรรมการ
น โยบ ายพ ลั ง งาน แห่ งชาติ ค รั้ ง ที่ 2/2565
(ครั้งที่ 157) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565
4. การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมี
จำนวนเงิ น เพี ย งพอเพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง เมื่อ
รวมกั บ เงิน กู้ แล้ ว ต้ องไม่เกิ น จำนวน 40,000 ล้ าน
บาท ตามมาตรา 26 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติก องทุ น
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 การใช้จ่ายเงินกองทุน
น้ำมั น เชื้อ เพลิ ง ในกรอบวงเงิน 40,000 ล้ านบาท
ตามมาตรา 8 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น น้ ำมั น
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ให้จ่ายได้เพื่อกิจการดังต่อไปนี้
1) เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภ าพ ระดั บ ราคาน้ ำ มั น
เชื้อเพลิง
2) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น งานกองทุ น น้ ำ มั น ฯ
หรื อ การบริ ห ารกองทุ น น้ ำมั น ฯ และกิ จ การอื่ น ที่
เกี่ ย วกั บ หรือ เกี่ย วเนื่ อ งกั บ การจั ด การกิ จ การของ
กองทุนน้ำมันฯ

4) กรณีฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้ติดลบหาก
ระดับราคายังอยู่ในระดับ วิกฤต จนส่ งผลให้ ฐ านะ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ ตามมาตรา 26 วรรค
สอง หรือ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
น้ำ มัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะ เมื่อใกล้
วงเงินกู้ยืมเงินที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกาที่ออก
ตามกฎหมายดังกล่าว ให้เริ่มดำเนินการพิจารณา
กลยุ ท ธ์ ก ารถอนกองทุ น น้ ำ มั น ฯ (Exit Strategy)
โดยปรับสัดส่วนการช่วยเหลือลงครึ่งหนึ่ง และยังคง
ดำเนิ นการหารือเรื่องการปรับลดภาษีส รรพสามิต
เพื่อให้ ระดับราคาไม่ปรับตัวสูงขึ้นมากนัก และเริ่ม
ดำเนินการกู้เงินเพื่อให้กองทุนฯ ไม่ขาดสภาพคล่อง
5) กรณี ฐานะกองทุ น น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ติ ด ลบ ตัอข้อ 5) ออก20,000 ล้านบาท หรือ ติดลบตามจำนวนที่กำหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 26 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หยุดการชดเชย
สาระสำคัญ
1. จากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความผันผวน
จากสถานการณ์ความไม่สงบของต่างประเทศ โดยเฉพาะกรณีความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน
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ทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงต้องรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 โดยจ่ายเงินชดเชยราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 เฉลี่ยประมาณ 7,250 - 7,600 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้นเพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดำเนินการได้อย่า ง
ต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นผู้กำกับดูแลในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ
ลดผลกระทบต่อการดำรงชีพ และให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ด ด้วยสาเหตุของความผั นผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิ ง
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 - 2567
(ฉบั บปรับ ปรุง ครั้งที่ 2) โดยทบทวนหลั กเกณฑ์การบริห ารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิ งเพื่อให้ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิ ง
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมใน
กรณีเกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้
1.1 ทบทวนการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จากเดิม ข้อ 4. “...การบริหาร
จัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกู้แล้วต้องไม่เกินจำนวน 40,000 ล้านบาท ตาม
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 การใช้จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในกรอบ
วงเงิน 40,000 ล้ านบาท ตามมาตรา 8 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติก องทุ น น้ ำมั น เชื้ อเพลิ ง พ.ศ. 2562...” แก้ ไขเป็ น
“...การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 การใช้จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2562...”
1.2 ทบทวนกรณีฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้ติดลบ จากเดิม ข้อ 5 4) “...จนส่งผล
ให้ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ ให้เริ่มดำเนินกลยุทธ์การถอนกองทุนน้ำมันฯ (Exit Strategy) โดยปรับสัดส่วน
การช่วยเหลือลงครึ่งหนึ่ง และยังคงดำเนินการหารือเรื่องการปรับลดภาษีสรรพสามิต...” แก้ไขเป็น “...จนส่งผลให้
ฐานะกองทุน น้ ำมัน เชื้อเพลิ งติดลบ ตามมาตรา 26 วรรคสอง หรือวรรคสาม แห่ งพระราชบัญ ญั ติกองทุนน้ ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะเมื่อใกล้วงเงินกู้ยืมเงินที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ให้
เริ่มดำเนินการพิจารณากลยุทธ์การถอนกองทุนน้ำมันฯ (Exit Strategy) และยังคงดำเนินการหารือเรื่องการปรับลด
ภาษีสรรพสามิต...”
1.3 ทบทวนกรณีฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้ติดลบ จากเดิม ข้อ 5 5) “...กรณีฐานะ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ 20,000 ล้านบาท หรือ ติดลบตามจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26
วรรคสาม แห่ งพระราชบั ญ ญั ติกองทุน น้ ำมัน เชื้อเพลิ ง พ.ศ. 2562 ให้ กองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงหยุดการชดเชย...”
แก้ไขเป็น ตัดข้อ 5) ออก
2. กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้เสนอ (ร่าง) แผนรองรับวิกฤตการณ์
ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 - 2567 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนหน่วยงานนำเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอแนะและให้ความเห็นว่า (ร่าง)
แผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ของสำนักงานกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง (แผนฯ) เป็นการปรับปรุงในส่วนของหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้หลักเกณฑ์
และกลไกที่ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีความยืดหยุ่นในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับ ที่เหมาะสมถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่ไม่ใช่สาระสำคัญของแผน
ระดั บ ที่ 3 ตามนั ย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2560 ประกอบกั บ เมื่ อวั น ที่ 9 มี น าคม 2565
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบการทบทวนแผนฯ ตามขั้นตอนแล้ว จึงเห็นควรให้กระทรวง
พลังงานเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบแผนฯ ตามขั้นตอนของมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
15. เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งเข้ามาทำงาน
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน
(Agreement) ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2565
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติดังนี้
1. เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่ง
เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้าง
แรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2565 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
2. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามา
อยู่ในราชอาณาจักรเป็ น กรณีพิเศษเพื่อการทำงานสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่ องด่วน
แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ รง. เสนอว่า
1. ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ลงวันที่ 1 มีนาคม 2549 ประกอบกับบันทึกความ
เข้าใจฯ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กำหนดให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และ
เมียนมา) สามารถขออนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจัก รเพื่อทำงานได้เป็นเวลา 2 ปี และสามารถต่ออายุการอยู่ใน
ราชอาณาจักรเพื่อทำงานอีกครั้งเดียว เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (รวมทั้งหมดไม่เกิน 4 ปี)โดยเมื่อครบระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว คนต่างด้าวต้องเดิน ทางกลับ ออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนที่จะสามารถขอ
อนุญาตกลับเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานตามบันทึกความเข้าใจฯ ได้อีกครั้งหนึ่ง
2. ปัจจุบันมีคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 106,580 คน (กัมพูชา 26,840 คน ลาว 25,504 คน และเมียน
มา 54,236 คน) ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานแล้ว คนต่างด้าวดังกล่าวต้องเดินทาง
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ 1 แต่โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคง
มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสายพั นธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งเป็นสายพันธ์ที่สามารถกระจายได้เร็ว และ
มีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น รัฐบาลจึงต้องกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันควบคุม และยับยั้งการแพร่
ระบาดของโรค ซึ่งรวมไปถึงการเดินทางเข้าออกประเทศ ส่งผลให้การดำเนินการของคนต่างด้าวที่ เข้ามาทำงานตาม
บัน ทึกความเข้าใจฯ ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2565 ประสบกับอุปสรรค ข้อขัดข้อง รวมถึงการไม่
สามารถเดินทางกลับประเทศได้โดยสะดวก ประกอบกับนายจ้างและผู้ประกอบการยังคงมีความต้องการกำลังแรงงาน
ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการฟื้นฟูประเทศทั้ง ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และภายหลังสถานการณ์การระบาดของ
โรคคลี่คลาย ดังนั้น เพื่อให้คนต่างด้าวดังกล่าวซึ่งประสงค์จะทำงานสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานต่อไปได้
อันจะส่งผลให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศสามารถขับเคลื่อนได้ต่อไปภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รง. จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่
เข้ามาทำงานตามบั นทึกความเข้าใจฯ ที่วาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2565 สามารถอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รต่ อ ไปได้ โดยไม่ ต้ อ งเดิ น ทางกลั บ ประเทศ โดยให้ มี ก ารยกร่ า งประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทำงาน
สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ …. เพื่อให้คนต่างด้าวดังกล่าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เป็นกรณีพิเศษอีก 6
เดื อ นเพื่ อ ดำเนิ น การขออนุ ญ าตทำงานหรื อ ขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตทำงาน และขอรับ การต รวจอนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปได้อีกไม่เกิน 2 ปี รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามอำนาจหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว
3. รง. โดยกรมการจัดหางาน ได้มีหนังสือถึงทางการกัมพูชา ลาว และเมียนมาเกี่ยวกับการระงับเป็น
การชั่วคราวต่อการบังคับใช้พันธกรณีที่กำหนดให้แรงงานจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง และการบริหารจัดการ
เฉพาะกิจสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานและการขยายเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรสำหรับแรงงานต่างด้าวซึ่งเข้า
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มาทำงานตามบันทึกความเข้าใจฯ ตามข้อ 2 ซึ่งทางการของประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาได้มีหนังสือแจ้งให้
ทราบแล้วว่าเห็นชอบกับการดำเนินการดังกล่าวด้วยแล้ว
4. ในคราวประชุ มคณะกรรมการนโยบายการบริห ารจัดการการทำงานของคนต่างด้ าว ครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม
บันทึกความเข้าใจฯ ที่วาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี ในปี พ.ศ. 2565 สามารถอยู่และทำงานได้ต่อไป โดยไม่ต้อง
เดินทางกลับประเทศ
สาระสำคัญของร่างประกาศ
1. กำหนดให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความ
เข้าใจฯ ที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานสิ้นสุดลงในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31
ธันวาคม 2565 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เป็นกรณีพิเศษอีก 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรสิ้นสุดลง เพื่อดำเนินการขออนุญาตทำงานหรือขอต่อใบอนุญาตทำงาน และขอรับการตรวจอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป
2. ให้คนต่างด้าวตามข้อ 1 ไปตรวจขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ที่กอง
บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด
โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปเพื่อทำงานไม่เกิน 2 ปี
นับจากวันที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง
ต่างประเทศ
16. เรื่อง การสมัค รเข้าเป็น สมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนิน มาตรการทางการเงิน [Financial
Action Task Force (FATF)]
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนิน
มาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) และให้ รองนายกรัฐ มนตรี (นายวิษ ณุ เครือ งาม)
ซึ่งกำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (สำนั กงาน ปปง.) ลงนามในหนั งสื อแสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าเป็ นสมาชกของ FATF ตามร่าง
หนังสือแสดงเจตจำนงตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
FATF เป็ น องค์ก รความร่ว มมือ ระหว่างรัฐ บาล จัด ตั้งขึ้น ในปี 2532 โดยที่ ป ระชุม สุ ด ยอดกลุ่ ม
1
ประเทศ G7 ปั จ จุ บั น มีส มาชิก 39 ราย และมีเครือข่ายความร่ว มมื อซึ่งเรียกว่า FATF-Style Regional Bodies
(FSRBs) 9 แห่ง ในทุกภูมิภาคของโลก เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากล
ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และการต่ อ ต้ า นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย
(Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism: AML/CFT) อ ย่ างไรก็ ต าม ปั จ จุ บั น
ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ FATF แต่เป็นสมาชิกของกลุ่ม APG (หนึ่งใน FSRBs) ซึ่งเป็นเครือข่ายและสมาชิก
สมทบของ FATF (ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี 10 เมษายน 2544 และ 5 พฤษภาคม 2563) โดย FATF ได้ ก ำหนด
วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของสมาชิก กระบวนการและการจัดทำกรอบระยะเวลาในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกภาพ และ
การชำระค่าธรรมเนียม สรุปได้ ดังนี้
1. วัต ถุประสงค์ (1) เป็นองค์กรหลักในการกำหนดมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT (2)
ผลักดันการปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
เกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง
และเพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพของระบบการเงิน ระหว่า งประเทศ (3) ประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานสากลด้ า น
AML/CFT ในเรื่องความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมาย ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การติดตามความคืบหน้าในการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และการออกมาตรการตอบโต้ประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และ (4) จัดทำแนวโน้ม
และวิธีการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
2. คุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก ประเทศผู้ ส มั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก FATF ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ใน
ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ดังนี้
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(1) ความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมาย
1.1) ต้ อ งมี ค ะแนนผลการประเมิ น ที่ ได้ ค ะแนนในระดั บ สอดคล้ อ ง
น้อยที่สุด (Non-Compliant: NC) และสอดคล้องบางส่วน (Partially Compliant: PC) ไม่เกิน 7 ข้อ
1.2) ข้อแนะนำที่ 3 (ความผิดฐานฟอกเงิน) ข้อแนะนำที่ 5 (ความผิดฐาน
การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ข้อแนะนำที่ 10 (การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า)
ข้อแนะนำที่ 11 (การเก็บรักษาหลักฐาน) และข้อแนะนำที่ 20 (การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) ต้องอยู่ใน
ระดับสอดคล้องมาก (Largely Compliant: LC หรือสอดคล้องมากที่สุด/ไม่มีข้อบกพร่อง (Compliant: C)
(2) ความสอดคล้องด้านประสิทธิภาพ
2.1) ต้องมีคะแนนความสอดคล้องด้านประสิทธิผลในระดับปานกลางและ
ต่ำรวมกันไม่เกิน 6 ด้าน
2.2) ต้องมีคะแนนความสอดคล้องด้านประสิทธิผลในระดับต่ำ ไม่เกิน
3 ด้าน
3. การชำระค่าธรรมเนียม การเข้าเป็นสมาชิก FATF จะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียม
สมาชิกรายปี เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม FATF ซึ่งขึ้นกับขนาดเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้น ๆ โดยประมาณการค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของประเทศไทยจากการคำนวณจากสถิติเชิงปริมาณจะอยู่
ระหว่าง 2.65-2.95 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปีถัดไปค่าธรรมเนี ยมสมาชิกรายปี จะเพิ่ มขึ้น เฉลี่ ยประมาณร้อยละ
5-6 ขึ้นอยู่กับขนาดของ GDP และกิจกรรม/โครงการของ FATF ในแต่ละปี
ทั้งนี้ การเข้าเป็นสมาชิกของ FATF จะเพิ่มบทบาทการทำงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทยใน
เวทีระหว่างประเทศ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะที่เป็นประเทศที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลในระดับ
เดียวกับ นานาอารยประเทศที่พัฒ นาแล้ว เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเงินของประเทศไทย สร้างความ
น่าเชื่อถือด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี และนำมาซึ่งความร่วมมือระหว่างปร ะเทศต่อไปใน
อนาคต รวมทั้งประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ด้านวิชาการจากประเทศต่าง ๆ
____________________________
1กลุ่มประเทศอุ ตสาหกรรมชั้นนำของโลก

ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 7 ประเทศ คือ ประเทศแคนาดา สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สาธารณรัฐอิตาลี ประเทศญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

17. เรื่อง รายงานผลการประชุม สมัชชาใหญ่ สมั ยสามั ญ ขององค์ การการท่ องเที่ ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอรายงานผลการประชุม
สมั ช ชาใหญ่ ส มั ย สามั ญ ขององค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ งสหประชาชาติ * (United Nations World Tourism
Organization: UNWTO) ครั้ งที่ 24 และการประชุ ม ที่ เกี่ย วข้อ ง เมื่ อวัน ที่ 30 พฤศจิก ายน - 3 ธัน วาคม 2564
ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและมีรัฐมนตรีท่องเที่ยวและผู้แทน จำนวน
84 คน ผู้แทนจากประเทศสมาชิก UNWTO และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวกว่า 1,000 คน
จาก 135 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. การประชุ ม ฯ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ รับ ทราบผลการดำเนิ น งานของสภาผู้ บ ริห ารองค์ ก ารการ
ท่องเที่ยวโลก การอนุมัติแผนงาน ปี 2565 - 2566 และอนุมัติงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานขององค์การการ
ท่องเที่ยวโลก รวมทั้งกำหนดแนวนโยบายและทิศทางการพัฒ นาการท่องเที่ยวโลก เพื่อสร้างเส้นทางใหม่ของการ
ท่องเที่ยวภายหลังการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่ปลอดภัย
อย่างรวดเร็ว
2. สถานการณ์การท่องเที่ยวปี 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลงกว่าร้อยละ 74
หรือประมาณหนึ่งพันล้านคน เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศต่าง ๆ
กำหนดข้อจำกัดในการเดินทางที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงการปิดพรมแดนของประเทศ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของโลกสูญเสียรายได้ประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และประชากร 100-120 ล้านคนในภาคการท่องเที่ยว
ประสบปัญหาการตกงานโดยเฉพาะในวิสาหกิจการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม
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3. การดำเนินงานตามแผนงานทั่วไปขององค์การการท่องเที่ยวโลก ที่ประชุมรับทราบผลการ
ดำเนินงานตามแผนงานและให้การรับรองข้อริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ และอนุมัติข้อตกลงภายใต้การทำงานของ
คณะกรรมการย่อยของสภาผู้บริหารองค์การการท่องเที่ยวโลก ดังนี้
3.1 โครงการนำร่ อ ง “The Best Tourism Villages by UNWTO” โดยให้ ป ระเทศ
สมาชิก UNWTO คัดเลือกชุมชนนำร่องเข้าร่วมประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ดีที่สุด สำหรับประเทศไทยชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้รับรางวัล Upgrade Programme ประจำปี 2564
ซึ่งจะได้รับการสนั บสนุน จาก UNWTO และพันธมิ ตรในการฝึกอบรมพัฒ นาศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการยกระดับสู่การเข้าร่วมประกวดรางวัลในปีต่อไป โดยการเข้าประกวดรางวัลครั้งนี้ได้รับการ
ผลักดันจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และ กก.
3.2 โครงการ “Global Tourism Plastics Initiative” โดย UNWTO ร่วมมือกับโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และมูลนิธิ Ellen MacArthur กำหนดให้องค์กรด้านการท่องเที่ยวต้องลงนามร่วมกัน
เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลาสติกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2568 เช่น ขจัดบรรจุภัณฑ์และสิ่งของที่
เป็นพลาสติกและนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้ร้อยละ 100
3.3 การอนุมัติรายการข้อตกลงภายใต้การทำงานของคณะกรรมการย่อยของสภาผู้บริหาร
องค์การการท่องเที่ยวโลก ได้แก่ 1) การลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับอาคารสำนักงานใหญ่ UNWTO แห่งใหม่ ณ กรุง
มาดริด ราชอาณาจักรสเปน 2) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติรอบปี 2565 - 2566
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ที่ จ ะไม่ เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ฯ เนื่ อ งจากยั งติ ด ขั ด ในขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านในระดั บ พื้ น ที่ แ ละ
งบประมาณที่จะใช้ในการเข้าร่วมและดำเนินการ แต่อาจจะพิจารณาอีกครั้งในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในรอบปี 2567
- 2568 3) การอนุ มั ติ ป ระมวลกฎหมายระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองนั ก ท่ อ งเที่ ย วและให้ ก ารรั บ รอง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อพัฒ นาประมวลกฎหมายฯ ว่าเป็นเครื่องมือที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย และ
สนั บ สนุ น ให้ ป ระเทศสมาชิ ก UNWTO ปฏิ บั ติ ต ามประมวลกฎหมายนี้ และ 4) การอนุ มั ติ วัต ถุ ป ระสงค์ ลำดั บ
ความสำคัญ และผลลัพธ์ของร่างแผนงานปี 2565 – 2566
4. การรับรองร่างงบประมาณประจำปีขององค์กรในช่วงปี 2565 – 2566 เป็นจำนวนเงินรวม
30.438 ล้านยูโร และให้อำนาจเลขาธิการ UNWTO ดำเนินการตามจำนวนเงินที่รวบรวมได้
5. การรับรองการแต่งตั้งนาย Zurab Pololikashvili ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ UNWTO ในช่วง
ปี 2565 - 2568
6. การจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคของ UNWTO โดยให้ใช้กรอบกฎหมายและกรอบการปฏิบัติงานใน
การพิจารณาคัดเลื อกสถานที่จัดตั้งสำนักงานภูมิภ าค UNWTO และยินดีกับข้อเสนอของสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
สาธารณรั ฐ บราซิ ล สาธารณรั ฐ กาบู เวร์ ดี สาธารณรั ฐ กานา สาธารณรั ฐ เคนยา สาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้ และ
ราชอาณาจักรโมร็อกโก เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคของ UNWTO
7. การรายงานของคณะกรรมการจริยธรรมการท่องเที่ยวโลก ที่ประชุมรับทราบระเบียบปฏิบัติของ
คณะกรรมการฉบับปรับปรุง และอนุมัติการแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณสากลสำหรับการ
ท่องเที่ยว ร่วมทั้งส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกพิจารณาให้สัตยาบัน ยอมรับ และ/หรือลงนามในอนุสัญญาและพิธีสาร
เลือกรับที่รับรองในสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 23 และกำหนดให้เป็นเรื่องสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
8. การกำหนดประเทศเจ้าภาพและหัวข้อการจัดงานวัน ท่องเที่ยวโลก ที่ประชุมรับทราบการ
รายงานกิจกรรมการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ปี 2563 - 2564 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในระดับอนุมิภาคในหัวข้อ
“Tourism and Rural Development : การท่ อ งเที่ ย วและการพั ฒ นาชนบท” และ “Tourism for Inclusive
Growth : การท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตอย่างครอบคลุม” และรับรองหัวข้อและกำหนดการเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิม
ฉลองวันท่องเที่ยวโลก ปี 2565 - 2566 โดยปี 2565 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในหัวข้อ “Rethinking
Tourism” และปี 2566 ณ กรุ ง ริ ย าด ราชอาณ าจั ก รซาอุ ดี อ าระเบี ย ในหั ว ข้ อ “ Tourism and Green
Investments”
9. การกำหนดสถานที่และวันประชุมสมัชชาใหญ่ส มัยสามัญ ครั้งที่ 25 ในปี 2566 ที่ประชุมได้
พิจารณาเลือกให้สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ
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10. การประชุ ม สภาผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลก ครั้ ง ที่ 116 ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบว่ า
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ สมัยที่ 116 ในเดือนมีนาคม 2565 โดยมีวาระสำคัญ คือ
การพิจารณาข้อปฏิบัติและกรอบการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดตั้งสำนักงาน
ภูมิภาค UNWTO
_____________________
*องค์ การการท่ องเที่ ย วโลกแห่ งสหประชาชาติ ปั จ จุ บั น มี ป ระเทศสมาชิ ก 158 ประเทศ เช่ น ประเทศออสเตรเลี ย
ประเทศแคนาดา ประเทศไทย โดยจะจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญขององค์การฯ ทุก 2 ปี ซึ่งเป็นการประชุม
ผู้นำการท่องเที่ยวของโลกที่ใหญ่ที่สุด เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายด้านการท่องเที่ยวของโลก ตลอดจนอนุมัติ
งบประมาณเพื่อให้สำนักงานเลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลกใช้ดำเนินการในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
18. เรื่อง ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสุมทรอินเดีย ครั้งที่ 21
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่า งประเทศ (กต.) เสนอผลการประชุมสภารัฐมนตรี
สมาคมแห่งมหาสุมทรอินเดีย (India Ocean Rim Association: IORA) ครั้งที่ 21 และมอบหมายให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องดำเนินการตามผลการประชุมฯ ต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
กต. รายงานว่า การประชุม IORA ครั้งที่ 21 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ กรุงธากา
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (บังกลาเทศ) ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศของบังกลาเทศ (ดร. อาบุลคาลัม อับดุล โมเมน) เป็นประธาน และมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและระดับอื่น ๆ
ของประเทศสมาชิ ก IORA เข้ าร่ ว ม จำนวน 23 ประเทศ และประเทศหุ้ น ส่ ว นคู่ เจรจา 9 ประเทศ สำหรับ ไทย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ได้มอบหมายให้ผู้ ช่ว ย
รัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ (นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล โดยการประชุมฯ มีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้
ประเทศสมาชิ ก IORA ร่ ว มรั บ รองแถลงการณ์ ธ ากา ซึ่ ง เป็ น เอกสารผลลั พ ธ์ ก ารประชุ ม ฯ มี
สาระสำคัญไม่แตกต่างจากฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้ แต่มีการแก้ไขรายละเอียดบางประการ พร้อมทั้งไทยได้
จัดทำถ้อยแถลงของผู้ แทนไทย โดยเน้ น ย้ ำบทบาทของไทยในประเต็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) การส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโรคโควิด -19 โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(2) การส่งเสริม
บทบาททางเศรษฐกิจ ของสตรี (3) การส่ งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก IORA และอาเซียน รวมถึง
ประเทศหุ้นส่วนคู่เจรจาเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ และ (4) การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภาคทะเล
ระหว่างประเทศสมาชิก
19. เรื่อง การเข้าร่วมการประกาศเริ่มการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบมอบหมายรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ หรื อ ผู้ แ ทนที่ ได้ รั บ
มอบหมาย ร่วมการประกาศเริ่มการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสิ นค้าของอาเซียนในการประชุมรัฐ มนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 28 เพื่อที่จะดำเนินการตามเป้าหมายในการทบทวน
และปรับปรุงเพื่อยกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
1. อาเซียนได้จัดทำร่างข้อเสนอเอกสารแนวทางการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียน เป็นเอกสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนถึงแนวทางการ
เจรจาให้ มีทิศทางที่ชัดเจน โดยจะไม่ก่อให้ เกิดสิ ทธิและหน้าที่ภ ายใต้กฎหมายระหว่า งประเทศ ไม่มีผลผูกพันต่อ
ผลลัพธ์ทางการเจรจา และท่าทีของประเทศสมาชิกระหว่างการเจรจาแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ร่างเอกสารข้อเสนอแนวทางการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ยังอยู่
ระหว่างการหารือในรายละเอียดของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) อย่างไรก็ดี เนื้อหาและสารัตถะ
ของร่างเอกสาร ประกอบด้วย หลักการทั่วไป วัตถุประสงค์ของการเจรจา ตลอดจนเค้าโครงที่คาดว่าจะครอบคลุมใน
การเจรจา
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2. ประเทศสมาชิกอาเซียน มีกำหนดให้ประกาศเริ่มการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียน ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 28 โดยมีเป้าหมาย
เจรจาให้แล้วเสร็จภายในปี 2567
3. ผลกระทบ
อาเซียนเป็น คู่ค้าอัน ดับ หนึ่งของไทย โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนการค้าเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ
21.82 ของมูลค่าการค้ารวมของไทยกับทั้งโลก ทั้งนี้ ไทยมีการค้ ารวมกับอาเซียนในปี 2564 มูลค่า 110,799 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 19,231 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น การประกาศเริ่มการเจรจายกระดับความ
ตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนจึงมีความสำคัญและสร้างประโยชน์ต่อการค้าของไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากจะเป็น
การเจรจาเพื่อทบทวนและปรับปรุงความตกลงฯ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ
ในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค ซึ่งไทยสามารถ
ใช้โอกาสนี้ในการเจรจาเพื่อเอื้อประโยชน์ ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกทางการค้ าสินค้าของไทยในอาเซียนให้
มากขึ้น
ทั้งนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายจะประกาศเริ่มการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียน ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 28 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 –
17 มีนาคม 2565
20. เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญ ญามิน ามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 4 ในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง
(In - person)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย สำหรับการประชุมรั ฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 4
ในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (In - person)
2. เห็ น ชอบต่ อกรอบการเจรจา และท่าทีของประทศไทย สำหรับ การประชุมรัฐภาคีอนุ สั ญ ญ า
มินามาตะฯ สมัยที่ 4 ในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (In - person)
3. หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากกรอบการเจรจาฯ และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย(Legally
binding) ต่ อ ประเทศไทย ให้ เป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ ของหั ว หน้ าคณะผู้ แ ทนไทยเป็ น ผู้ พิ จ ารณา โดยไม่ ต้อ งนำกลั บ เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 4 ในรูปแบบการประชุมด้วย
ตนเอง (In - person) ในวันที่ 25 มีนาคม 2565
4. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการต่อต้านการค้าปรอทอย่างผิดกฎหมายทั่วโลกและการ
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการประสานงาน ป้องกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าปรอทผิดกฎหมายของประเทศไทย
ภายใต้คณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ เพื่อเป็นกลไกการดำเนินงานตามปฏิญญาดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความ
จำเป็น ต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กรมควบคุม
มลพิษดำเนินการได้ และมอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นหั วหน้าคณะผู้แทน
ไทยให้การรับรอง (Endorsement) ต่อร่างปฏิญญาบาหลีฯ ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 4 ใน
รูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (In - person)
สาระสำคัญ
1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 4 ใน
รูป แบบการประชุ ม ด้ ว ยตนเอง (In - person) ระหว่ างวั น ที่ 21 - 25 มี น าคม 2565 ณ เกาะบาหลี ส าธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย คือ นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย ปฏิบัติหน้าที่
หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนไทย และผู้ แ ทนกรมควบคุ ม มลพิ ษ 1 คน ส่ ว นการรั บ ฟั งถ่ า ยทอดสดผ่ านระบบออนไลน์
ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ
และผู้แทน 9 กระทรวงที่เกี่ย วข้องภายใต้คณะอนุกรรมการอนุสั ญ ญามินามาตะฯ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง
กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมองค์ประกอบของคณะ
ผู้แทนไทยทั้งสิ้น 49 คน
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2. กรอบการเจรจาสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 4 ในรูปแบบการประชุม
ด้วยตนเอง (In - Person) ประกอบด้วย
1) สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของอนุสัญญา
มินามาตะฯ ในการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยสู่บรรยากาศ และการปล่อยสู่ดินหรือ
น้ำของปรอทและสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์
2) คำนึ ง ถึ งสภาพการณ์ ต่ า ง ๆ และความต้ อ งการจำเพาะของประเทศกำลั ง พั ฒ นา
โดยเฉพาะความจำเป็ น ที่ จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในระดับประเทศด้านการจัดการสารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดวงจร โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ
3) คำนึงถึงขีดความสามารถและสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศใน
การดำเนินตามอนุสัญญามินามาตะฯ และสะท้อนหลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน
4) สนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ และการบู รณาการร่ ว มกั น ในการดำเนิ น งานตามพั น ธกรณี
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเป็นภาคี ข้อตกลงที่สอดคล้องกับศักยภาพ และขีดความสามารถ
ของประเทศจากการใช้ปรอทและสารประกอบปรอท
5) สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาลที่ ไ ด้ แ ถลงต่ อ รั ฐ สภา ยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ขยายการบังคับใช้ถึง
พ.ศ. 2565 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2580 และแผนปฏิบัติ
การด้านการจัดการสารเคมี พ.ศ. 2562 - 2565
3. ร่างปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการต่อต้านการค้าปรอทอย่างผิดกฎหมายทั่วโลก
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อเข้ าถึ งกระแสหลั ก ของปั ญ หาการค้ าปรอทอย่างผิ ดกฎหมายเติ ม เต็ ม
อนุสัญญามินามาตะฯ และต่อต้านกาค้าปรอทอย่างผิดกฎหมาย โดยมีกำหนดปรับปรุงร่างปฏิญญาบาหลีฯ จำนวน 3
ครั้ง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ได้พิจารณา
ร่างปฏิญญาบาหลีฯ ครั้งที่ 1 โดยเห็นชอบในการขอปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าวในภาพรวมประเทศไทย ทั้งใน
ส่วนอารับภบทและปฏิบัติการ อาทิ เพิ่มประเด็นด้านสุขภาพ และระบบแจ้งเตือนและแบ่งปันข้อมูล เป็นต้น ในการนี้
กรมควบคุมมลพิ ษได้จั ดส่ งความเห็ น ในการขอปรับปรุงดังกล่ าวให้ ส าธารณรัฐ อิน โดนีเซียรับ ทราบ เมื่อวันที่ 28
มกราคม 2565 รวมทั้งเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการประสานงาน ป้องกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
การค้ า ปรอทผิ ด กฎหมายของประเทศไทย ภายใต้ ค ณะอนุ ก รรมการอนุ สั ญ ญามิ น ามาตะฯ เพื่ อ เป็ น กลไกการ
ดำเนินงานตามปฏิญญาบาหลีฯ ซึ่งปั จจุบันร่างปฏิญญาบาหลีฯ ผ่านการปรับปรุง ครั้งที่ 2 แล้ว และจะมีกำหนด
ปรับ ปรุงร่ างปฏิญ ญาบาหลี ฯ ครั้งสุ ดท้าย คือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2565 โดยจะ
เผยแพร่ผลการปรับปรุงนี้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 และจะตอบข้อซักถามต่อภาคีสมาชิก ในวันที่ 25 มีนาคม 2565
แต่งตั้ง
21. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรั ฐ มนตรีมีม ติอนุ มัติตามที่ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขเสนอแต่งตั้ง นายภั ท รพล
จึงสมเจตไพศาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้
ดำรงตำแหน่ งนายแพทย์ ทรงคุณ วุฒิ (ด้านสาธารณสุ ข) กลุ่ มที่ ปรึกษาระดับ กระทรวง สำนั กงานปลั ดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วั นที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
22. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง (กระทรวง
การต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทน
ตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
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1. นายตุลย์ ไตรโสรัส กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้
ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2. นายสรจั ก ร บู ร ณะสั ม ฤทธิ กงสุ ล ใหญ่ สถานกงสุ ล ใหญ่ ณ เมื อ งเจดดาห์ ราชอาณาจั ก ร
ซาอุดีอาระเบีย ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 2 ราย ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ
23. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
คณะรัฐ มนตรีมีมติอนุ มัติตามที่ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเสนอแตงตั้ง นายวิธพล เจาะจิตต์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ แทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากถึงแก่กรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และ
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
การแต่งตั้ง นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป (ตามมติคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติใน
การประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
25. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 แทนตำแหน่งที่ว่างลง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงแรงงานเสนอแต่ งตั้ ง กรรมการผู้ แ ทนฝ่ า ยรัฐ บาลใน
คณะกรรมการค่ าจ้ างชุ ด ที่ 21 แทนกรรมการผู้ แ ทนฝ่ ายรัฐ บาลเดิ ม ที่ ล าออก จำนวน 2 คน ดั งนี้ 1. นายนิ ย ม
สองแก้ว 2. นายรณรงค์ พู ลพิพั ฒ น์ ทั้ งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป และให้ ผู้ ได้รับแต่งตั้งอยู่ใน
ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายพนมบุ ต ร จั น ทรโชติ รองอธิบ ดีก รมศิล ปากร แต่งตั้ งให้ ดำรงตำแหน่ ง ผู้ ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
2. นางโชติ ก า อั ค รกิ จ โสภากุ ล ผู้ ช่ ว ยปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง
27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ ดังนี้
1. ขอยกเว้นการสิ้นสุดลงของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong
Committee : TNMC) ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่เสนอโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย โดยมีรัฐมนตรีที่กำกับ ดูแล สทนช. เป็นประธาน
กรรมการ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ และมีกรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ กรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ รวม 29 คน
องค์ประกอบคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย มีดังนี้
1. รัฐมนตรีที่กำกับดูแล สทนช.
ประธานกรรมการ
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2. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
3. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ*
7. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
8. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
11. อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
12. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
13. อธิบดีกรมชลประทาน
14. อธิบดีกรมเจ้าท่า
15. อธิบดีกรมประมง
16. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
17. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
18. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ*
19. เลขาธิการสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน*
21. เจ้ากรมอุทกศาสตร์*
22. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*
23. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์*
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนและกลยุทธ์)
24. นายสุรชัย ศศิสุวรรณ
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการองค์กร)
25. นางรวีวรรณ ภูริเดช*
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน)
26. นายชัยยุทธ สุขศรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการน้ำ)
27. รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
28. ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
29. ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
หมายเหตุ * กรรมการในคณะกรรมการฯ ที่เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม
************************
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