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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่ป็นทางการจากส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรอีกีครัง้) 
 
   วนันี้ (20 กนัยายน 2565)  เวลา 09.00 น.  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตร ี    
เป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตร ีณ ตกึสนัตไิมตร ี(หลงันอก) ท าเนียบรฐับาล ซึ่งสรุปสาระส าคญัดงันี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลหนองกอม
เกาะ     อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนั
และ    ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. .... และรายงานผลการแก้ไขปรับปรุง
หนังสอืเวยีน    ของส านักงาน ก.พ. 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  (ร่าง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิม่ระยะเวลาการอนุญาตให้ 
    คนต่างดา้วบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ 
  6.  เรื่อง  การพจิารณายกเลิกการก าหนดให้โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วดิ 19     เป็นโรคต้องหา้มส าหรบัคนต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรตามมาตรา 12 (4) 
หรอื    เขา้มามถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรตามมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบญัญตัิ 
    คนเขา้เมอืง พ.ศ. 2522 (ร่างกฎกระทรวงก าหนดโรคต้องห้ามส าหรบัคนต่าง
ดา้ว    ซึ่งเขา้มาในราชอาณาจกัร หรอืเขา้มามถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่..)  
    พ.ศ. ....) 
   

เศรษฐกิจ-สงัคม 
 
  7.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบแผนอตัราก าลงัโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา คณะ 
     แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
2568  
  8.  เรื่อง  แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 
2570) 
  9.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ (กพศ.)  
    ครัง้ที ่1/2565 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากร
ประมง     ทะเลทีย่ัง่ยนื ระยะที ่2  
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
บางส่วน     เพื่ อด าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน ้ าล าห้วยบอนอัน
เนื่องมาจาก      พระราชด าร ิจงัหวดัอุบลราชธานี 
  12.   เรื่อง   การจดัพธิทีอดผา้ป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรยีนหลวงส าหรบัพระสงฆ์ไทย 
     ประจ าปี 2565 
  13.  เรื่อง   รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดอืนกรกฎาคม และ 7 เดอืนแรกของปี 
2565 
  14.  เรื่อง  แนวทางการปฏบิตัริาชการทีร่องรบัชวีติและการท างานวถิใีหม่ 
  15.  เรื่อง  (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบตัิการว่าด้วยการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซ
เบอร ์    (พ.ศ. 2565 - 2570) 
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  16.  เรื่อง  การขอขยายระยะเวลาด าเนินการจ่ายเงนิชดเชยให้แก่น ้ ามนัเชื้อเพลิงที่มี
ส่วนผสม    ของเชื้อเพลงิชวีภาพ 
  17. เรื่อง  กรอบและงบลงทุนของรฐัวสิาหกจิประจ าปีงบประมาณ 2566 
  18.  เรื่อง  ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบ
กลาง     รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับจัดท าโครงการ
จดัเกบ็    ขอ้มูลดเีอน็เอของบุคคลพน้โทษ พกัโทษจากเรอืนจ าและทณัฑสถาน 
  19.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และการกัดเซาะ
ชายฝัง่     ของประเทศ พ.ศ. 2564 
  20.  เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการเรื่องรอ้งทุกขแ์ละรบัขอ้คดิเหน็จากประชาชน 
    ในไตรมาสที ่2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  21.  เรื่อง  กรอบการวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการยุตธิรรม พ.ศ. 2566 - 2569 
  22.  เรื่อง โครงการช่วยเหลอืเกษตรกรชาวไร่อ้อยตดัอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 

ฤดู    การผลติ  ปี 2564/2565 
  23.  เรื่อง  ขอรบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 
     รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสรมิ    การสรา้งภาพยนตรต่์างประเทศในราชอาณาจกัร 
  24.  เรื่อง  ขออนุมตัจิดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 
     รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น ตามแนวทางการ
บรหิาร     งบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครฐั ประจ าปี
งบประมาณ     พ.ศ. 2565  
  25. เรื่อง  เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการผลกัดนัการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ 
    ยุทธศาสตรช์าต ิประเดน็การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบ จงัหวดั ... 
 

ต่างประเทศ 
  
 26.   เรื่อง   ร่างบนัทกึความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมอืในโครงการภายใต้กองทุนพเิศษแม่โขง- 
   ลา้นชา้ง ประจ าปี พ.ศ. 2565 ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาน  
   เอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ าประเทศไทย 
  27.   เรื่อง  การด าเนินการตามขอ้มตคิณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิที ่2610  
    (ค.ศ. 2021) เรื่อง การต่อต้านการก่อการรา้ย 
  28.   เรื่อง  ผลการประชุมรฐัภาคีอนุสญัญามนิามาตะว่าด้วยปรอท สมยัที่ 4 ในรูปแบบ
การ     ประชุมด้วยตนเอง (In-person) และความคืบหน้าในการปฏิบตัิตาม
พนัธกรณีของ    อนุสญัญามนิามาตะว่าดว้ยปรอท  
  29.  เรื่อง  รายงานผลการตดิตามและการประเมนิผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ  
    ภายใต้กลไกเครดติร่วม  (Joint Crediting Mechanism: JCM) 
  30.   เรื่อง   การประชุมระดบัรฐัมนตรกีลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned  
     Movement: NAM) 
  31.   เรื่อง   ร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
ราชอาณาจกัร    ไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชน     แอลจเีรยี 
  32.   เรื่อง   ขอความเหน็ชอบในการรบัรองร่างปฏญิญาระดบัรฐัมนตรสี าหรบัการประชุม 
    ระดบัรฐัมนตร ีRegional Cooperative Agreement (RCA) 
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 แต่งตัง้ 
  33.  เรื่อง  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบั
     ทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงการคลงั)  
  34.  เรื่อง  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบั
     ทรงคุณวุฒ ิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  35.  เรื่อง  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบั
     ทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงคมนาคม)  
  36.  เรื่อง  การแต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  37.  เรื่อง การแต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยุตธิรรม  

 
************ 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมือง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดนิที่จะเวนคืน ในท้องที่
ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รบัความเห็น
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา และส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 
  ทัง้นี้ คค. เสนอว่า  
  1. กรมทางหลวงชนบทไดด้ าเนินการส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทาง
หลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 กบัสถานีรถไฟนาทา โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อรองรบัการขนส่งสินค้าจากศูนย์ขนส่งสินค้าบริเวณสถานีรถไฟนาทา เช่ือมโยงพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษด่านผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - ลาว จงัหวดัหนองคาย อีกทัง้เพิ่มโครงข่ายคมนาคม 
รองรบัการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่จงัหวดัหนองคาย ลดปัญหาการจราจรบนถนนมติรภาพ และเป็นการ
สนับสนุนการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษหนองคายดา้นคมนาคมขนส่ง ช่วยท าให้เกิดการขนส่งในหลาย
รูปแบบ (Multimodal Transport) ระหว่างระบบรางและถนน เกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องสามารถรองรับการ
พฒันาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  2. กรมทางหลวงชนบทได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจใน
การด าเนินโครงการ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบนั (NPV) มคี่า 1,199.78 ล้านบาท อตัรา
ผลประโยชน์ต่อทุน (B/C Ratio) มคี่า 1.43 อตัราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรโ์ครงการ (EIRR) มคี่า 16.72% 
ซึ่งถอืไดว่้าโครงการดงักล่าวนี้มคีวามเหมาะสมในการด าเนินการ และหากพจิารณาถงึผลประโยชน์ทางอ้อมที่
เกี่ยวกบัการรองรบัการขยายตวัของเมอืงและการพฒันาพืน้ทีใ่นอนาคตโครงการกจ็ะมคีวามเหมาะสมมากขึ้น 
  3. ลักษณะของโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 กบัสถานีรถไฟนาทา เป็นถนนก่อสรา้งใหม่ ชนิดผวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี ขนาด 4 ช่องจราจร 
ช่องจราจรกวา้งช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 2.50 เมตร เกาะกลางกวา้ง 5.10 เมตร เขตทางกว้าง 
40.00 เมตร มรีะยะทางประมาณ 1.010 กโิลเมตร มีพื้นท่ีท่ีถกูเวนคืนประมาณ 28 ไร่ (22 แปลง) มีอาคาร
และส่ิงปลูกสร้างท่ีถกูเวนคืนประมาณ 15 รายการ ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 91 
ล้านบาท (ค่าส ารวจรายละเอียดอสงัหารมิทรพัยป์ระมาณ 1.5 ล้านบาท ค่าทดแทนอสังหาริมทรพัยป์ระมาณ 
43.5 ล้านบาท และค่าก่อสรา้งประมาณ 46 ล้านบาท) กรมทางหลวงชนบทจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องได้มา
ซ่ึงอสงัหาริมทรพัย์เพ่ือการสร้างทางหลวงชนบทสายดงักล่าว ทัง้นี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและความ
รวดเรว็แก่การจราจรและการขนส่งทางบกอนัเป็นกจิการสาธารณูปโภค รวมทัง้เพื่อใหพ้นักงานเจา้หน้าทีม่สีทิธิ
เข้าไปท าการส ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรพัย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชดั โดยมแีผนการ
ด าเนินการ ดงันี้ 
   3.1 ส ารวจรายละเอยีดอสงัหารมิทรพัย ์ในปี 2566 
   3.2 ก าหนดราคาและจ่ายเงนิค่าทดแทนอสงัหารมิทรพัย ์ในปี 2567 
   3.3 ด าเนินการก่อสรา้ง ในปี 2568 - 2569 
  4. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับ
ผลกระทบกบัโครงการก่อสรา้งทางหลวงชนบทสายดงักล่าว ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการรบัฟัง
ความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548 แลว้ ซ่ึงมีผู้เหน็ด้วยกบัโครงการดงักล่าวประมาณร้อยละ 98.50 
  5. ส านักงบประมาณพิจารณาแล้ว เหน็ควรท่ีกรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราช
กฤษฎีกาในเรื่องน้ีต่อคณะรฐัมนตรี และจะพิจารณาจดัสรรงบประมาณใหก้รมทางหลวงชนบทตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมตามแผนการใชจ้่ายงบประมาณเมื่อร่างพระราชกฤษฎกีาเรื่องนี้ใชบ้งัคบัต่อไป 
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  6. กรมการปกครองได้ตรวจสอบร่างแผนท่ีท้ายพระราชกฤษฎีกาในเรื่องน้ีแล้ว แนวเขต                 
การปกครองที่ปรากฏในร่ างแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาสอดคล้องกับค าบรรยายในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก าหนดเขตต าบลในทอ้งทีอ่ าเภอ ... จงัหวดั ... ในพืน้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง 
  7. คค. ได้ด าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัวินัยการเงินการคลงัของรฐั 
พ.ศ. 2561 โดยได้จดัท าข้อมูลเกี่ยวกบัการจดัหาที่ดินเพื่อก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลหนอง
กอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เพื่อให้เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 27 มถุินายน 
2561 ประกอบด้วย                      ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ แผนบริหารโครงการ ประมาณการ
รายจ่าย แหล่งเงนิทีใ่ชต้ลอดระยะเวลาด าเนินการ และประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ก าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมืองหนองคาย 
จงัหวดัหนองคาย เพ่ือสร้างทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 กบัสถานี
รถไฟนาทา                   มกี าหนดใช้บงัคบั 5 ปี โดยให้เริ่มต้นเข้าส ารวจที่ดินและอสงัหาริมทรพัย์ที่อยู่
ภายในแนวเขตทีด่นิทีจ่ะเวนคนื ภายใน 180 วนั นับแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
  คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  .... ออกตามความใน
พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ตามที่ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาประเด็นตาม
ข้อสงัเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รบัความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาติ และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบพจิารณาด้วย แล้ว
ด าเนินการต่อไปได ้และใหส้ านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ส านักงาน ป.ป.ง.) รบัความเหน็และ
ข้อสงัเกตของส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                   ไปพจิารณาด าเนินการต่อไป 
  ทัง้นี้  ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ เป็นการ
ก าหนดให้               ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรสัตีตามกฎหมายว่าด้วยทรสัต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน และ
ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีออกตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย เช่น การรายงานการท าธุรกรรมตามมาตรา 13 และมาตรา 14 การจดัให้ลูกค้าต้องแสดงตนตาม
มาตรา 20 การก าหนดนโยบายการรบัลูกคา้ การบรหิารความเสีย่งที่               อาจเกี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอื
การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ตามมาตรา 20/1 ซ่ึงคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินเหน็ชอบด้วยแล้ว   
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 
  เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบญัญัตว่ิาดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 เพื่อก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรสัต์                                      เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และผูป้ระกอบธุรกจิใหบ้รกิารระบบคราวด์
ฟันดิงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
เป็นสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
 
3. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. .... และรายงานผลการแก้ไขปรบัปรุงหนังสือเวียนของส านักงาน 
ก.พ. 
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. .... และรายงานผลการแก้ไขปรบัปรุง
หนังสอืเวยีนของส านักงาน ก.พ. ตามทีส่ านักงาน ก.พ. เสนอ และใหด้ าเนินการต่อไปได ้และรบัทราบรายงาน
ผลการแก้ไขปรบัปรุงหนังสอืเวยีนของส านักงาน ก.พ. ตามทีส่ านักงาน ก.พ. เสนอ 
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  ทัง้นี้ ร่างกฎ ก.พ. ดงักล่าว ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ เป็นการปรบัปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วย
โรค                 พ.ศ. 2553 เพื่อก าหนดให้ผู้ที่จะเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องไม่มลีักษณะ
ต้องห้ามเป็นคนไรค้วามสามารถ คนเสมอืนไร้ความสามารถ คนวิกลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรือ
เป็นโรคตามที่ก าหนดโดยยกเลิกโรควณัโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากโรควณัโรคมแีนวโน้มที่จะ
ลดลงและใช้เวลาในการรกัษาประมาณ 2 สปัดาห์ก็สามารถหายได้ และก าหนดเพ่ิมโรคจิต (Psychosis) 
หรือโรคอารมณ์ผิดปกติ                       (Mood Disorders) ท่ีปรากฏอาการเด่นชดัรนุแรงหรือเรื้อรงั และ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในหน้าท่ี รวมทัง้รายงานผลการแก้ไขปรบัปรุงหนังสือเวียนของ
ส านักงาน ก.พ. ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ เป็นการด าเนินการปรบัปรุงหนังสอืเวียนของ ก.พ. เพื่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ประกอบกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเหน็ชอบดว้ย 
  สาระส าคญัของเรื่อง  
  1. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. .... เป็นการปรบัปรุงการก าหนดโรคอนัเป็นลกัษณะต้องหา้ม
ในการเขา้รบัราชการตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งก าหนดใหผู้ท้ีจ่ะเขา้รบัราชการเป็นข้าราชการพล
เรอืน นอกจากไม่มลีกัษณะต้องหา้มเป็นคนไรค้วามสามารถ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ คนวกิลจรติหรอืจติฟัน่
เฟือน                   ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนด ดงันี้ 

กฎ ก.พ. เดิม ร่างกฎ ก.พ. (ใหม่) 
ขอ้ 2 โรคตามมาตรา 36 ข. (2) คอื 
 
(1) วณัโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ  
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่
รงัเกยีจแก่สงัคม  
(3) โรคตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 
(4) โรคพษิสุราเรือ้รงั 
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏ
อาการเด่นชดัหรอืรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏบิตังิานในหน้าที ่ 

ไม่มี 

ขอ้ 4 โรคตามมาตรา 36 ข. (2) คอื 
       4.1 โรคทางกาย ได้แก่ 
 - ยกเลิก 
            คงเดิม 
  
            คงเดิม 
            คงเดิม 
            คงเดิม 

 
 

4.2 โรคจิต (Psychosis)  หรือโรคอารมณ์
ผิดปกติ (Mood Disorders) ท่ีปรากฏอาการ
เด่นชดัรนุแรงหรือเรื้อรงัและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบติังานในหน้าท่ี  
ข้อ 5 วิธีการตรวจโรคตามข้อ 4 ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการแพทย์
ของ ก.พ. ก าหนด 

  2. รายงานผลการแก้ไขปรบัปรุงหนังสือเวียนของส านักงาน ก.พ. เป็นการด าเนินการ
ปรบัปรุงหนังสอืเวียนของ ก.พ. ซึ่งมผีลใช้บงัคบักบัส่วนราชการต่าง ๆ  ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ (1) จดัประเภทหนังสอืเวียนของส านักงาน 
ก.พ. ที่ออกก่อนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือเวียนที่ออกตาม
พระราชบญัญัติดงักล่าว ซึ่งยงับงัคบัใช้อยู่ (2) จดัท าฐานข้อมูลหนังสอืเวียนของส านักงาน ก.พ. ตามประเภท 
และหมวดหมู่ (3) ปรบัปรุงหนังสอืเวยีนของส านักงาน ก.พ. โดยรวมหนังสอืเวยีนหลายฉบบัทีม่เีนื้อหาเดียวกนั
ใหค้งเหลอืฉบบัเดยีว และด าเนินการทบทวนมตคิณะรฐัมนตรทีีบ่งัคบัใช้มานาน รวมถงึหนังสอืเวยีนทีเ่กี่ยวขอ้ง
ใหม้คีวามทนัสมยั เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม              
พ.ศ. .... โดยปรบัลดอตัราเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นระยะเวลา 3 เดอืน ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ 
และประกาศใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป 
  ทัง้นี้ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม พ.ศ. .... มหีลกัการส าคญั
ในการปรบัลดอตัราเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นระยะเวลา 3 เดอืน โดยลดอตัราเงนิสมทบฝ่ายนายจ้าง
และฝ่ายผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 จากเดมิฝ่ายละรอ้ยละ 5 ของค่าจา้งผูป้ระกนัตน เหลอืฝ่ายละรอ้ยละ 3 ของ
ค่าจา้งผูป้ระกนัตน ส าหรบัฝ่ายรฐับาลส่งเงนิสมทบอตัราเดมิ รอ้ยละ 2.75 ของค่าจา้งผูป้ระกนัตน และส าหรบั
ผู้ประกนัตนตามมาตรา 39 ให้ปรบัลดอตัราเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมตามมาตรา 46 วรรคสาม เพื่อเป็น
การบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอัน
เนื่องมาจากการปรบัตวัสูงขึน้ของค่าครองชีพภายหลงัจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อนายจา้งและผูป้ระกนัตน 
  สาระส าคญั 
  ร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการปรบัปรุง
กฎกระทรวงก าหนดอตัราเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม พ.ศ. 2565 เพื่อก าหนดอตัราเงนิสมทบให้มีความ
เหมาะสม มสีาระส าคญั ดงันี้ 
  (1) ใหย้กเลกิกฎกระทรวงก าหนดอตัราเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม พ.ศ. 2565 
  (2) ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2565 ใหร้ฐับาล นายจา้ง และผูป้ระกนัตนตามมาตรา 
33 ออกเงนิสมทบเขา้กองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย กรณีทุพพลภาพ 
กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝ่ายละรอ้ยละ 1.5 ของค่าจา้งผูป้ระกนัตน ส าหรบัการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี
สงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้างผู้ประกนัตน ส าหรบัการจ่ายประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงาน ในส่วนของนายจา้งและผูป้ระกนัตนฝ่ายละรอ้ยละ 0.5 ของค่าจา้งผูป้ระกนัตน และรฐับาลรอ้ยละ 
0.25 ของค่าจา้งผูป้ระกนัตน ตามบญัช ีก. 
  (3) ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ใหร้ฐับาล นายจา้ง และผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 
ออกเงนิสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย กรณี ทุพพลภาพ 
กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝ่ายละรอ้ยละ 1.5 ของค่าจา้งผูป้ระกนัตน ส าหรบัการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี
สงเคราะหบ์ุตร และกรณีชราภาพ ในส่วนของนายจา้งและผูป้ระกนัตน ฝ่ายละรอ้ยละ 3 ของค่าจา้งผูป้ระกนัตน 
และรฐับาลรอ้ยละ 1 ของค่าจา้งผูป้ระกนัตน ส าหรบัการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในส่วนของนายจา้ง 
และผู้ประกนัตน ฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างผู้ประกนัตน และรฐับาลร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างผู้ประกนัตน 
ตามบญัช ีข. 
  ทัง้นี้ การลดอตัราเงนิสมทบของนายจ้างและผู้ประกนัตนมผีลท าให้นายจ้างและผู้ประกนัตน
จ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมลดลงจากฝ่ายละรอ้ยละ 5 ของค่าจา้งผูป้ระกนัตน เหลอืฝ่ายละรอ้ยละ 3 
ของค่าจ้างผู้ประกนัตน และผู้ประกนัตนตามมาตรา 39 จ่ายเงนิสมทบลดลงจากในอตัราเดือนละ 432 บาท 
เหลอืในอตัราเดอืนละ 240 บาท ส่งผลใหก้องทุนประกนัสงัคมจดัเกบ็เงนิสมทบไดล้ดลง 17,044 ลา้นบาท โดย
ผู้ประกนัตนจ่ายเงนิสมทบลดลง 9,080 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายเงนิสมทบลดลง 7,964 ล้านบาท ภาพรวม
เมื่อลดอัตราเงินสมทบรวมกัน 21 เดือน (รวมกับการลดอัตราเงินสมทบครัง้ที่ 1 ตัง้แต่เดือนมีนาคม ถึง 
พฤษภาคม 2563 ครัง้ที่ 2 ตัง้แต่เดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2563 ครัง้ที่ 3 ตั ้งแต่เดือนมกราคม ถึง 
มนีาคม 2564 ครัง้ที ่4 ตัง้แต่เดอืนมถุินายน ถงึ สงิหาคม 2564 ครัง้ที ่5 ตัง้แต่เดอืนกนัยายน ถงึพฤศจกิายน 
2564 และครัง้ที ่6 ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ถงึ กรกฎาคม 2565) เงนิสมทบทัง้หมดจะลดลงประมาณ 160,250 
ลา้นบาท โดยผูป้ระกนัตนจะจ่ายเงนิสมทบลดลง 94,547 ลา้นบาท ส่วนนายจา้งจะจ่ายเงนิสมทบลดลง 65,703 
ลา้นบาท 
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5. เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพ่ิมระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบาง
จ าพวกอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมตัิ (ร่าง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการ
อนุญาตใหค้นต่างดา้วบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ  
  ทัง้นี้ กระทรวงมหาดไทยพจิารณาแล้วเห็นว่า การเพิม่ระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ก ารแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครัง้ที่ 11/2565 เมื่อวนัที่ 19 สงิหาคม 2565 จะ
เป็นการกระตุ้นใหเ้กดิการเดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทยและเพิม่ค่าใชจ้่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างที่
พ านักในราชอาณาจกัร อนัจะเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิด้านการท่องเที่ยวและเยยีวยาผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 โดยการด าเนินการดังกล่าว มีความ
จ าเป็นต้องออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิม่ระยะเวลาการอนุญาตใหค้นต่างดา้วบางจ าพวก
อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ และเสนอใหค้ณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบร่างประกาศกระทรวงฯ ดงักล่าว 
  สาระส าคญั 
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิม่ระยะเวลาการอนุญาตใหค้นต่างด้าวบางจ าพวกอยู่
ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ ได้ออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญัติคนเขา้
เมือง พ.ศ. 2522 โดยมีหลักการส าคัญ เพื่อขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้างบางจ าพวกอยู่ใน
ราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ ดงันี้ 
  1. คนต่างด้าวที่เขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวเพื่อการท่องเที่ยว ตามข้อ 6 วรรค 2 
แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการ
ตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 (คนต่างด้าวที่ขอรบัการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมอืง 
หรอื Visa on arrival) ใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรไม่เกนิสามสบิวนั 
  2. คนต่างดา้วผูถ้อืหนังสอืเดนิทางของประเทศทีร่ฐับาลของประเทศนัน้ไดท้ าความตกลงไว้กับ
รัฐบาลไทย กรณีการยกเว้นการตรวจลงตรา ระยะเวลาพ านักไม่เกินสามสิบวัน ตามข้อ 13 (1) แห่ง
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเวน้ และการเปลีย่นประเภทการตรวจ
ลงตรา พ.ศ. 2545 ใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรไม่เกนิสีส่บิหา้วนั 
  3. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวซึ่งได้รบัการยกเว้นการตรวจลงตรา
ตามข้อ 13 (3) (ก) แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการ
เปลีย่นประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 (คนต่างดา้วทีไ่ดร้บัการยกเวน้การตรวจลงตราประเภท ผ.30) ให้
อยู่ในราชอาณาจกัรไม่เกนิสีส่บิหา้วนั 
  4. ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2566 ทัง้นี้ เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเพิม่ค่าใช่จ่ายของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิดา้นการท่องเที่ยวและเยยีวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
 
6. เรื่อง การพิจารณายกเลิกการก าหนดให้โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรค
ต้องห้ามส าหรบัคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 (4) หรือเข้ามามีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัรตามมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบญัญติัคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (ร่างกฎกระทรวงก าหนด
โรคต้องห้ามส าหรบัคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดโรคต้องหา้มส าหรบัคนต่างดา้วซึ่งเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร หรือเข้ามามถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
เสนอ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ และใหด้ าเนินการต่อไปได ้
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  ทัง้นี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
ก าหนดโรคต้องห้ามส าหรับคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามี ถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2563 เพ่ือยกเลิกการก าหนดให้โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
เป็นโรคท่ีต้องห้ามส าหรบัคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจกัรหรือเข้ามามีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ในปัจจุบนั ซ่ึงได้
คล่ีคลายและมีแนวโน้มในทางท่ีดีข้ึน จนสามารถผ่านปรนบรรดามาตรการและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ใหป้ระชาชน
และผูป้ระกอบการสามารถด ารงชวีติและด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมไดใ้กล้เคยีงกบัปกต ิ รวมไปถงึ
การผ่อนคลายข้อจ ากดัเรื่องการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศจากเดิมที่เคยก าหนดเป็น
มาตรการสกดักัน้เชื้อโรคอย่างเร่งด่วน ประกอบกบัในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ครัง้ที่ 10/2565 ได้มมีติเห็นชอบให้ยกเลิกการก าหนดใหโ้รคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคต้องห้ามส าหรบัคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจกัรหรือเข้ามามถีิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร ซึ่งคณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่12 กรกฎาคม 2565 รบัทราบสรุปผลการประชุมดงักล่าวตามที่
ส านักงานเลขาธกิารศูนยบ์รหิารสถานการณ์โควดิ-19 เสนอ ดว้ยแลว้ 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเหน็ชอบในหลกัการ ทัง้น้ี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดงักล่าวเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยไดแ้ก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดวนัใช้บงัคบั
ร่างกฎกระทรวง จากเดิมที่ก าหนด “ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวนันับแต่วนัที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป” เป็น “ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานต ารวจแห่งชาตไิด้เหน็ชอบกบัการแก้ไขเพิม่เติม
ดว้ยแลว้ 
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขเพิม่เติมกฎกระทรวงก าหนดโรคต้องห้ามส าหรบัคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจกัร 
หรอืเขา้มามถีิน่ที่อยู่ในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2563 เพ่ือยกเลิกการก าหนดให้โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคต้องห้ามส าหรบัคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจกัรตามมาตรา 12 (4) หรือ
เข้ามามีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรตามมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบญัญตัคินเขา้เมอืง พ.ศ. 2522 ดงันี้ 
กฎกระทรวงก าหนดโรคต้องห้ามส าหรบัคนต่าง
ด้าว 
ซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจกัร หรือเข้ามามีถ่ินท่ีอยู่ 
ในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2563 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดโรคต้องห้ามส าหรบัคน
ต่างด้าว 
ซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจกัร หรือเข้ามามีถ่ินท่ีอยู่ 
ในราชอาณาจกัร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 

- โรคต้องห้ามส าหรบัคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร [มาตรา 12 (4)] คอื 
   (1) โรคเรือ้น 
   (2) วณัโรคในระยะอนัตราย 
   (3) โรคเท้าชา้งในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่
รงัเกยีจแก่สงัคม 
   (4) โรคยาเสพตดิใหโ้ทษ 
   (5) โรคซฟิิลสิในระยะที ่3 
   (6) โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 

- โรคต้องห้ามส าหรบัคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร [มาตรา 12 (4)] คอื 

คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 

 
คงเดมิ 
คงเดมิ 

- ยกเลิก - 

- โรคต้องห้ามส าหรบัคนต่างด้าวเข้ามามีถ่ินท่ี
อยู่ในราชอาณาจกัร [มาตรา 44 (2)] คอื 
   (1) โรคเรือ้น 
   (2) วณัโรคในระยะอนัตราย 

- โรคต้องห้ามส าหรบัคนต่างด้าวเข้ามามีถ่ินท่ี
อยู่ในราชอาณาจกัร [มาตรา 44 (2)] คอื 

คงเดมิ 
คงเดมิ 
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   (3) โรคเท้าชา้ง 
   (4) โรคยาเสพตดิใหโ้ทษ 
   (5) โรคพษิสุราเรือ้รงั 
   (6) โรคซฟิิลสิในระยะที ่3 
   (7) โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 

คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 

- ยกเลิก - 

 
เศรษฐกิจ-สงัคม 

 
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนอัตราก าลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบแผนอตัราก าลงัโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา (รพ. ม.บูรพา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 (แผนอตัราก าลงัฯ รพ. ม.บูรพา) 
จ านวน 1,934 อตัรา งบประมาณรวมทัง้สิ้น 641,718,840 บาท ตามที่กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม (อว.) เสนอ  
 
  สาระส าคญัของเรื่อง  
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้                      
ความเห็นชอบแผนอัตราก าลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีงบประมาณ                พ.ศ. 2566 - 2568 (แผนอตัราก าลังฯ รพ. ม.บูรพา) จ านวน 1,934 อตัรา งบประมาณ
รวมทัง้ส้ิน 641,718,840 บาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันาศกัยภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพาเป็น
โรงพยาบาลขนาด 500 เตียง ภายใน 3 ปี พฒันาศกัยภาพเป็นโรงพยาบาลหลกัหรือสถานฝึกปฏิบัติทาง
คลนิิกหลกัเพื่อจดัการเรียนการสอนในระดบัหลงัปรญิญา แพทยป์ระจ าบ้าน แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด รวมถึง
พฒันาศกัยภาพในการผลิต ผลงานวิจยัทางการแพทย์ การบริการวิชาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่
ชุมชนและการบรกิารรกัษาพยาบาลแบบครบวงจรในระดบัตติยภูม ิร่วมกบัการพฒันาศูนย์ความเป็นเลศิทาง
การแพทย์ (Excellence Center) ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)      โดยส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)     ในการประชุมครัง้
ท่ี 3/2565 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2565 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอแผนอตัราก าลงัฯ รพ. ม.บูรพา               ต่อ
คณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
8. เรื่อง แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีส่ านักงานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
เสนอ ดงันี้ 
  1. เห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (แผนการส่งเสริม SMEฯ) 
ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม [Small and Medium Enterprises (SME)] ของประเทศ และให้ใช้แผนการส่งเสริม SMEฯ เป็น
แนวทางในการจดัท าแผนปฏิบตัิการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (แผนปฏิบตัิการฯ) และการ
จดัท างบประมาณในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการส่งเสรมิ SME โดยบูรณาการร่วมกนักบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 
  2. ให้ สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี และงบประมาณ                
เพื่อการขบัเคลื่อน โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสงค์ขอรับจัดสรรงบประมาณได้มีส่วนร่วมในการจดัท า
โครงการทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารฯ ก่อนจะน าเขา้สู่ข ัน้ตอนการจดัสรรงบประมาณ  
  3. ใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งรายงานผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏบิตักิารฯ ต่อ สสว. โดยใช้
หนึ่งรหสั หนึ่งผูป้ระกอบการ1 ในการรายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัผูป้ระกอบการ SME ทีเ่ขา้ร่วมโครงการและเข้ารบั
การบรกิารเป็นประจ าทุกปี 
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_______________________________ 
1 หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ หรือ ONE Identification : ID One SMEs หมายถึง การบูรณาการความ
ช่วยเหลือและการออกแบบมาตรการส่งเสริม SME ให้มคีวามชดัเจนและเป็นรูปธรรมจากการมขี้อมูลเชงิลกึ
ของ SME โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้หมดใช้รหัสผู้ประกอบการ SME เดียวกนั ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมี
ขอ้มูลประวตัโิดยรวมของผูป้ระกอบการทีค่รบถ้วนส าหรบัน ามาใชป้ระโยชน์เพื่อการบริหารจัดการ SME ทีเ่ข้า
ร่วมโครงการหรอืรบับรกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  สาระส าคญัของเรื่อง 
  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จดัท าร่างแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร่างแผนการส่งเสรมิ SMEฯ) ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อใชเ้ป็น
กรอบแนวทางก าหนดนโยบาย มาตรการ โครงการต่าง ๆ ในการขบัเคลื่อนงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม                  [Small and Medium Enterprises (SME)] ของประเทศในระยะ 5 ปีขา้งหน้า โดยแผน
ฉบบันี้ให้ความส าคญักบั                       การเร่งสรา้งการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยในมติิ
ต่าง ๆ ด้วยการพฒันาศกัยภาพและการสร้างรายได้ของธุรกิจ SME โดยส่งเสริมให้ SME มกีารพฒันาผลิต
ภาพ พฒันาทกัษะความช านาญของแรงงาน สามารถเขา้ถงึนวตักรรมและองคค์วามรูเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจ รวมทัง้เข้าถึงโอกาสด้านการค้าและ               การลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่ง
คณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในการประชุมครัง้ที ่5/2564 เมื่อวนัที ่3 พฤศจกิายน 
2564 และสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ (สภาพฒันาฯ) ในการประชุมครัง้ที ่ 2/2565 เมื่อวนัที ่2 
กุมภาพนัธ์ 2565 ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนดงักล่าวแล้ว โดยสภาพฒันาฯ ให้ สสว.                   รบั
ความเห็นไปพจิารณาเพิม่เติมรายละเอียดของแผน และให้น าเสนอคณะรฐัมนตรีพจิารณาตามขัน้ตอนต่อไป                
ซึ่ง สสว. ได้ด าเนินการปรบัปรุงร่างแผนการส่งเสริม SMEฯ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาพฒันาฯ 
เรยีบรอ้ยแลว้  
  แผนการส่งเสริม SMEฯ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) มีเน้ือหาสาระท่ีเปล่ียนแปลงจาก
แผนการส่งเสริม SMEฯ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2560 - 2564 ดงันี้ 

หวัข้อ แผนการส่งเสริม SMEฯ ฉบบัท่ี 4 
พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนการส่งเสริม SMEฯ ฉบบัท่ี 5 
(ท่ี สสว. เสนอในครัง้น้ี) 

วิสยัทศัน์ SME ไทยเตบิโตแข่งขนัได้ในระดบั
สากล เพื่อเป็นพลงัส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 

ไทยม ีSME ทีเ่ข้มแขง็ มีศกัยภาพ และ
สามารถแข่งขนัได้  

เป้าหมาย/
ตวัช้ีวดั 
ของแผน 

การส่งเสริม SME
ฯ 

มูลค่าของผลิตภณัฑ์มวลรวมของ SME 
ต่อมูล ค่าผ ลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2564 

SME มีบทบาททางเศรษฐกิจท่ีเข้มแขง็
มากขึ้นในทุกระดับ สามารถสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และมีส่วนช่วยลด
ความเหลื่อมล ้าได้ โดยสดัส่วนผลิตภณัฑ์
ม ว ล ร วม ใ น ป ร ะ เ ทศ ข อ ง  SME ต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทัง้หมดไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ในปี 2570  

ยุทธศาสตร/์ 
ประเดน็ 

การส่งเสริม SME 

3 ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย (1) ส่งเสริม
และพัฒนา SME (2)  เสริมสร้ า งขีด
ความสามารถของ SME เฉพาะกลุ่ม และ 
(3) พัฒนากลไกเพื่ อขับเคลื่ อน การ
ส่งเสรมิ SME อย่างเป็นระบบ 

3  ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  SME 
ประกอบด้วย (1) สร้างการเติบโตที่
ครอบคลุมทุกกลุ่ม            (2) สร้างการ
เติบโตแบบมุ่งเป้า และ                 (3) 
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนการ
เตบิโตของธุรกจิ (ในครัง้นี้ สสว. เปลีย่นค า
จากยุทธศาสตร์เป็นประเด็นการส่งเสริม 
SME) 

กลยุทธ์ 
และแนวทาง 

มีกลยุทธ์และแนวทางการขับเคลื่ อน 
SME 1 3  ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ แ น ว ท า ง 

เ พ่ิม เ ติมก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ แ น วท า ง ก า ร
ขับเคลื่อน SME จากแผนการส่งเสริม 
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การขบัเคล่ือน 
SME 

ประกอบด้วย (1) พัฒนาธุรกิจในระยะ
เริ่มต้นให้เริ่มธุรกิจได้อย่างมัน่คง (2) 
ยกระดบัธุรกจิทีมุ่่งเตบิโตใหม้ศีกัยภาพใน
การแข่งขัน (3) ยกระดับธุรกิจ สู่การ
แข่งขนัระดบัโลก (4) ฟ้ืนฟูธุรกจิทีป่ระสบ
ปัญหาใหฟ้ื้นตวั (5) ช่วยเหลอืธุรกจิยงัชพี
ให้สามารถอยู่รอด (6) สร้างส่วนแบ่ง
ตลาดในประเทศให้เพิม่ขึ้น (7) ส่งเสริม
การเข้าสู่สากล (8) สนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน (9) สนับสนุนการพัฒนา
เทค โน โ ลยีแ ล ะน วัตก ร รม  ( 10 )  มี
ศูนย์กลางในการให้ข้อมูลองค์ความรูแ้ละ
บริก าร  (11)  สร้ า งความพร้อมของ
บุคลากรและแรงงาน (12)  ปรับปรุง
กฎหมายกฎระเบียบให้ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินธุรกิจ (13) พัฒนาระบบ
ขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการก าหนดนโยบาย 

SMEฯ ฉบบัท่ี 4 (13 กลยุทธ์และแนวทาง) 
จ า น วน  2  ก ล ยุทธ์ แ ล ะ แนวทา ง 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ( 1 )  ส นั บ ส นุ น
ผู้ประกอบการสูงอายุในการด าเนิน
ธุรกิจ (2) ส่งเสริมเกษตรกรสู่การท า
ธุรกิจแบบมืออาชีพ 

หมายเหตุ : ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2565 สสว. ไดจ้ดัท าแผนการส่งเสริม SMEฯ พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเป็น
แผนระยะสัน้ที่จดัท าขึ้นเป็นกรณีพเิศษเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขบัเคลื่อนงานส่งเสริม SME ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และในช่วงทีอ่ยู่ระหว่างเตรียมการจดัท าแผนการส่งเสริม SMEฯ 
ฉบบัที ่5 
 
9. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครัง้ท่ี 1/2565 
  คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ (กพศ.) เสนอ 
ดงันี้ 
  1. รับทราบผลการประชุม กพศ. ครัง้ที่ 1/2565 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามมต ิกพศ. ครัง้ที ่1/2565 
  2. เหน็ชอบการก าหนดพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ระเบยีงฯ) ดงันี้ 
   2.1 ให้พื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูนและจงัหวัดล าปาง เป็น
ระเบียงฯ ภาคเหนือ หรือ Northern Economic Corridor: NEC - Creative LANNA  
   2.2 ให้พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
หนองคาย เป็นระเบียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Northeastern Economic Corridor: NeEC - 
Bioeconomy 
   2.3 ให้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และ                       
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นระเบียงฯ ภาคกลาง - ตะวันตก หรือ Central - Western Economic Corridor: 
CWEC  
   2.4 ให้พื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัด สุราษฎร์ธานี  และจังหวัด
นครศรธีรรมราช เป็นระเบียงฯ ภาคใต้ หรือ Southern Economic Corridor: SEC  
 
10. เรื่อง ขออนุมติัโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจดัการทรพัยากรประมงทะเลท่ียัง่ยืน 
ระยะท่ี 2  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงันี้ 
  1. อนุมตัิโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจดัการทรพัยากรประมงทะเลที่ยัง่ยนื                 
ระยะที ่2 
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  2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการด าเนินการโครงการ โดยมีงบประมาณค่าใช้จ่าย                    
ในการชดเชยเรอืประมง จ านวน 59 ล า เป็นเงนิ 287.18 ลา้นบาท โดยขอใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565                 
งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น 
  สาระส าคญัของเรื่อง  
  1. ในปี 2558 ประเทศไทยได้รบัการแจ้งเตือนจากสหภาพยุโรปว่า กิจกรรมการประมงของ
ประเทศไทยไม่เป็นไปตามกฎระเบยีบคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ว่าด้วยการจดัตัง้ระบบประชาคมยุโรปใน
การป้องกนั ยบัยัง้ และขจดัการท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (การท าการประมง 
IUU) ดังนัน้ รัฐบาลจึงได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การแก้ไขกฎหมายให้
สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบสากล                  การจดัท าแผนปฏบิตักิารระดบัชาตว่ิาดว้ยการป้องกนั ยบัยัง้ และ
ขจดัการท าการประมง IUU และแผนบรหิารจดัการประมงทะเลของไทย การก าหนดให้เรอืประมงติดตัง้ระบบ
ติดตามเรือประมง การก าหนดเครื่องมือต้องห้ามในการท าการประมง การควบคุมปริมาณการจดทะเบียน
เรือประมง เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในมาตรการส าคญั คือ การลดปริมาณเรือประมงให้เหมาะสมกบัปริมาณสตัว์
น ้า อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2558 - 2564 จ านวนเรือประมงที่ไดร้บัใบอนุญาตการท าการประมงพาณิชยย์งัมี
จ านวนทีม่ากเกนิค่าเป้าหมาย 1 
  2. ด้วยเหตุดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จึงได้จัดท าโครงการน า
เรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจดัการทรพัยากรประมงทะเลท่ียัง่ยืนข้ึน โดยน าเรือประมงที่ประสงค์
เขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่                (1) เรอืทีไ่ดร้บัผลกระทบจากมาตรการของรฐัตัง้แต่ปี 2558 ทีไ่ม่สามารถ
ท าการประมงได ้และ (2) เรอืทีไ่ดร้บัใบอนุญาตท าการประมงพาณิชยแ์ลว้ แต่เจา้ของเรอืมคีวามประสงคจ์ะเลิก
อาชพีท าการประมง ซ่ึง กษ. จะจ่ายเงินค่าชดเชยให้กบัเจ้าของเรือดงักล่าวเพื่อน าเรือดงักล่าวไปท าลาย 
โดยทีผ่่านมาคณะรฐัมนตรไีดม้มีต ิ(5 มนีาคม 2562) เหน็ชอบใหด้ าเนินโครงการฯ ในระยะที ่1 โดยด าเนินการ
ในส่วนของเรอืทีไ่ดร้บัผลกระทบจากมาตรการของรฐัตัง้แต่ปี 2558 ก่อน (ในส่วนของเรอืที่เจ้าของเรือประสงค์
จะเลกิอาชพีท าการประมง จ านวน 2,513 ล า จะด าเนินการต่อไปในภายหลงั) โดยในโครงการฯ ระยะท่ี 1 ได้
ด าเนินการกบัเรือประมงจ านวน 305 ล า (กษ. แจง้ว่า ภายหลงัมเีรอืที่โดนตดัสทิธใินการเข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 1 ล า จึงมเีรือที่เขา้ร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 ทัง้สิ้น จ านวน                 304 ล า) จากเรือที่แจ้งความ
ประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการฯ ทัง้หมด 570 ล า ในส่วนโครงการระยะที่ 2 ที่ กษ. เสนอมาในครัง้นี้ เป็นการ
ด าเนินการกบัเรอืประมงส่วนทีเ่หลือ จ านวน 263 ล า (เจา้ของเรอืประมงยกเลกิความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ 
2 ล า จงึท าใหเ้รอืประมงส่วนทีเ่หลอืลดลงจาก 265 ล า เป็น 263 ล า) ซึ่งในจ านวนนี้มีเรือประมงท่ีผ่านเกณฑ์
การเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 59 ล า คิดเป็นงบประมาณ 287.18 ล้านบาท ส่วนที่เหลือที่ไม่เข้าข่ายเข้า
ร่วมโครงการฯ ระยะนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที ่1 จ านวน 171 ล า ไม่ผ่านเกณฑก์ารเขา้ร่วมโครงการฯ และ
โดนตดัสทิธิการเขา้ร่วมโครงการแลว้ และกลุ่มที่ 2 จ านวน 33 ล า เป็นกลุ่มเรือที่ไม่ได้รบัผลกระทบจากค าสัง่
และมาตรการของรฐัแต่สมควรทีจ่ะไดร้บัการชดเชย เยยีวยาในระยะต่อไป ซึ่งกลุ่มที ่2 อยู่ระหว่างการพจิารณา
ของคณะท างานและคณะอนุกรรมการทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 
  3. กษ. แจ้งว่า การด าเนินการเพื่อท าลายเรือประมง จ านวน 570 ล า ตามโครงการฯ ร่วมกบั
การท าลายเรือประมงที่มใีบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์แต่เจ้าของเรือมคีวามประสงค์จะเลิกอาชีพท าการ
ประมง จ านวน 2,513 ล า จะท าให้สดัส่วนเรือประมงพาณิชย์ในน่านน ้าไทยอยู่ในระดบัที่เหมาะสม (ต ่ากว่า 
8,517 ล า) ซึ่งจะส่งผลให้ชาวประมงที่ยงัประกอบอาชพีอยู่สามารถท าการประมงไดม้ากขึ้น ในขณะที่ปรมิาณ
สตัว์น ้าที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยนื (Maximum Sustainable Yield: MSY) ยงัคงอยู่ในระดบัที่
เหมาะสม 
  โครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจดัการทรพัยากรประมงทะเลที่ยัง่ยนื ระยะที่ 2                
มสีาระส าคญัสรุปได ้ดงันี้  

หวัข้อ รายละเอียด 
1. วตัถปุระสงค ์ 1) เพื่อบริหารจัดการกองเรือประมงพาณิชย์ โดยรกัษาความสมดุลของ

จ านวนเรือประมงพาณิชยก์บัปริมาณสตัวน์ ้าท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้อย่างยัง่ยืน  
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2) เพื่อชดเชยเยียวยาและบรรเทาผลกระทบให้กบัเจ้าของเรือประมงจาก
มาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายของภาครฐั 
3) เพื่อให้ชาวประมงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพท าการประมงได้มีโอกาส
ประกอบอาชพีอื่น 
4) เพื่อน าเรอืทีไ่ดร้บัค่าชดเชยเยยีวยาออกนอกระบบอย่างถาวร 

2. เป้าหมาย เรือประมงกลุ่มท่ีเหลือจากการชดเชยเยียวยาในระยะท่ี 1 (ระยะเร่งด่วน) 
ที่ ผ่ านการพิจ า รณาให้ค ว าม เห็นช อบแล ะพิจ ารณากลั ่นก รอ ง จ าก
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการ
ท าประมงผิดกฎหมาย คณะท างานตรวจสอบประวัติ ความถูกต้อง และ
คุณสมบตั ิเรอืประมงและเจา้ของเรอืและคณะท างานประเมนิราคาเรอืประมง ซึ่ง
ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระท าความผดิตามกฎหมาย และผ่านการประเมิน
ราคาค่าชดเชย จ านวน 59 ล า 

3. วิธีด าเนินงาน คณะท างานจ่ายเงินเยียวยาเรือประมง โดยกรมประมงด าเนินการจ่ายเงิน
ค่าชดเชย โดยน าฝากเข้าบญัชีเงนิฝากธนาคารของรฐัให้แก่เจ้าของเรอืประมง
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนด ดงันี้  
1) งวดท่ี 1 จ่ายเงินจ านวนร้อยละ 30 ของจ านวนเงินค่าชดเชย เพื่อเป็น
ค่าใชจ้่ายในการแยกชิ้นส่วนเรอืหรอืท าลายเรอืประมง 
2) งวดท่ี 2 จ่ายเงินจ านวนร้อยละ 70 ของจ านวนเงินค่าชดเชย หลงัจาก
เจ้าของเรือประมงได้ด าเนินการแยกชิ้นส่วนเสร็จหรือท าลายเรือประมงเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (งบประมาณปี 2565) 
5. งบประมาณ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการชดเชยเรือประมง จ านวน 59 ล า งบประมาณ 

287.18 ล้านบาท โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (การจ่ายเงินชดเชย
ดงักล่าวไม่ไดใ้ชอ้ตัราการชดเชยแบบคงที ่โดยเรอืแต่ละล าไดร้บัการชดเชยตาม
ราคาประเมิน ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะท างานประเมินราคาเรือประมง
ภายใต้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายแลว้) 

6. หน่วยงานรบัผิดชอบ 1) กรมประมง กษ. 
2) กรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม (คค.) 

______________________________ 
1 ปัจจุบนั เรือประมงไทยยงัคงมีจ านวนท่ีมากเกินกว่าประมาณท่ีเหมาะสม โดยในรอบปีการประมง 2565 
- 2566 มเีรือทีไ่ดร้บัใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย ์จ านวน 9,608 ล า จากจ านวนเรอืทีเ่หมาะสมในน่านน ้า
ไทย จ านวน 8,517 ล า 
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเกบ็น ้าล าห้วยบอนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัอุบลราชธานี 
  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบในหลกัการเพกิถอนพืน้ที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน 
เนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ 0 งาน 51 ตารางวา เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน ้าล าห้วยบอนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จงัหวดัอุบลราชธานี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ทัง้นี้ เมื่อคณะรฐัมนตรี
เหน็ชอบแลว้ กษ. จะแจง้ใหก้รมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุ์พชื ด าเนินการตามพระราชบญัญตัิอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในการตราพระราชกฤษฎกีาเพกิถอนพืน้ที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เพื่อ
ก่อสร้างโครงการอ่างเกบ็น ้าล าห้วยบอน                       อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ต่อไป 
  สาระส าคญัของเรื่อง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรฐัมนตรีพจิารณาให้ความเหน็ชอบในหลกัการเพิก
ถอนพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เน้ือท่ีประมาณ 42 ไร่ 0 งาน 51 ตารางวา เพ่ือก่อสร้าง
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โครงการอ่างเกบ็น ้าล าห้วยบอนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัอุบลราชธานี ทัง้นี้ เมื่อคณะรฐัมนตรี
เห็นชอบแล้ว จะแจ้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชด าเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในการตราพระราชกฤษฎกีาเพกิถอนพืน้ที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เพื่อ
ก่อสรา้งโครงการอ่างเกบ็น ้าล าหว้ยบอนอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิจงัหวดัอุบลราชธานี ต่อไป โดยโครงการฯ 
ตัง้อยู่ทีห่มู่ที ่6 บา้นน ้ายนื ต าบลโซง อ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี มวีตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนจากการขาดแคลนน ้าดา้นอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรมของราษฎร โดยโครงการฯ เก็บกกัน ้าได้ 
6.015 ล้านลูกบาศก์เมตร และส่งน ้าสนับสนุนการเพาะปลูกในฤดูฝน ประมาณ 5,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่
จ านวน 9 หมู่บ้านของอ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี รวมทัง้เป็นการเสริมสร้างความมัน่คงในเขตอีสาน
ตอนล่างบริเวณชายแดน ไทย - กมัพูชา มแีผนการด าเนินโครงการ 5 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 - 2567 วงเงนิ
งบประมาณโครงการทัง้สิน้ 840 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าทีด่นิ) ใชจ้่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2567 ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง               มผีลการด าเนินงานทัง้
โครงการ ร้อยละ 18 โดยได้ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง  การก่อสร้าง
ท านบดินหวังานและอาคารประกอบ ส่วนการก่อสร้างระบบส่งน ้า อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมทบทวน
แบบก่อสรา้งคลองส่งน ้าใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพการใชท้ีด่นิของเกษตรกรในปัจจุบนั 
    
12.  เรื่อง  การจดัพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรบัพระสงฆ์ไทย ประจ าปี 
2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบเกี่ยวกับการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง
ส าหรับพระสงฆ์ไทย ประจ าปี 2565  เพื่อเป็นการเผยแพร่การด าเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวง
ส าหรบัพระสงฆไ์ทย ตามทีก่ระทรวงมหาไทย (มท.) เสนอ   
  เรื่องเดิม  
  1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน                   
พระบรมราชานุญาตใหจ้ดัพธิทีอดผา้ป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรยีนหลวงส าหรบั พระสงฆไ์ทยเพื่อสนับสนุน
และเผยแพร่การด าเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรบัพระสงฆ์ไทย ซึ่งมหาเถรสมาคมได้มมีตใิห้
คณะสงฆส์นับสนุน และขอความร่วมมอืจากวดัต่าง ๆ ทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิาคทัว่ประเทศจดัพธิทีอดผ้าป่า
ฯ ในวนัที ่               13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวนัคลา้ยวนัสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพติร ผูท้รงพระราชทานจดัตัง้โครงการฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
พระภกิษุและสามเณร ใหไ้ดม้โีอกาสศกึษาพระปรยิตัธิรรมและพระธรรมอย่างลกึซึ้ง 
  2. การประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรบั
พระสงฆไ์ทย ครัง้ที ่1/2565 ในวนัองัคารที ่6 กนัยายน 2565 ณ หอ้งประชุมอาคาร 100 ปี วดับวรนิเวศวิหาร 
โดยมสีมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ (สุชนิ  อคฺคชโิน) เลขานุการสมเดจ็พระสงัฆราชและกรรมการมหาเถรสมาคมเป็น
ประธานฝ่ายสงฆ ์และนายพลากร สุวรรณรฐั องคมนตร ีเป็นประธานการประชุมโดยทีป่ระชุมเหน็ชอบรูปแบบ
การเป็นเจ้าภาพจดัพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย ประจ าปี  2565 
เหมอืนปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพจิารณาเรียนเชิญส่วนราชการระดบักระทรวงหรือ
เทียบเท่า เหล่าทพั องค์กรอิสระ และ กทม. จดัพธิีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ ประจ าปี 
2565 รวมทัง้ประสานส านักงานท าเนียบองคมนตร ีเพื่อปรบัปรุงค าสัง่คณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรยีนหลวง
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
  เนื่องด้วยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จดัพธิีทอดผา้ป่า                  
เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การด าเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรบัพระสงฆไ์ทย ประกอบกบัมหา
เถรสมาคมไดม้มีตใิหค้ณะสงฆส์นับสนุนและขอความร่วมมอืจากจงัหวดัต่าง ๆ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค
ทัว่ประเทศ โดยจดัพธิทีอดผ้าป่าฯ วนัที ่13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวนัคลา้ยวนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จ                      
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ผูท้รงพระราชทานจดัตัง้โครงการฯ โดยใน                
ปี 2565 พธิีทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ ในส่วนกลาง จะจดัในวนัที่ 13 ตุลาคม 2565  ณ วดับวร
นิเวศวิหาร ส่วนภูมภิาคและคณะหนทัง้ 4 หน จดัพธิีทอดผ้าป่าฯ ระหว่างวนัที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึงวนัที่ 15 
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พฤศจิกายน 2565 จึงเห็นควรน าเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อโปรดทราบและเพื่อเป็นการเผยแพร่การด าเนินงาน
ของโครงการทุนเล่าเรยีนหลวงส าหรบัพระสงฆไ์ทย 
  ด้วยระยะเวลาการจดัพธิีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรบัพระสงฆไ์ทย                
ในปี 2565 จะเริ่มด าเนินการ ดังนี้ (1) ส่วนกลาง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และ                            
(2) ส่วนภูมิภาคและคณะหนทัง้ 4 หน ในระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565                           
ณ วดัที่ก าหนด ซึ่งมรีะยะเวลาก่อนการจดัพธิีทอดผ้าป่าฯ อีกไม่นาน การนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงมีความ
ประสงค์น าเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อโปรดทราบ และเพื่อเป็นการเผยแพร่การด าเนินงานของโครงการทุนเล่า
เรยีนหลวงส าหรบัพระสงฆไ์ทย 
  ข้อเทจ็จริง 
  ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ได้ด าเนินการจดัพธิีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง
ส าหรบัพระสงฆไ์ทย โดยสรุปผลการด าเนินการได ้ดงันี้ 
  1. ประธานองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับ
พระสงฆ์ไทย ได้ลงนามค าสัง่คณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรบัพระสงฆ์ไทย ที่ 4/2564 เรื่อง 
แต่งตัง้คณะกรรมการจดัพธิีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรบัพระสงฆ์ไทย ลงวนัที่ 30 
มนีาคม 2564 โดยมสีมเด็จ           พระวนัรตั วดับวรนิเวศวิหาร เป็นที่ปรึกษา/นายพลากร สุวรรณรฐั เป็น
ประธานกรรมการ/ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ
ปลดักระทรวงวฒันธรรม เป็นรองประธานกรรมการ หวัหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรฐัวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก เป็นกรรมการและ
เลขานุการ โดยมอี านาจหน้าที่ ดงันี้  (1) ด าเนินการจดัพธิีทอดผ้าป่าประจ าปี               (2) ประชาสมัพนัธ์ 
และเผยแพร์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย (3) เชื่อมสัมพันธ์ ศรัทธาระหว่างสถาบัน
พระมหากษัตริย์ สถาบนัสงฆ์ และประชาชน (4) รวบรวมหรือทรพัย์สนิที่ได้จากการจดังานพธิีทอดผ้าป่าส่ง
มอบให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรบัพระสงฆ์ไทย (5) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ (6) ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรต่าง ๆ และ (7) ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ตามที่ประธาน
คณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรยีนหลวงส าหรบัพระสงฆไ์ทยมอบหมาย 
  2. นายพลากร สุวรรณรฐั องคมนตร ีในฐานะกรรมการจดัพธิทีอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุน
เล่าเรียนหลวงได้ลงนามค าสัง่คณะกรรมการจดัพธิีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรบั
พระสงฆ์ไทย                ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการจดัพธิทีอดผ้าป่าทุนเล่าเรยีนหลวงส าหรบั
พระสงฆ์ไทย ระดบัจงัหวดั ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2564 โดยม ีผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นประธานอนุกรรมการ/
รองผู้ว่าราชการจงัหวดัที่ได้รบัมอบหมาย เป็นรองประธานอนุกรรมการ/หวัหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็น
อนุกรรมการ หัวหน้าส านักงานจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ (1) ด าเนินการตาม
นโยบายของคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ( 2) 
ประชาสมัพนัธ์โครงการประชาสมัพนัธ์ และเผยแพรโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรบัพระสงฆไ์ทย (3) เชื่อม
สัมพันธ์ ศรัทธาระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันสงฆ์ และประชาชน                    (4) ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรต่าง ๆ และ (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ประธาน
คณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรยีนหลวงส าหรบัพระสงฆไ์ทยมอบหมาย 
  3. การด าเนินการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการฯ ประจ าปี 2564 ประกอบด้วย (1) 
ส่วนกลาง ด าเนินการในวนัที ่13 ตุลาคม 2564 ณ วดับวรนิเวศวหิาร โดยม ีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธาน
องคมนตร ี              เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกระทรวงมหาดไทยจดัพธิทีอดผา้ป่าฯ ณ วดัราชบพธิสถติ
มหาสีมาราม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ (2) ส่วนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัพธิ ี            มอบผา้ไตรพระราชทาน โดยแจง้ใหจ้งัหวดัซึ่งเป็นที่ตัง้ของกลุ่มจงัหวดั
มอบหมายผูแ้ทนมารบัมอบผา้ไตรพระราชทาน และย่ามทีร่ะลกึโครงการทุนเล่าเรยีนหลวงส าหรบัพระสงฆ์ไทย  
เมื่อวนัอาทติยท์ี ่10 ตุลาคม 2564 โดยมปีลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อน าไปมอบใหจ้งัหวดัภายใน
กลุ่มจงัหวดั ในการจดัพธิีทอดผ้าป่าฯ ณ วดัที่ก าหนดในแต่ละจงัหวดั ระหว่างวนัที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 
15 พฤศจิกายน 2564 โดยมผูี้ว่าราชการจังหวดั เป็นประธาน รวมทัง้คณะหนทัง้ 4 หน ได้จดัพธิีทอดผา้ป่าฯ 
ในช่วงเวลาดงักล่าว ณ วดัต่าง ๆ ตามทีเ่จา้คณะหนก าหนดดว้ย 
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13. เรื่อง  รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนกรกฎาคม และ 7 เดือนแรกของปี 2565 
 คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดอืนกรกฎาคม และ 7 เดอืน
แรกของปี 2565 ตามทีก่ระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ ดงันี้    
 สาระส าคญั  

1. สรปุสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนกรกฎาคม และ 7 เดือนแรกของปี 2565 
 การส่งออกของไทยในเดือนกรกฎาคม 2565 มีมูลค่า 23,629.3 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(829,029  ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 4.3 ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 17 โดยยงัคงขยายตวัจากการส่งออก
สนิค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหลกั ซึ่งได้รบัปัจจยับวกจากราคาสนิค้าเกษตรและอาหารที่สูงขึ้นตาม
ปรมิาณผลผลติโลกทีล่ดลงจากผลกระทบหลายปัจจยั อาท ิมาตรการจ ากดัการส่งออกของต่างประเทศ เป็นต้น จงึ
ท าให้ไทยได้รบัผลประโยชน์ในฐานะเป็นแหล่งน าเข้าส าคญั ขณะที่การส่งออกสนิค้าอุตสาหกรรมขยายตวัเพยีง
เลก็น้อย เนื่องจากภาคการผลติทีเ่กี่ยวเนื่องกบัเซมคิอนดกัเตอรเ์ริม่ไดร้บัผลกระทบมากขึน้ และผลจากมาตรการล็
อกดาวน์เมอืงอุตสาหกรรมส าคญัของจนี อย่างไรกด็ ียงัมสีนิคา้บางกลุ่มทีก่ารส่งออกขยายตวัด ีโดยเฉพาะสนิคา้ทีไ่ด้
ประโยชน์จากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด อาท ิอญัมณีและเครื่องประดบั เครื่องส าอาง สบู่ และ
ผลติภณัฑร์กัษาผวิ เป็นต้น ทัง้นี้ การส่งออกของไทย 7 เดือนแรกขยายตวัร้อยละ 11.5  
 มูลค่าการค้ารวม 

 มูลค่าการค้าในรูปเงินเหรียญสหรฐั เดือนกรกฎาคม 2565 การส่งออก มมีูลค่า 23,629.3                      
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 4.3 การน าเข้า มีมูลค่ า 27,289.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 
ร้อยละ 23.9 ดุลการค้า ขาดดุล 3,660.5 ล้านเหรียญสหรฐั ขณะที่ภาพรวม 7 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-
กรกฎาคม) การส่งออก มีมูลค่า 172,814.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11.5 การน าเข้า มีมูลค่า 
182,730.4 ลา้นเหรยีญสหรฐั ขยายตวัรอ้ยละ 21.4 ดลุการค้า ขาดดุล 9,916.3 ลา้นเหรยีญสหรฐั  

 มูลค่าการค้าในรูปเงินบาท เดือนกรกฎาคม 2565 การส่งออก มมีูลค่า 829,029 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 17.0 การน าเข้า มมีูลค่า 968,940 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 38.7 ดุลการค้า ขาดดุล 
139,911               ลา้นบาท ขณะทีภ่าพรวม 7 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-กรกฎาคม) การส่งออก 
มมีูลค่า 5,774,277 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 22.2 การน าเข้า มมีูลค่า 6,192,216 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 
33.0 ดลุการค้า ขาดดุล 417,939 ลา้นบาท 

 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 14.6 

ขยายตัวต่อเน่ือง 20 เดือน สินค้าท่ีขยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา ขยายตวัร้อยละ 12.0 (ขยายตวัในตลาด
สหรฐัฯ มาเลเซยี ญี่ปุ่น เกาหลใีต้ และอนิเดยี) น ้าตาลทราย ขยายตวัรอ้ยละ 258.8 (ขยายตวัในตลาดเกาหลี
ใต้ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์และกมัพูชา) ไก่สด แช่เยน็ แช่แขง็ และไก่แปรรปู ขยายตวัรอ้ยละ 35.5 
(ขยายตวัในตลาดญี่ปุ่น สหราชอาณาจกัร จนี เนเธอรแ์ลนด์ และเกาหลใีต้) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
ขยายตวัรอ้ยละ 16.4 (ขยายตวัในตลาดสหรฐัฯ ออสเตรเลยี แคนาดา สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์และซาอุดอิาระเบยี) ข้าว 
ขยายตวัรอ้ยละ 21.5 (ขยายตวัในตลาดอริกั โมซมับกิ ฟิลปิปินส ์เซเนกลั และญี่ปุ่น) อาหารสตัวเ์ล้ียง ขยายตวัร้อย
ละ 25.4 (ขยายตวัในตลาดสหรฐัฯ มาเลเซยี ออสเตรเลยี ฟิลปิปินส ์และอติาล)ี ผลไม้กระป๋องและแปรรปู ขยายตวั
รอ้ยละ 17.3 (ขยายตวัในตลาดสหรฐัฯ จนี ญี่ปุ่น รสัเซยี และออสเตรเลยี) ไอศกรีม ขยายตวัรอ้ยละ 34.2 (ขยายตวัใน
ต ล า ด ม า เ ล เ ซี ย  เ ก า ห ลี ใ ต้  เ วี ย ด น า ม  อิ น โ ด นี เ ซี ย  แ ล ะ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ )  
สินค้าส าคญัท่ีหดตวั ได้แก่ ผลไม้สด หดตวัรอ้ยละ 32.6 (หดตวัในตลาดจนี ฮ่องกง เวยีดนาม เมยีนมา และ
สหรฐัฯ) ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั หดตวัรอ้ยละ 10.1 (หดตวัในตลาดจนี ญี่ปุ่น และไต้หวนั) ส่ิงปรงุรสอาหาร 
หดตวัร้อยละ 5.4 (หดตวัในตลาดสหรฐัฯ ญี่ปุ่ น ฟิลิปปินส์ และเนเธอร์แลนด์) ทัง้นี้ 7 เดือนแรกของปี 2565 
การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตวัร้อยละ 16.7 

 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 0.1 โดยสินค้าส าคญัท่ีขยายตัว

ดี ได้แก่ อญัมณีและเครื่องประดบั (ไม่รวมทองค า) ขยายตวัรอ้ยละ 19.1 (ขยายตวัในตลาดสหรฐัฯ ฮ่องกง 
อนิเดยี เยอรมนี และสหราชอาณาจกัร) เครื่องปรบัอากาศและส่วนประกอบ ขยายตวัรอ้ยละ 25.5 (ขยายตวั
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ในตลาดสหรฐัฯ ออสเตรเลีย สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ ไต้หวนั และอินเดีย) เครื่องโทรสาร โทรศพัท์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ ขยายตวัรอ้ยละ 34.6 (ขยายตวัในตลาดสหรฐัฯ เนเธอรแ์ลนด์ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เมยีนมา 
และมาเลเซยี) เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภณัฑ์รกัษาผิว ขยายตวัรอ้ยละ 13.6 (ขยายตวัในตลาดฟิลปิปินส ์จนี 
ออสเตรเลีย เวียดนาม และ              เมยีนมา) ผลิตภณัฑ์อะลูมิเนียม ขยายตวัร้อยละ 21.4 (ขยายตวัใน
ตลาดอนิเดยี เวยีดนาม จนี เกาหลใีต้ และออสเตรเลยี) เครื่องนุ่งห่ม ขยายตวัรอ้ยละ 10.7 (ขยายตวัในตลาด
สหรฐัฯ ญี่ปุ่น เยอรมนี ออสเตรเลยี และเนเธอรแ์ลนด์) ขณะท่ีสินค้าส าคญัท่ีหดตวั ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ 
และส่วนประกอบ หดตวัรอ้ยละ 2.9 (หดตวัในตลาดเวยีดนาม และเมก็ซโิก) เครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์ 
หดตวัร้อยละ 21.3 (หดตวัในตลาดสหรฐัฯ ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ จีน และสงิคโปร์) ผลิตภณัฑ์ยาง หดตวัร้อยละ 
4.4 (หดตวัในตลาดสหรฐัฯ ญี่ปุ่ น ออสเตรเลีย เยอรมนี และอินโดนีเซีย) ทัง้นี้  7 เดือนแรกของปี 2565 การ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 9.0   

 ตลาดส่งออกส าคญั 
 การส่งออกไปยงัตลาดส าคญัส่วนใหญ่ขยายตัวในอตัราท่ีชะลอตัวลง ท่ามกลางภาวะ

เศรษฐกิจการค้าโลกที่มแีรงกดดนัจากภาวะเงนิเฟ้อที่สูงขึ้นต่อเนื่องในหลายประเทศ และความไม่แน่นอนจาก
สถานการณ์ความขดัแย้งในยูเครนที่ยดืเยื้อ ขณะที่การส่งออกไปยงัจนีและญี่ปุ่ นหดตวัตามภาคการผลิตและการ
บริโภคในประเทศที่ชะลอตวั ทัง้น้ี ภาพรวมการส่งออกไปยงักลุ่มตลาดต่างๆ สรุปได้ดงัน้ี (1) ตลาดหลกั 
ขยายตวัร้อยละ 4.2 โดยขยายตวัในตลาดสหรฐัฯ ร้อยละ 4.7 อาเซียน (5) ร้อยละ 21.3 CLMV ร้อยละ 24.2 
สหภาพยุโรป (27) รอ้ยละ 8.1 ขณะทีต่ลาดจนี และญี่ปุ่น หดตวัรอ้ยละ 20.6 และ 4.7 ตามล าดบั (2) ตลาดรอง 
ขยายตวัร้อยละ 7.4 ขยายตวัในตลาดเอเชียใต้ ร้อยละ 21.1 ทวีปออสเตรเลีย ร้อยละ 20.0 ตะวนัออกกลาง ร้อย
ละ 27.4 ทวปีแอฟรกิา รอ้ยละ 4.3 ขณะทีล่าตนิอเมรกิา และ รสัเซยีและกลุ่มประเทศ CIS หดตวัรอ้ยละ 6.7 และ 
39.7 (3) ตลาดอื่น ๆ หดตวัร้อยละ 58.3 อาท ิสวติเซอรแ์ลนด์ หดตวัรอ้ยละ 64.4 
 2. ปัจจยัสนับสนุนและมาตรการส่งเสริมการส่งออก 
 การส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชยด์ าเนินการเชงิรุกและลึก เพื่อผลกัดนัและอ านวย
ความสะดวกการส่งออกของผูป้ระกอบการไทย โดยการด าเนินงานทีส่ าคญัในรอบเดือนที่ผ่านมา อาท ิ(1) การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการค้าภายใต้ความร่วมมือมินิเอฟทีเอ เช่น การเจรจาจับคู่ธุรกิจกลุ่มสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดบัภายใต้มนิิเอฟทเีอ ไทย-โคฟุ นอกจากนี้ ยงัไดม้กีารลงนามมนิิเอฟทเีอ ไทย-ปูซาน ซึ่งคาดว่าจะช่วย
ขยายการส่งออกไปยงัเกาหลใีต้เพิม่ขึน้ (2) การจดักิจกรรมส่งเสริมการค้าไทย-ซาอุดิอาระเบีย ในวาระโอกาส
ผู้แทนหอการค้ามณฑลริยาดเยอืนประเทศไทย โดยมกีารจดักิจกรรมเจรจาจบัคู่ธุรกจิ การลงนาม MoU ระหว่าง
ภาคเอกชนไทยกบัซาอุดิอาระเบีย (3) การเดินทางไปเจรจากบัผู้บริหารศูนย์การค้าในยุโรป เพื่อสรา้งโอกาส
ในการมพีื้นที่จ าหน่ายสนิค้าในศูนย์การค้าของเดนมาร์ก และสหราชอาณาจกัร (4) การผลกัดนัสินค้าท้องถ่ิน
ไ ท ย สู่ ต ล า ด ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย เ ฉ พ า ะ สิ น ค้ า  GI แ ล ะ  
(5) การลงพื้นท่ีพบผู้ประกอบการและเกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จาก FTA ในการขยายตลาดสู่
ต่างประเทศ 
 แนวโน้มการส่งออกระยะถดัไป กระทรวงพาณิชย์ประเมนิว่า การส่งออกของไทยจะยงั
ขยายตวัได้ต่อเนื่อง ท่ามกลางปัจจยัเศรษฐกจิโลกที่ยงัมคีวามไม่แน่นอนสูง โดยไทยได้กระจายความเสีย่งไป
ในหลายตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ สนิค้าเกษตรและอาหารที่ไทยมศีกัยภาพในการผลิตและส่งออก ยงัมคีวาม
ต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกนั ยงัมปัีจจยับวกจากเงนิบาทอ่อนค่าที่สนับสนุนให้ผู้ส่งออกไทยมี
ความสามารถทางการแข่งขนั และมรีายไดใ้นรูปของเงนิบาทเพิม่ขึน้ ค่าระวางเรอืทีม่แีนวโน้มลดลง การขนส่ง
สนิค้าเริ่มมสีญัญาณที่ดจีากปริมาณตู้สนิคา้ที่เขา้มายงัไทย และจ านวนเที่ยวเรอืที่เพิม่ขึ้น อีกทัง้ราคาพลงังาน
โลกมแีนวโน้มลดลง ล้วนส่งผลให้ต้นทุนของ                     ผู้ส่งออกลดลง อย่างไรก็ตาม การส่งออกยงัมี
ปัจจยัเสี่ยงจากภาวะเงนิเฟ้อ และผลจากการปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศคู่คา้ ซึ่งอาจท าใหก้ าลงั
ซื้อและปรมิาณสนิเชื่อเพื่อการบรโิภคชะลอตวั 
 
14. เรื่อง แนวทางการปฏิบติัราชการท่ีรองรบัชีวิตและการท างานวิถีใหม่ 
  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบ “แนวทางการปฏิบตัิราชการที่รองรบัชีวิตและการท างานวิถใีหม่” 
พร้อมคู่มอื เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป และมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ
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พจิารณาน าแนวทางฯ พร้อมคู่มอื ไปปรบัใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ เพื่อให้
เป็นไปตามแผนปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง) ดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่
ส านักงาน ก.พ. เสนอ 
  สาระส าคญัของเรื่อง 
  ส านักงาน ก.พ. รายงานว่า 
  1. ในช่วงระยะเวลา 2 ปีทีผ่่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019     
(โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด ารงชีวิตและการปฏิบตัิงานในภาครฐัอย่างต่อเนื่อง ภาครฐัจึงมคีวาม
จ าเป็นต้องปรบัตวัและปรบัเปลี่ยนวิธีการปฏิบตัิงานและการให้บริการประชาชน ตลอดจนการบริหารจดัการ
ภายในหน่วยงานใหม้คีวามเหมาะสมและยดืหยุ่น คล่องตวัใหส้อดคลอ้งกบัฐานวถิชีวีติใหม่ (New Normal) และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนไดอ้ย่างทนัท่วงท ีซึ่งสอดคลอ้งกบัแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ) 
ดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ “กจิกรรมปฏริูปที ่2 จดัโครงสรา้งองคก์ร และระบบงานภาครฐัใหม้คีวามยดืหยุน่ 
คล่องตวั และเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์” โดยมสี านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลกัรบัผดิชอบจดัท ารูปแบบ
การปฏิบตัิราชการที่รองรบัฐานวิถีชวีิตใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการให้กบัส่วนราชการ
และหน่วยงานของรฐัต่อไป 
  2. ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการจดัท าแนวทางฯ พร้อมคู่มือ โดยศึกษารูปแบบและแนว
ปฏิบตัิจากภาครฐัในต่างประเทศ และรวบรวมความคิดเห็นประชาชนและข้าราชการพลเรือนสามญัต่อการ
ปฏิบตัิงานภาครฐัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทัง้การถอดบทเรียนการบริหารงานบุคคล
ของส่วนราชการในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 เพื่อใหแ้นวทางฯ มเีนื้อหาสาระที่ครอบคลุม สามารถน าไปสู่การ
ปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยหน่วยงานสามารถน าไปปรบัใช้ได้กบัทัง้สถานการณ์ในภาวะปกติและ
ไม่ปกติ เช่น การแพร่ระบาดของโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยพิบตัิทางธรรมชาติ  รวมทัง้ส่งเสริมการยกระดบั
ความสามารถหน่วยงานของรฐัและขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีของรฐัสู่การปรบัเปล่ียนเป็น
รฐับาลดิจิทลั (Government Digital Transformation) ทัง้นี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ใน
การประชุมครัง้ที่ 5/2565 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2565 พิจารณาแล้วเหน็ชอบและให้ปรบัปรุงเพิม่เตมิใน
บางส่วนให้มคีวามชดัเจนยิง่ขึ้นแล้วเสนอคณะรฐัมนตรีพจิารณาต่อไป                 ซึ่งส านักงาน ก.พ. ได้ปรบั
เพิม่เตมิแลว้ สรุปสาระส าคญัได ้ดงันี้ 
   2.1 แนวทางการปฏิบติัราชการท่ีรองรบัชีวิตและการท างานวิถีใหม่ 

แนวทางการปฏิบติัราชการท่ีรองรบัชีวิตและการท างานวิถีใหม ่
นิยาม การปฏิบตัิราชการที่รองรบัชีวิตและการท างานวิถีใหม่ หมายถึง การปฏิบติัราชการ

รูปแบบใหม่ของภาครัฐท่ีมีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับรูปแบบวิธีการท างานและรูปแบบการ
บริหารจดัการทรพัยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความเป็นเลิศในการปฏบิตัิราชการ
และการให้บริการประชาชน รวมทัง้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ ยงัหมายรวมถึงการปฏิบตัิราชการภายใต้สถานการณ์ภาวะไม่ปกติที่ส่งผล
ให้หน่วยงานของรัฐต้องปรับรูปแบบการปฏิบัติราชการให้เกิดความคล่องตัวและ
สามารถปรบัตวัไดท้นัต่อเหตุการณ์อกีดว้ย 

หลกัการ • ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกับบริบทและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างคล่องตัวและทันการณ์ โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของงานภาครัฐ ตลอดจนประโยชน์ท่ีประชาชนจะ
ได้รบัจากการรบับรกิารเป็นส าคญั 
• ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการปรับรูปแบบการบริหารส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐในภาพรวมในทุกมิติ เช่น ระบบและขัน้ตอนการท างานและการ
ให้บริการประชาชน                การบริหารทรพัยากรบุคคล และการปรบัปรุงด้าน
เทคโนโลยใีนการปฏบิตังิาน 
• เปิดโอกาสให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัสามารถส่งเสริมให้เกิดการปรบัวิธี
คิดและกรอบความคิด (Mindset) ของผู้ปฏิบติังานทุกระดบั เพื่อให้พร้อมปรบัตวั
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เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาเมื่อสถานการณ์เปลีย่นแปลงไป 
• เปิดโอกาสให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัสามารถพิจารณาก าหนดรปูแบบ
วิธีการปฏิบติัราชการให้สอดคล้องกบัภารกิจและลักษณะงาน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตัิภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัได้อย่างมปีระสทิธิภาพ อีกทัง้ยงั
ค านึงถึงคุณภาพชีวิตในการท างานของผู้ปฏิบตัิงานและวิถีการด าเนินชีวิตเพื่อการ
สรา้งสมดุลทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิาน 

วตัถปุระสงค ์ • เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลสมัฤทธ์ิของงานภาครฐั มกีารพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้รกิาร ใหส้ะดวก รวดเรว็ โดยลดข้อจ ากดัด้านเวลาและสถานท่ีในการให้บริการ
ประชาชน ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ตลอดจน
ออกแบบและปรบัปรุงการบริการภาครฐัรปูแบบใหม่ท่ีมีประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 
• เพื่อให้การบริหารทรพัยากรบุคคลภาครัฐเกิดความยึดหยุ่นและคล่องตัว
สอดคล้องกบัสถานการณ์การท างานวิถีใหม่หรือกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ฉุกเฉิน 
หรอืเหตุวกิฤตอิื่น ๆ โดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัสนับสนุนการปฏบิตังิาน เพื่อเป็นการสร้าง
คุณภาพชวีติและการท างาน ตลอดจนส่งเสรมิแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของข้าราชการ
และเจา้หน้าทีข่องรฐั 

แนวทาง
ด าเนินการ 

• การปรบัรปูแบบและขัน้ตอนวิธีการท างานและรปูแบบการให้บริการประชาชน 
:ยกระดบัมาตรฐานการท างานภายในให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลดขัน้ตอนและกระบวนงานท่ีไม่จ าเป็น 
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทดแทนการใช้
ก าลังคนปกติให้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชัว่โมง 7 วัน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ทุกวนั 
• การพิจารณาลกัษณะงานและภารกิจ: ปรบัรูปแบบการท างานทีเ่หมาะสมสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้รบับริการและสอดคล้องกบัภารกิจ
ของหน่วยงาน และต้องไม่ให้กระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยอาจ
พจิารณาจากภารกจิของหน่วยงาน เช่น ภารกิจการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก
ประชาชน หรือพิจารณาจากชื่อต าแหน่งงาน เช่น ต าแหน่งงานที่ต้องติดต่อกับ
ประชาชน และต าแหน่งงานทีต้่องปฏบิตังิานในพืน้ทีเ่ฉพาะ 
• การน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบติังาน : ปรบัเปลีย่นงานภาครฐัทีส่ าคญั
ใหเ้ป็นรูปแบบดิจิทลัแบบเบด็เสรจ็ (End-to-End Digital Services) เพื่อใหป้ระชาชน
และผู้รบับริการสามารถด าเนินการผ่านแพลตฟอร์มกลางของงานบริการภาครฐั 
เช่น ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ระบบ
พอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน รวมถึงอาจน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
สนับสนุนการปฏิบติังานภายในหน่วยงานให้สามารถด าเนินการได้โดยไม่ติดขดั 
และสามารถติดตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เช่น ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสื่อสารและการประชุม
อเิลก็ทรอนิกส ์และระบบความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล 
• การบริหารจดัการภายในหน่วยงาน : ปรบัรูปแบบและวิธกีารในการปฏิบตัิงานที่
แตกต่างจากเดิม เพื่อให้การบริหารจดัการภายในหน่วยงานสอดคล้องกบัฐานวิถีชวีติ
ใหม่                     (New Normal) ทัง้ดา้นการบรหิารแผนงาน การบรหิารงบประมาณ
เพื่อจดัเตรียมความพร้อมทัง้ด้านอุปกรณ์และระบบโครงสร้างพื้นฐาน และด้าน
การบริหารงานบุคคลให้มกีารมอบหมายงาน ตรวจสอบ ก ากบัติดตามงานและบริหาร
ผลการปฏิบตัิงานอย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถมอบหมายและติดตามงานได้โดยไม่
จ ากดัรูปแบบและสถานทีใ่นการปฏบิตังิาน พฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิความผูกพนั
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ในองค์กร และมีการรักษาวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมที่เหมาะสม  ตลอดจนรกัษา
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีมีความเสียสละและมีอุดมการณ์ ตลอดจน
มุ่งสร้างความเช่ือมัน่ท่ีประชาชนมีต่อเจ้าหน้าท่ีของรฐัไม่ว่าจะปฏิบติังานในท่ีตัง้
หรือนอกท่ีตัง้กต็าม 

รปูแบบ 
การปฏิบติังาน 

รปูแบบท่ี 1 การปฏบิตังิานในท่ีตัง้โดยการเหล่ือมเวลาท างาน เช่น ก าหนดช่วงเวลา
การเข้างาน-เลิกงาน 4 ช่วงเวลาตามที่หน่วยงานก าหนด แบ่งเป็น 07.30-15.30 น.
08.00-16.00 น. 08.30-16.30 น. และ 09.30-17.30 น. 
รปูแบบท่ี 2  การปฏบิตังิานในท่ีตัง้โดยการนับชัว่โมงท างาน เช่น ก าหนดใหส้ามารถ 
เลือกเวลาเข้างานได้ตามความเหมาะสมกบัรูปแบบการด ารงชีวิต โดยไม่กระทบต่อ
ประสทิธภิาพในการท างาน อาจแบ่งเป็นวนัจนัทร์-องัคาร 09.30-15.30 น. (12 ชัว่โมง)              
วนัพุธ-พฤหสับดี 08.30-18.30 (20 ชัว่โมง) และวนัศุกร์ 08.30-16.30 น. (8 ชัว่โมง) 
ทัง้นี้ เมื่อนับเวลาปฏบิตังิานรวมกนัแลว้ต้องไม่น้อยกว่า 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
รูปแบบท่ี 3 การปฏิบัติงานนอกท่ีตัง้ โดยก าหนดให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ระเบียบ                 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกที่ตัง้ของส่วนราชการ พ.ศ. ... .
(คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พจิารณาแลว้เมื่อวนัที่            6 กนัยายน 2565 โดยยงัคงหลกัการของร่างระเบยีบฯ 
ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่                 21 มถุินายน 2565)  
ทัง้นี้ การก าหนดรปูแบบการปฏิบติังานอ้างอิงจากประกาศส านักนายกรฐัมนตรี 
เรื่อง ก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2502  ซึ่ ง
คณะรฐัมนตรไีดก้ าหนดเวลาและวนัหยุดราชการไว ้ดงันี้ 
• เวลาท างานเริ่มตัง้แต่ 08.30–16.30 น. หยุดกลางวัน 12.00–13.00 น. (รวม
ระยะเวลาท างาน 8 ชัว่โมง) 
• วนัหยุดราชการประจ าสปัดาห ์คอื วนัเสารแ์ละอาทติย ์(หยุดราชการเตม็ 2 วนั) 
• หากส่วนราชการใดจะก าหนดวันและเวลาท างานเพื่อความสะดวกสามารถท าได้                     
แต่เมื่อค านวณเวลาท างานรวมกนัใน 1 สปัดาหแ์ลว้ไม่น้อยกว่าจ านวนรวมเวลาราชการ
ขา้งต้น 

การด าเนินการ 
ของหน่วยงาน 

• ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นในการ
ด าเนินการภารกิจและลักษณะงานของหน่วยงานในภาพรวม รูปแบบ ขัน้ตอน
วิธีการท างาน และรูปแบบการให้บริการประชาชน และเทคโนโลยทีี่ใช้สนับสนุนการ
ปฏบิตังิาน 
• ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณามอบนโยบายหรือมขี้อสัง่การในการปฏิบตัิงานตาม
รูปแบบการปฏิบตัิงานที่ก าหนด โดยเมื่อพจิารณาแล้วควรแจ้งให้ผู้ปฏิบติังานทราบ
และถือปฏิบติั ซึ่งอาจกระท าได้หลายวิธี เช่น การออกค าสัง่หรือประกาศ การจดัท า
บนัทึกข้อความแจ้งเวียนภายในหน่วยงาน การแจ้งให้ผู้ปฏิบตัิงานทราบผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจกบับุคลากรภายในหน่วยงาน และพงึต้อง ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการเพื่อทบทวนการด าเนินการว่าส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพ
และคุณภาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานอย่างไร และพจิารณาปรบัปรงุรายละเอียด
ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

   2.2 นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้จดัท าคู่มือแนวทางการปฏิบติัราชการดงักล่าว 
โดยมคี าอธบิายเพิม่เตมิเพื่อให้เกดิความชดัเจนมากยิง่ขึน้ โดยมกีารยกตวัอย่างรูปแบบและวิธกีาร รวมทัง้การ
ก าหนดบทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการถอดบทเรียนจากส่วนราชการ เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
พจิารณาน าไปปรบัใชไ้ดต้ามความจ าเป็นเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่อไป 
 
15. เรื่อง (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบติัการว่าด้วยการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์(พ.ศ. 2565 - 
2570) 
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  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบตัิการว่าด้วยการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 - 2570) ตามที่คณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ 
(กมช.) เสนอ  
  สาระส าคญัของเรื่อง 
  นายกรฐัมนตรีได้เห็นชอบให้คณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ
เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบตัิการว่าดว้ยการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยั              ไซเบอร์ (พ.ศ. 2565-2570) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอรข์องประเทศ โดยเสริมสรา้งศกัยภาพในการป้องกนั รบัมอื และลดความเสี่ยงจากภยัคุกคาม
ทางไซเบอร์ ตลอดจนตอบสนองต่อเหตุภยัคุกคามและฟ้ืนฟูระบบให้กลบัคนืสู่สภาวะปกติอย่างทนัท่วงที ซึ่ง
สอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และ                        แผนระดบัชาตแิละกรอบนโยบายและแผนแม่บทที่
เกี่ยวกบัการรกัษาความมัน่คงของสภาความมัน่คงแห่งชาติ โดย                    ร่างนโยบายและแผนปฏบิตัิ
การฯ เป็นแผนระดบัที ่3 ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ (1) สรา้งขดีความสามารถในการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์ของประเทศ (บุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลย)ี (2) บูรณาการความร่วมมอืเพื่อ เตรียม
ความพร้อมในการรบัมอืทางไซเบอรแ์ละฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติได ้(3) สร้างบริการภาครฐั และโครงสรา้งพืน้ฐาน
ส าคญัทางสารสนเทศใหม้คีวามมัน่คงปลอดภยัไซเบอรแ์ละฟ้ืนคนืสู่สภาพปกติได ้และ (4) สรา้งศกัยภาพของ
หน่วยงานระดบัชาตใิหม้คีุณภาพและมาตรฐาน 
 
16. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาด าเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีส่วนผสมของ
เช้ือเพลิงชีวภาพ 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบการขยายระยะเวลาด าเนินการจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่น ้ามนัเชื้อเพลิง
ที่มส่ีวนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพอออกไปสองปี จนถึงวนัที่ 24 กนัยายน 2567 และเห็นชอบร่างประกาศ          
คณะกรรมการบริหารกองทุนน ้ามนัเชื้อเพลิง เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรการ เพื่อลดการ
จ่ายเงนิชดเชยน ้ามนัเชื้อเพลงิทีม่ส่ีวนผสมของเชื้อเพลงิชวีภาพตามทีก่ระทรวงพลงังาน (พน.) เสนอ 
  สาระส าคญั 
  1. คณะกรรมการบริหารกองทุนน ้ามนัเชื้อเพลิง (กบน.) ครัง้ที่ 104/2565 (ครัง้ที่ 136) เมื่อ
วนัที่                 11 สงิหาคม 2565 มมีติเห็นชอบแนวทางการขอขยายระยะเวลาด าเนินการลดการจ่ายเงนิ
ชดเชยน ้ามนัเชื้อเพลิงที่มส่ีวนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพออกไปสองปี จนถึงวนัที่ 24 กนัยายน 2567 ตามที่
ส านักงานกองทุนน ้ามนัเชื้อเพลงิเสนอ และใหน้ าเสนอ กพช. เพื่อน าเสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
  2. คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ครัง้ที่ 6/2565 (ครัง้ที่ 161) เมื่อวนัที่                     
9 กนัยายน 2565 มมีติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาด าเนินการลดการจ่ายเงนิชดเชยน ้ามนัเชื้อเพลิงที่มี
ส่วนผสมของเชื้อเพลงิชวีภาพออกไปอีกสองปี ซึ่งจะต้องเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อขอขยายระยะเวลาด าเนินการ
จ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่น ้ามนัเชื้อเพลงิทีม่ส่ีวนผสมของเชื้อเพลงิชวีภาพออกไปอกีสองปี และเหน็ชอบแผนการลด
การจ่ายเงนิชดเชยน ้ามนัเชื้อเพลงิทีม่ส่ีวนผสมของเชื้อเพลงิชวีภาพในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 ซึ่ง
ประกอบด้วย ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน ้ามนัเชื้อเพลิง เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
มาตรการเพื่อลดการจ่ายเงนิชดเชยน ้ามนัเชื้อเพลงิทีม่ส่ีวนผสมของเชื้อเพลงิชวีภาพ 
 
17. เรื่อง กรอบและงบลงทุนของรฐัวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2566 
  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบและรบัทราบตามที่ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิ(สศช.) เสนอดงันี้  
  1. เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2566 วงเงิน
ด าเนินการ จ านวน 1,363,938 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จ านวน 276,274 ล้านบาท 
ประกอบดว้ย (1) กรอบการลงทุนส าหรบังานตามภารกจิปกตแิละโครงการต่อเนื่อง วงเงนิด าเนินการ จ านวน 
1,163,938 ลา้นบาท และวงเงนิเบกิจ่ายลงทุน จ านวน 226,274 ลา้นบาท และ (2) กรอบการลงทุนส าหรบัการ
เพิม่เตมิระหว่างปี วงเงนิด าเนินการ จ านวน 200,000 ลา้นบาท และวงเงนิเบกิจ่ายลงทุน จ านวน 50,000 ลา้น
บาท ส าหรบัโครงการที่ยงัไม่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี และการลงทุนที่ใช้เงนิงบประมาณตาม
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พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ด าเนินการได้เมื่อได้รบัอนุมัติตาม
ขัน้ตอนแลว้ ทัง้นี้ ก าหนดเป้าหมายใหร้ฐัวิสาหกจิเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงนิอนุมตัิ
ใหเ้บกิจ่ายลงทุน 
  2. เหน็ชอบให้ สศช. ปรบัวงงนิลงทุนของรฐัวิสาหกจิประจ าปีงบประมาณ 2566ใหส้อดคล้อง
กบัผลการจดัสรรงบประมาณตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึง
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม งบกลาง หรืองบประมาณที่ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
งบประมาณหรือได้รบัความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ (สงป.) แล้ว และปรบัเพิม่กรอบวงเงนิด าเนินการ
และกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนให้สอดคล้องกับการอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมตามมติคณะรฐัมนตรี เพื่อให้
รฐัวสิาหกจิสามารถด าเนินการไดท้นัทภีายในปีงบประมาณ 
  3. มอบหมายให้สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (สภาพฒันาฯ) โดยประธานสภา
พฒันาฯ เป็นผูพ้จิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงงบลงทุนระหว่างปีในส่วนงบลงทุนเพื่อการด าเนินงานปกติและ
โครงการต่อเนื่องที่การเปลี่ยนแปลงไม่มผีลกระทบต่อสาระส าคญัและกรอบวงเงนิโครงการที่คณะรฐัมนตรไีด้
อนุมตัไิวแ้ลว้ 
  4. เห็นชอบข้อเสนอแนะเชงินโยบาย ระดบักระทรวง และระดบัรฐัวิสาหกจิ โดยให้กระทรวง               
เจ้าสงักดัและรฐัวิสาหกิจรบัขอ้เสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องไปพจิารณาด าเนินการ และเห็นควรให้รฐัวิสาหกจิ
รายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการลงทุนปี 2566 ให ้สศช. ทราบภายในทุกวนัที ่5 ของเดอืน
อย่างเคร่งครดั รวมทัง้รายงานผลการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะและความก้าวหน้าการด าเนินโครงการลงทุน
ทุกไตรมาส เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานและการลงทุนของรฐัวิสาหกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  5. รบัทราบประมาณการงบท าการประจ าปีงบประมาณ 2566 ทีค่าดว่าจะมกี าไรสุทธปิระมาณ 
67,692 ลา้นบาท และประมาณการแนวโน้มการด าเนินงานชว่งปี 2567 – 2569ของรฐัวสิาหกจิในเบื้องต้นทีค่าด
ว่าจะมีการลงทุนเฉลี่ยประมาณปีละ 383,970 ล้านบาท และผลประกอบการจะมีก าไรสุทธิเฉลี่ยประมาณปีละ 
80,487 ลา้นบาท 
 
18. เรื่อง ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรบัจดัท าโครงการจดัเกบ็ข้อมูลดีเอน็เอของบุคคลพ้นโทษ 
พกัโทษจากเรือนจ าและทณัฑสถาน 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงนิ
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในกรอบวงเงนิ 137,941,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรบัจัดท า
โครงการจดัเก็บข้อมูลดีเอ็นเอของบุคคลพ้นโทษ พกัโทษจากเรือนจ าและทัณฑสถาน ตามที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ(ตช.) เสนอ  
  สาระส าคญัของเรื่อง  
  ตช. รายงานว่า 
  1. ตช. (ส านักงานพสูิจน์หลกัฐานต ารวจ) เป็นหน่วยงานหลกัของ ตช. ที่มอี านาจหน้าที่ตรวจ
สถานทีเ่กดิเหตุ รวบรวมพยานหลกัฐาน และตรวจพสูิจน์หลกัฐาน ซึ่งมหีน่วยงานและนักวทิยาศาสตรค์รอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยปัจจุบนัผู้กระท าความผดิ/ผู้ต้องขงัจะถูกเกบ็ข้อมูลลายพมิพ์นิ้วมอื 10 นิ้ว ในฐานข้อมูลในทะเบยีน
ประวตัอิาชญากรเท่านัน้เนื่องจากเป็นวธิีทีป่ระหยดังบประมาณ แต่กม็ขีอ้จ ากดัหลายประการ เช่น ในทีเ่กดิเหตุไม่
พบรอยลายนิ้วมอืแฝง หรือรอยแฝงที่พบเป็นรอยฝ่ามอื/สนัมอื ท าให้ไม่สามารถตรวจพสูิจน์และจบักุมผู้กระท า
ความผดิไดอ้ย่างรวดเรว็เท่าทีค่วร 
  2. ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ส านักงานพสูิจน์หลักฐานต ารวจได้รบัการจดัสรร
งบประมาณลักษณะบูรณาการด้านปฏิรูปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาและยกระดบั
หอ้งปฏบิตักิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรร์วมถงึฐานขอ้มูลนิตวิิทยาศาสตรใ์หไ้ดม้าตรฐานและมคีวามทนัสมยั โดยมกีาร
ฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละการปฏบิตัใินการตรวจเกบ็ดเีอน็เอและลายพมิพน์ิ้วมอื 10 นิ้ว ฝ่ามอื สนัมอื ของบุคคลใหแ้ก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานพสูิจน์หลกัฐานต ารวจและเจา้หน้าที่ประจ าสถานีต ารวจ เพื่อจดัท าฐานข้อมูลดงักล่าวของ
บุคคลกลุ่มเสี่ยง (ผู้ที่ถูกด าเนินการจบักุมในคดีอาญาในชัน้พนักงานสอบสวน และบุคคลพ้นโทษ พกัโทษ) และ
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ถงึแมว่้าการจดัท าฐานขอ้มูลนิตวิทิยาศาสตรเ์พื่อยนืยนัตวับุคคลดว้ยการเกบ็ขอ้มูลดเีอน็เอจะมคี่าใชจ้่ายสูง แต่การ
เก็บฐานข้อมูลดีเอ็นเอบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านมาท าให้มกีารจบักุมผู้กระท าความผดิทัง้คดีคา้งเก่าและคดทีี่เกดิขึน้
ใหม่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ การเกบ็ฐานขอ้มูลดเีอน็เอของบุคคลกลุ่มเสีย่งของบุคคลพน้โทษและพกัโทษจึง
เป็นยุทธศาสตรแ์ละเครื่องมอืทีส่ าคญัของ ตช. ในการป้องกนั ปราบปรามอาชญากรรมเพื่อสรา้งความสงบสุขให้กบั
สงัคม และคาดว่าจะสามารถจบักุมผู้กระท าความผดิได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้อตัราการกระท า
ความผดิและการกระท าผดิซ ้าลดลง 
  3. ตช. ไดจ้ดัท าโครงการจดัเกบ็ขอ้มูลดเีอน็เอของบุคคลพน้โทษ พกัโทษจากเรอืนจ าและทนัฑ
สถาน (โครงการจดัเกบ็ขอ้มูลดเีอน็เอฯ) โดยมรีายละเอยีดสรุปได ้ดงันี้ 

ประเดน็ รายละเอียด 
วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อให้ ตช. มีฐานข้อมูลดีเอ็นเอของบุคคลพ้นโทษและพกัโทษ จากเรือนจ า 

และทณัฑสถานเพื่อใชใ้นการสบืสวนสอบสวนและเชื่อมโยงคดี 
2. เพื่อให ้ตช. เป็นศูนยก์ลางฐานขอ้มูลดเีอน็เอแห่งชาต ิสามารถสบืคน้หาผูก้ระท า
ความผดิทางคดอีาญาทัง้อาชญากรรมในประเทศและอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
3. เพื่อเพิม่ศกัยภาพระบบฐานขอ้มูลดเีอ็นเอให้สามารถรองรบัฐานข้อมูลดีเอ็นเอ
ซึ่งมจี านวนเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางและฐานข้อมูลส่วน
ภูมภิาคดว้ยเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพสูง 

กจิกรรม กิจกรรม รายการ วงเงิน (บาท) 
1 จัดหาวัสดุในการจัดเก็บดีเอ็นเอและวสัดุ/

น ้ ายาในการตรวจดีเอ็นเอ จ านวน 45 
รายการ ส าหรับเก็บข้อมูลดีเอ็นเอของ
บุ คคลพ้นโทษ พัก โทษ จาก เรือนจ า
และทัณฑสถาน จ านวน 100 ,000 ราย 
(เช่น ก้านส าลีพนัปลายไม้ชนิด Sterile ถุง
มือไนโตรชนิดไม่มีแป้ง น ้ายาโพลีเมอร์/
สารละลายแอโนดบัฟเฟอร์ส าหรับเครื่อง
วิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชุด
น ้ายาตรวจพสูิจน์เอกลกัษณ์บุคคลส าหรับ
จดัท าฐานขอ้มูลดเีอน็เอ) 

89,823,400 

2 ปรบัปรุงระบบเทคโนโลยฐีานขอ้มูลดเีอ็นเอ
ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม                  
68 รายการ เช่น เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลแบบภายนอก อุปกรณ์ ป้องกัน
เครอืข่าย 

48,118,400 

รวมทัง้ส้ิน 137,941,800 
 

ระยะเวลาด าเนินการ เดอืนกรกฎาคม 2565 – เดอืนกนัยายน 2565 
งบประมาณ 137,941,800 บาท 

การประเมนิผล 1. ประเมนิผลจากจ านวนขอ้มูลดเีอน็เอทีเ่กบ็ในฐานขอ้มูลดเีอน็เอ 
2. ประเมนิผลจากรอ้ยละการเชื่อมโยงคดคีา้งเก่าและคดคีา้งใหม่ 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 1. สามารถจบักุมผูก้ระท าความผดิไดอ้ย่างรวดเรว็และถูกต้อง 
2. อตัราการกระท าผดิและการกระท าผดิซ ้าจะลดลง 

  4. โดยที่โครงการจัดเก็บข้อมูลดีเด็นเอดังกล่าวต้องใช้วงเงินงบประมาณส าหรับจัดท า
โครงการฯ เป็นจ านวนมาก และเงนิงบประมาณของ ตช. มไีม่เพยีงพอส าหรบัการปรบัแผนการปฏบิตังิานและ
แผนการใชจ้่ายงบประมาณเพื่อมาด าเนินโครงการจดัเก็บข้อมูลดีเดน็เอฯ ดงันัน้ ตช. จงึไดข้อรบัการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
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จ าเป็น เพื่อด าเนินโครงการดงักล่าว ซึ่งส านักงบประมาณ (สงป.) ได้แจ้งว่า นายกรฐัมนตรีเห็นชอบให้ ตช. 
ประสานและบูรณาการข้อมูล                  นิติวิทยาศาสตร์กบัสถาบนันิติวิทยาศาสตร์และกรมราชทณัฑ์ 
กระทรวงยุติธรรม กรณีฐานข้อมูลดีเอ็นเอของบุคคลพ้นโทษ พักโทษจากเรือนจ า และทัณฑสถาน
ดงักล่าวขา้งต้น รวมทัง้ประเดน็การจดัเกบ็และการตรวจดีเอน็เอของผู้ต้องขงัให้ได้ข้อยุติก่อน โดยขอให้
ปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตร ีและหนังสอืเวยีนทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ
ใหถู้กต้องครบถ้วนในทุกขัน้ตอน และค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
  5. ต่อมา ตช. ไดม้กีารประชุมหารือในเรื่องดงักล่าวร่วมกบัหน่วยงานข้างต้น (ตามขอ้ 4) โดย
ได้ข้อสรุปว่าทัง้ 3 หน่วยงาน ไม่ขดัข้องในการบูรณาการความร่วมมือจดัเกบ็ข้อมูลดีเอ็นเอของบุคคล
พ้นโทษ พกัโทษจากเรือนจ าและทณัฑสถาน โดยจะมกีารแบ่งพืน้ทีด่ าเนินการใหช้ดัเจน เพื่อไม่ใหเ้กดิความ
ซ ้าซ้อนและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกนัได้ นอกจากนี้ยงัช่วยให้เกิดประโยชน์ในการ
ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมและลดการกระท าผดิซ ้าด้วย ส่วนกรณีการจดัท าบนัทกึข้อตกลงว่าดว้ยความ
ร่วมมอืการประสานด้านระบบฐานข้อมูลดีเอ็นเอของบุคคลพ้นโทษ พกัโทษในเรอืนจ าและทณัฑสถาน  และใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลด้านนิตวิิทยาศาสตร ์ ระหว่าง ตช. กรมราชทณัฑ ์และสถาบนันิติวทิยาศาสตร ์ เนื่องจากมี
หลายขัน้ตอนจงึยงัคงอยู่ระหว่างการด าเนินการ จึงจะจดัเกบ็ข้อมูลดีเอ็นเอคู่ขนานไปกบัการด าเนินการจดัท า
บนัทกึขอ้ตกลงดงักล่าว 
  6. สงป. แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ ตช. ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นภายในกรอบวงเงิน 
137,941,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรบัโครงการจดัเก็บขอ้มูลดเีอ็นเอฯ ทัง้นี้ ขอให้ ตช. เร่งด าเนินการ
จดัท าบนัทกึขอ้ตกลงฯ                 (ตามขอ้ 5) โดยปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรี 
และหนังสอืเวยีนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการใหถู้กต้องครบถ้วนในทุกขัน้ตอนและค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะไดร้บัและหลกัสทิธมินุษยชนเป็นส าคญัดว้ย 
 
19. เรื่อง รายงานสถานการณ์ด้านทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ และการกดัเซาะชายฝัง่ของประเทศ 
พ.ศ. 2564 
  คณะรฐัมนตรรีบัทราบตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) เสนอรายงาน
สถานการณ์ด้านทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ และการกดัเซาะชายฝัง่ของประเทศ พ.ศ. 2564 [เป็นการ
ด าเนินการตามพระราชบญัญัติส่งเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 มาตรา 9 
(7) ทีบ่ญัญตัใิหค้ณะกรรมการนโยบายและแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่แห่งชาติเสนอ
รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และการกัดเซาะชายฝัง่ของประเทศต่อ
คณะรฐัมนตรอีย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้] ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดม้มีตเิมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม 2565 เหน็ชอบ (ร่าง) 
รายงานฯ และมอบหมายให ้ทส. น าเสนอคณะรฐัมนตรต่ีอไป สรุปสาระส าคญัได ้ดงันี้ 
  1. สถานภาพทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ และการกดัเซาะชายฝัง่ 
      1.1 สถานภาพทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

ทรพัยากร สถานภาพ 
1. ปะการงั - โดยภาพรวมของประเทศมแีนวปะการงัทัง้สิน้ประมาณ 149,182 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่

ในสถานภาพสมบูรณ์ดี ร้อยละ 52.3 สมบูรณ์ปานกลาง รอ้ยละ 23.7 และเสยีหาย
รอ้ยละ 24 โดยมแีนวโน้มสมบูรณ์ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2563 
- สถานการณ์ปะการงัฟอกขาว1 พบเกิดข้ึนเลก็น้อยบริเวณปะการงัน ้าตื้นส่งผล
ใหป้ะการงัส่วนทีโ่ผล่พน้น ้าตายบางส่วน 

2. หญ้าทะเล พบหญ้าทะเลเน้ือท่ีรวม 99,325 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62 ของพืน้ทีศ่กัยภาพเป็นแหล่ง
หญ้าทะเล โดยลดลงจากปี 2563 (104,778 ไร่) จ านวน 5,453 ไร่ หรือลดลงคิดเป็น 
รอ้ยละ 5.2 

3. สตัว์ทะเลหายาก 
:  เ ต่าทะเล พะยูน 

- จากการส ารวจพบว่า ในส่วนของการวางไข่ของเต่าทะเล จ านวนครัง้การวางไข่
ของ               เต่าตนุมแีนวโน้มลดลง ขณะที่เต่ากระและเต่ามะเฟืองมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้จ านวนพะยูน              ทัง้พืน้ทีฝั่ง่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอนัดามนัประมาณ
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โลมาและวาฬ และ
ปลากระดกูอ่อน 

ประชากรจากขอ้มูลการส ารวจในพืน้ทีส่ าคญัได้ประมาณ 261 ตวั มแีนวโน้มเพิม่ขึน้
จากอดตีแต่ยงัพบการเกยตื้นหรอื                การตายของพะยูนทีม่อียู่ทุกปี จ านวน
โลมาและวาฬมจี านวน 2,273 ตวั โดยมแีนวโน้มลดลง เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงไม่สามารถด าเนินการ
ส ารวจไดอ้ย่างเตม็ที ่รวมถงึส ารวจพบปลากระดกูอ่อน ไดแ้ก่                      ฉลาม
วาฬ จ านวน 21 ตวั และกระเบนแมนต้า จ านวน 18 ตวั  
- ในอนาคตคาดว่าแต่ละปีจะมีแนวโน้มสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเพ่ิมสูงข้ึน 
เน่ืองจากคณุภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีความเส่ือมโทรมลง รวมถึงปัจจยัความเส่ียง
ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทางทะเลของมนุษย ์เชน่ 
การตดิพนัหรอื               ถูกรดัดว้ยขยะทะเลจ าพวกอวน การตดิเครื่องมอืประมง 
และการโดนใบพดัเรอื 

4. ป่าชายเลน จากข้อมูลการแปลภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า ในปี 2563 มีพื้นท่ีป่าชายเลนคง
สภาพทัง้หมดประมาณ 1.74 ล้านไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ถึง 2.02 แสนไร่ 
เนื่องจากมเีทคโนโลยกีารแปลภาพถ่ายที่แม่นย ามากขึ้น และเป็นผลจากมาตรการ
ป้องกนั การบุกรุกท าลายป่า มกีารรณรงค์ สนับสนุนปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรพัยากรป่าไม้                       การด าเนินการทวงคืนผนืป่าจากผู้บุกรุกเพื่อน า
พืน้ทีก่ลบัมาปลูกฟ้ืนฟูจงึท าใหป่้าชายเลนเพิม่ขึน้และสมบูรณ์ 

5. ป่าชายหาด มีพื้นที่ป่าชายหาด จ านวน 47,149.30 ไร่ (จากข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี 2563) 
กระจายอยู่ในพืน้ที ่18 จงัหวดัชายฝัง่ทะเล โดยจงัหวดัทีม่พี ืน้ทีป่่าชายหาดมากที่สุด 
คอื จงัหวดัพงังา รองลงมา คอื จงัหวดักระบี ่ทัง้นี้ป่าชายหาดในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ถกูท าลายจนเหลอืเป็นผนืเลก็ผนืน้อย เนื่องจากยงัไม่ไดร้บัการอนุรกัษ์ 

6. ป่าพร ุ มพีืน้ทีป่่าพรุ จ านวน 37,139.56 ไร่ (จากขอ้มูลสภาพพืน้ที่ป่าไม ้ ปี 2563) กระจาย
อยู่ในพื้นที่ 12 จงัหวดัชายฝัง่ทะเล โดยจงัหวดัที่มพีื้นที่ป่าพรุมากที่สุด คือ จงัหวดั
สงขลา รองลงมา คอื จงัหวดันราธวิาส 

      1.2 สถานภาพด้านส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝัง่ 
ส่ิงแวดล้อม สถานภาพ 

1. คณุภาพน ้าทะเล คณุภาพน ้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 75 เกณฑพ์อใช ้รอ้ยละ 22 และ
เกณฑเ์สื่อมโทรม รอ้ยละ 3 ทัง้นี้ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าทะเลชายฝัง่ 
ปี                        พ.ศ. 2557-2564 พบว่า โดยรวมคุณภาพน ้าทะเลมแีนวโน้ม
การเปลีย่นแปลงคงที ่

2. น ้ามนัร ัว่ไหล และ
ก้อนน ้ามนัดิน2 

เกิดเหตุการณ์น ้ามนัร ัว่ไหลและก้อนน ้ามนัดิน รวม 44 ครัง้ โดยจากการตดิตาม
ตรวจสอบ และเฝ้าระวงัสถานภาพของน ้ามนัรัว่ไหลในช่วงที่ผ่านมาพบว่า จงัหวดั
ระยองและชลบุรเีป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเสี่ยงสูงของการเกดิน ้ามนัรัว่ไหลในทะเลจากการ
เดนิเรอื              เขา้ออก เรอืขนส่งสนิคา้ เรอืประมง และเรอืท่องเทีย่ว รวมถงึการ
เดนิเรอืเพื่อขนส่งน ้ามนั 

3. น ้าทะเลเปล่ียนสี3 พบปรากฏการณ์น ้าทะเลเปล่ียนสีเฉพาะในพื้นท่ีชายฝัง่อ่าวไทยรวม 25 ครัง้ 
(ส่วนใหญ่เกดิในจงัหวดัชลบุร)ี ส่วนในพืน้ทีช่ายฝัง่อนัดามนัไม่พบน ้าทะเลเปลีย่นสี 

4. แมงกะพรนุพิษ พบการบาดเจบ็รุนแรงและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่อง ระหว่างปี 2542-
2564 รวม 46 ราย (ผูเ้สยีชวีติ จ านวน 10 ราย และบาดเจบ็รุนแรง จ านวน 36 ราย) 
ทัง้นี้ ในปี 2564 มีผู้เสียชีวิต จ านวน 1 ราย ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

5. ขยะทะเล ในปี 2564 สามารถจดัเก็บขยะท่ีตกค้างออกจากระบบนิเวศชายฝัง่รวมทัง้ส้ิน 
443,987 กิโลกรมั ขยะที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงพลาสติก 
เศษโฟม ขวดเครื่องดื่มแก้ว นอกจากนี้ พบขยะท่ีไหลผ่านทางแม่น ้าเจ้าพระยา
มากท่ีสุด จ านวนเฉล่ีย 52.65 ล้านช้ิน/ปี ซึ่งมปีรมิาณเพิม่มากกว่าในช่วงปี 2563 
เนื่องด้วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มกีารใช้บริการสัง่อาหาร
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ในรูปแบบเดลิเวอรี่เพิม่ขึ้น ส่งผลให้มกีารเพิม่ปริมาณการใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติก
เพิม่ขึน้ดว้ย และส่งผลให้จ านวนช้ินขยะลอยน ้าในภาพรวมจากทุกปากแม่น ้ามี
ปริมาณสูงกว่าปี 2563 

      1.3 สถานการณ์ด้านการกดัเซาะชายฝัง่ จากการวเิคราะหข์อ้มูลการเปลีย่นแปลงชายฝัง่
ทะเลพบว่า ปี 2563 ประเทศไทยมคีวามยาวชายฝัง่ทะเล 3,151.13 กโิลเมตร มชีายฝัง่ทะเลทีป่ระสบปัญหาถูก
กดัเซาะระยะทาง 822.81 กโิลเมตร เช่น จงัหวดัสงขลา ปัตตานี ตราด และเพชรบุร ีและพืน้ทีช่ายฝัง่ทีไ่ม่มกีาร
กดัเซาะระยะทาง 2,328.32 กโิลเมตร แต่กลบัพบปัญหาความขดัแยง้เกี่ยวกบักรรมสทิธิ ์ และการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิงอกใหม่หลงัแนวป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ ซึ่งเป็นปัญหาร่วมของหลายจงัหวดัในอ่าวไทยตอนใน ไดแ้ก่ 
จงัหวดัสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งการแก้ปัญหาต้องอาศยัการบูรณาการความร่วมมอืใน
ระดบัพืน้ทีแ่ละระดบันโยบายรวมถงึต้องมกีารบูรณาการดา้นขอ้กฎหมายร่วมกนัของทุกหน่วยงาน 
  2. สถานการณ์ของทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ และการกัดเซาะชายฝัง่ของ 24 
จงัหวดัชายทะเล พบว่า สถานการณ์ดงักล่าวมแีนวโน้มไปในทศิทางทีด่ีขึน้ เช่น การขึน้วางไข่ของเต่าทะเลที่
มจี านวนครัง้มากขึน้ อาจเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้กิจกรรมท่องเที่ยวทาง
ทะเลและชายหาดชะลอตวั ปราศจากการรบกวนสถานภาพแนวปะการงัที่มแีนวโน้มสมบูรณ์ดขีึ้นจากการฟ้ืน
ตัวตามธรรมชาติ  การเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่มี
ประสทิธภิาพ อย่างไรกต็าม ยงัคงมสีถานการณ์ที่ต้องใหค้วามส าคญัรวมถงึไดร้บัการป้องกนัและแก้ไข ไดแ้ก่ 
การเกยตื้นของสตัวท์ะเลหายากทีย่งัมอียู่อย่างต่อเนื่องแทบทุกพืน้ที ่ ปัญหาขยะทะเลทีย่งัคงเป็นประเดน็ส าคญั
ในหลายจังหวัด ปัญหาน ้ามันรัว่ไหลและ                ก้อนน ้ามันดิน ปรากฏการณ์น ้าทะเลเปลี่ยนสี และ
แมงกะพรุนพษิ 
  3. สาเหตุความเส่ือมโทรมและผลกระทบต่อทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ และการกดั
เซาะชายฝัง่ เกิดจาก 2 สาเหตุส าคญั คือ (1) จากธรรมชาติ เช่น คลื่น ลมและมรสุม และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศ และ (2) จากกจิกกรมการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ ไดแ้ก่ ปัญหาขยะทะเล การท่องเที่ยว และ
ขยะจากประมงทีถู่กทิ้งลงทะเลโดยตรง ปัญหาจากการท าประมง เช่น การท าประมงดว้ยเครื่องมอืผดิกฎหมาย/
ท าลายล้าง และการระบายน ้าทิ้งทางทะเลจากชุมชนชายฝัง่ รวมถึงการใชป้ระโยชน์ที่ท าลายระบบนิเวศ เช่น 
การตดัต้นไม้ และการจบัสตัว์น ้าบางชนิดในป่าชายเลน ทัง้นี้ สาเหตุดงักล่าวยงัก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศชายฝัง่ทะเลที่ส าคญัและส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสิง่มชีวีิตในทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ห่วงโซ่อาหาร การสูญเสยีพืน้ทีอ่นุบาลสตัวน์ ้าชายฝัง่ทะเล รวมถงึอาจส่งผลต่อความมัน่คงทางดา้นอาหารทะเล
ตามมาตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และคุณภาพชวีติของชุมชนและประเทศ 
  4. ผลการด าเนินงานบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ และการกดัเซาะ
ชายฝัง่ของประเทศไทยของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในระหว่างปี 2563-2564 เช่น การปลูกปะการงั จ านวน 
240,000 กิง่ ครอบคลุมเนื้อที ่150 ไร่ พบว่ามอีตัรารอด โดยเฉลีย่รอ้ยละ 94 การด าน ้าเกบ็ขยะในแนวปะการงั
และในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลสามารถเก็บขยะได้มากกว่า 27 ,700 กิโลกรมั ซึ่งขยะที่พบส่วนใหญ่ เช่น 
อวน เชือก เอ็นตกปลา และขวดพลาสติก การก าหนดแผนเผชิญเหตุในการป้องกนัและขจัดมลพิษทางน ้ า
เนื่องจากน ้ามนั และแผนเผชญิเหตุกรณีเกดิมลพษิและภยัพบิตัิทางทะเลที่เป็นภยัต่อทรพัยากรทางทะเล การ
ติดตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์ข ัน้ตอนการปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมงกะพรุนพษิและท่อบรรจุน ้าส้มสายชูในพื้นที่
ชายหาดท่องเทีย่วบรเิวณพืน้ที่ท่องเทีย่วทางทะเลที่ส าคญั 7 จงัหวดั และการด าเนินงานทวงคนืผนืป่าจากกลุ่ม
นายทุนทีค่รอบครองพืน้ทีป่่าแบบผดิกฎหมาย โดยสามารถทวงคนืผนืป่าชายเลน จ านวน 114 คด ีผูต้้องหา 26 
ราย เนื้อทีร่วม 2,578.10 ไร่ 
  5. สรปุประเดน็สถานการณ์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ท่ีส าคญั และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น 
1. มลพษิทางทะเล - ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิาร

จดัการมลพษิในทะเลและชายฝัง่ 
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- จัดท าระบบการตรวจสอบและติดตามคราบน ้ ามันครบวงจรและทันต่อ
เหตุการณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พื้นที่อ่าวไทย
ตอนในและในเขตอุทยานแห่งชาตทิางทะเลทุกแห่ง 
- จดัท าระบบตรวจสอบ/ตดิตาม/แจง้เตอืนมลพษิทางทะเลและสตัวท์ะเลมพีษิ 

2. ความเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
อั น เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ยช น์พื้นที่ทาง
ทะเลและชายฝัง่ 

- ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการแบ่งเขต 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทัง้สรุปผลการ
ด าเนินการและรายงานความก้าวหน้า 
- ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ตาม
แนวคดิการวางแผนเชงิพืน้ทีท่างทะเล และรวบรวมฐานขอ้มูลการใชท้รพัยากรใน
พืน้ทีต่่าง ๆ 
- จดัท าร่างเขตการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ตามหลกัการทาง
วชิาการ 

  6. ประเดน็ปัญหาระดบัประเทศท่ีต้องเร่งด าเนินการ ดงันี้ 
      6.1 ประเดน็เร่งด่วน 

ประเดน็ การด าเนินงาน 
1. ดา้นมลพษิทางทะเล บูรณาการบริหารจดัการแหล่งก าเนิดมลพษิ แหล่งที่มจีุดก าเนิดแน่นอน ไดแ้ก่ 

แหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และแหล่งที่มจีุดก าเนิดไม่แน่นอน 
เช่น การเกษตร 

2. ด้านพื้นที่คุ้มครอง
ท า ง ท ะ เ ล แ ล ะ ก า ร
วางแผนเชงิพืน้ที ่

เร่งขบัเคลื่อนการประกาศพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเล รวมทัง้เร่งด าเนินการวางแผน            
เชงิพืน้ทีข่องทะเลของประเทศไทย 

3. ดา้นการกดัเซาะ
ชายฝัง่ 

เร่งการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่อย่างบูรณาการในระดบัจงัหวดัและพืน้ที่ 

4. ดา้นการบรหิาร
จดัการทางทะเลอย่าง
ยัง่ยนื 

สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ทรพัยากรอย่างยัง่ยนืและ
สรา้งกลไกการมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

      6.2 มาตรการและแผนงานจดัการทรพัยากรธรรมชาติและชายฝัง่ (ระยะยาว) เช่น 
มาตรการ แผนงาน 

1. สร้างองค์ความรูแ้ละ
ติ ด ต า ม ก า ร
เปลีย่นแปลงสถานภาพ
ทรพัยากร 

ศกึษาวจิยั ตดิตามการเปลีย่นแปลงสถานภาพทรพัยากร รวมถงึประเมนิผลการ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และจัดท าสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ ถูกต้องให้แก่ประชาชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และภาครฐั 

2. ส่งเสรมิการมส่ีวน
ร่วมของประชาชนและ
ภาคธุรกจิ 

จัดตัง้เครือข่ายประชาชน สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
จดัท าขอ้ตกลงชุมชนเพื่ออนุรกัษ์และใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื 

3. อนุรกัษ์และเฝ้าตรวจ
ตราทรพัยากรทางทะเล
และชายฝัง่เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยนื 

ตรวจตรา เฝ้าระวงัเชงิพืน้ทีแ่นวปะการงั หญ้าทะเล ป่าชายเลน และป่าชายหาด 
รวมถงึสตัวท์ะเลหายาก และจดัท าแนวเขตพืน้ที่ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

_____________________ 
1ปะการงัฟอกขาวเป็นปรากฏการณ์ที่เนื้อเยื่อปะการงัมสีซีีดหรือจางลงจากการสูญเสยีสาหร่ายซูแซนเทลลี 
(Zooxanthellae) ซึ่งเกดิจากสภาวะทีไ่ม่เหมาะสมต่อการด ารงชวีติของสาหร่าย เช่น อุณหภูมนิ ้าทะเลสูงเกนิไป 
และความเคม็ของน ้าทะเลลดลง 
2ก้อนน ้ามนัดนิ คอื การแปรสภาพตามธรรมชาติของน ้ามนัหรือคราบน ้ามนัที่ร ัว่ไหลลงสู่ทะเลจากกจิกรรมต่าง 
ๆ เช่น การขนถ่ายของเรือบรรทุกน ้ามนั การเปลี่ยนถ่ายน ้ามนัเครื่องของเรือเดินสมุทร หรือการรัว่ไหลโดย



29 
 

ธรรมชาตใิต้               ทอ้งทะเล เมื่อเวลาผ่านไปคราบน ้ามนัทีก่ระจายตวัอยู่บนผวิน ้าจะเปลีย่นสภาพเป็นก้อน
น ้ามนัดิน ซึ่งมลีกัษณะเหนียวนุ่ม มคีวามหนืดสูง เนื่องจากองค์ประกอบส่วนเบาไดร้ะเหยไปบางส่วน เหลือส่วน
หนักทีม่อีงคป์ระกอบคลา้ยยางมะตอย 
3น ้าทะเลเปลีย่นสเีป็นปรากฏการณ์ทีแ่พลงก์ตอนพชืเจรญิเติบโตและเพิม่จ านวนขึน้อย่างรวดเรว็ ท าใหน้ ้าทะเล
มสีเีปลี่ยนไปตามสขีองแพลงก์ตอนพชืที่เพิม่มากขึ้น ซึ่งจะมผีลกระทบต่อสิง่มชีีวิตและระบบนิเวศทางทะเล 
เช่น ออกซเิจนและความเขม้ของแสงทีส่่องผ่านในน ้าลดลง บางกรณีจ านวนแพลงก์ตอนทีเ่พิม่ขึน้สามารถสร้าง
สารพษิทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิอนัตรายต่อสตัวน์ ้าและถ่ายทอดผ่านมาถงึมนุษยซ์ึ่งเป็นผูบ้รโิภคล าดบัสุดทา้ย 
 
20. เรื่อง สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และรบัข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสท่ี 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอสรุปผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และรบัข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อขอความร่วมมอืส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเพิม่ประสทิธภิาพ
การให้บริการประชาชน และการบริหารจดัการเรื่องร้องทุกข์ต่อไป [เป็นการด าเนินการตามมติคณะรฐัมนตรี 
(29 พฤศจกิายน 2548) ทีร่บัทราบแนวทางการจดัระเบียบของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามขอ้ร้องเรียน
ของประชาชนและมอบหมายให้ทุกกระทรวงด าเนินการตามแนวทางดงักล่าว โดยให้ สปน. เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการติดตามผลการด าเนินการและสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการเสนอ
คณะรฐัมนตรรีบัทราบทุก 3 เดอืน] สาระส าคญัสรุปได ้ดงันี้ 
  1. สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และรบัข้อคิดเห็นจากประชาชนในไตรมาสท่ี 2 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดอืนมกราคม-มนีาคม 2565) 
      1.1 สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์และรบัข้อคิดเห็นของประชาชนที่ยื่นเรื่องผ่านช่อง
ทางการ                 รอ้งทุกข ์1111 รวมทัง้สิน้ 19,193 เรื่อง สามารถด าเนินการจนได้ข้อยุติ 17,070 เรื่อง 
คดิเป็นรอ้ยละ 89 และรอผลการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 2,123 เรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 11 
      1.2 หน่วยงานท่ีได้รบัการประสานงานเรื่องร้องทุกขแ์ละรบัข้อคิดเหน็มากท่ีสุด 5 ล าดบั
แรก ดงันี้ 
   (1) ส่วนราชการ ไดแ้ก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ1,033 เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข               
749 เรื่อง กระทรวงการคลงั 571 เรื่อง กระทรวงแรงงาน 403 เรื่อง และกระทรวงคมนาคม 350 เรื่อง 
   (2) รฐัวิสาหกิจ ได้แก่ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 224 เรื่อง การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค 108 เรื่อง องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 108 เรื่อง ธนาคารออมสนิ 89 เรื่อง การไฟฟ้านครหลวง 88 
เรื่อง                        และการประปานครหลวง 64 เรื่อง 
   (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและจงัหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 971 เรื่อง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 239 เรื่อง นนทบุร ี227 เรื่อง ชลบุร ี209 เรื่อง และปทุมธานี 189 เรื่อง 
  2. การประมวลผลและวิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์และรบัข้อคิดเห็น ในไตรมาสท่ี 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปได ้ดงันี้ 
      2.1 สถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา โดยในไตรมาสที ่2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มเีรื่องรอ้งทุกข ์35,945 เรื่อง ซึ่งน้อยกว่าในไตรมาส
ที ่2                  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 7,510 เรื่อง (มเีรื่องราวรอ้งทุกข ์43,455 เรื่อง) 
      2.2 ประเดน็เรื่องร้องทุกขท่ี์ประชาชนย่ืนเรื่องมากท่ีสุด 10 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
   (1) การเสนอและตรากฎหมาย เช่น ขอคดัคา้นการจดัตัง้ศาลอสิลามในประเทศไทย 
และขอให้มกีารปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจุดพลุและดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทัง้
ขอใหเ้พิม่บทลงโทษส าหรบัผูจุ้ดพลุและดอกไมไ้ฟ ด าเนินการจนไดข้อยุต ิ2,390 เรื่อง (รอ้ยละ 99.71) 
   (2) การรกัษาพยาบาล เช่น ขอใหม้คีวามเขม้งวดในการปฏบิตัิตามมาตรการในการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเทศกาล และ
ขอใหจ้ดัสรรวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 อย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม รวมทัง้ขอใหก้ าหนดมาตรการในการเฝ้าระวงั
พืน้ทีเ่สีย่งและบุคคลใกลช้ดิกบัผูต้ดิเชื้อโรคโควดิ-19 ด าเนินการจนไดข้อ้ยุต ิ1,957 เรื่อง (รอ้ยละ 92.22) 
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   (3) เสียงรบกวน/สัน่สะเทือน โดยขอใหแ้ก้ปัญหามลภาวะทางเสยีงจากสถานบนัเทิง 
สถานประกอบการ ร้านอาหาร บ้านเรือน และวยัรุ่นมัว่สุมรวมกลุ่มแข่งขนัรถจกัรยานยนต์ส่งเสยีงดงัรบกวน 
ด าเนินการจนไดข้อ้ยุต ิ1,194 เรื่อง (รอ้ยละ 96.14) 
   (4) ไฟฟ้า เช่น ขอใหแ้ก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างรมิ
ทาง หมอ้แปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเสาไฟฟ้า รวมทัง้ขอใหข้ยายเขตการใหบ้รกิารไฟฟ้า ด าเนินการจนไดข้้อ
ยุต ิ646 เรื่อง (รอ้ยละ 93.76) 
   (5) โทรศพัท์ โดยขอให้ปรบัปรุงระบบการให้บรกิารทางโทรศพัท์หมายเลขสายด่วน 
1422 ของกรมควบคุมโรค หมายเลขสายด่วน 1506 ของส านักงานประกนัสงัคมและหมายเลขโทรศพัท์พืน้ฐาน
ของส านักงานเขตและหน่วยงานอื่น ๆ ในส่วนภูมภิาค ด าเนินการจนไดข้อ้ยุต ิ586 เรื่อง (รอ้ยละ 90.57) 
   (6) น ้าประปา เช่น ขอให้แก้ไขปัญหาน ้าประปาไม่ไหล ไหลอ่อน และไม่มคีุณภาพ 
และขอใหข้ยายเขตการใหบ้รกิารน ้าประปา ด าเนินการจนไดข้อ้ยุต ิ430 เรื่อง (ร้อยละ 92.67) 
   (7) ถนน เช่น ขอใหป้รบัปรุงซ่อมแซม/ก่อสรา้งถนน พืน้ผวิถนน สะพานกลบัรถ บาท
วิถี ตีเส้นแบ่งช่องการจราจร ขยายช่องทางจราจร ไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง และติดตัง้ป้ายสัญลกัษณ์จราจร 
รวมทัง้ขอใหป้รบัปรุงถนนลูกรงัเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์หรือถนนคอนกรีต ด าเนินการจนไดข้อ้ยุต ิ395 เรื่อง 
(รอ้ยละ 89.16) 
   (8) ประเดน็เก่ียวกบัชีวิต ร่างกาย ช่ือเสียง และเสรีภาพ เช่น ขอความเป็นธรรมใน
การด าเนินคดกีรณีการเสยีชวีิตของนางสาวภทัรธดิา พชัรวรีะพงษ์ และขอความช่วยเหลอืเกี่ยวกบัการถูกข่มขู่
คุกคามและท ารา้ยร่างกาย ด าเนินการจนไดข้้อยุต ิ337 เรื่อง (รอ้ยละ 85.75) 
   (9) ประเด็นเก่ียวกับทรพัย์สิน เช่น ขอให้แก้ไขปัญหากลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์
หลอกลวงประชาชน (แก๊งคอลเซ็นเตอร์) และขอให้ตรวจสอบ ระงับ ตัดสายกรณีเป็นสายโทรศัพท์จาก
ต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการโทรศพัท์แอบอ้างจากกลุ่มมจิฉาชพี ด าเนินการจนไดข้้อยุติ 285 เรื่อง (ร้อย
ละ 69.54) 
   (10) บ่อนการพนัน โดยมีการแจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนัน
ประเภทไพ่ ไฮโล ตู้ม้า ตู้สล๊อต บาคาร่า ถัว่ ไก่ชน โต๊ะสนุ๊กเกอร์ การพนันทายผลฟุตบอล หวยจบัยี่กี และ
สลากกนิรวบ ด าเนินการจนไดข้อ้ยุต ิ348 เรื่อง (รอ้ยละ 95.60) 
      2.3 รายงานสรุปการสอบถามข้อมูล แจ้งเหตุ ร้องขอความช่วยเหลือและเสนอ
ข้อคิดเห็น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่าน
สายด่วน 1111 (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม-31 มนีาคม 2565) ซึ่งส่วนใหญ่ประเดน็ทีป่ระชาชนสอบถามขอ้มูลและ
เสนอขอ้คดิเหน็มากที่สุดเกี่ยวกบัข้อปฏิบตัใินการป้องกนัการตดิเชื้อ และมาตรการในการช่วยเหลอืดา้นต่าง ๆ 
และประเด็นที่ประชาชนขอความช่วยเหลือมากที่สุดเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางและมาตรการป้องกัน 
ช่วยเหลอื เยยีวยา สรุปได ้ดงันี้ 

หน่วย : เรื่อง 
ล าดบั
ท่ี 

ประเภทเรื่อง จ านวน ด าเนินการ 
จนได้ข้อยุติ 

รอผล 
การพิจารณา 

1 การสอบถามขอ้มูลและเสนอ
ขอ้คดิเหน็ 

37,791 37,791 - 

2 ขอความช่วยเหลอืและแจง้เหตุ 3,488 3,142 346 
รวมทัง้ส้ิน 41,279 40,933 346 

      2.4 การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายและการร้องเรียนซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดการ
แพร่ระบาดขอโรคโควิด-19 ผ่านสายด่วน 1111 (ตัง้แต่วนัที่ 7 มกราคม 2564-31 มนีาคม 2565) สรุปได้ 
ดงันี้ 

หน่วย : เรื่อง 
ล าดบัท่ี ประเภทเรื่อง จ านวน ด าเนินการ 

จนได้ข้อยุติ 
รอผล 

การพิจารณา 
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1 แจง้เบาะแสการกระท าผดิกรณีบ่อนกา
พนัน 

1,228 840 388 

2 แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อก าหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และแจง้
เบาะแสแรงงานเขา้เมอืงผดิกฎหมาย 

312 517 195 

รวมทัง้ส้ิน 1,940 1,357 583 
  3. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเรื่องร้องทุกข ์
      สปน. พบว่า ปัญหาความเดือดร้อนขอประชาชนในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 แม้ว่าจ านวนเรื่องร้องทุกข์จะลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ผล
การแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลบัลดลง โดยอาจมสีาเหตุมาจาก (1) ประชาชนไม่ได้รบัความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เช่น กรณีการปรบัเปลี่ยนมาตรการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 และการจดัตัง้ศาลอสิลาม (2) หน่วยงานของรฐัขาดการท างานเชงิรุกในการบูรณา
การการท างานร่วมกบัภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อใหเ้หน็ผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้เสนอรูปแบบการประชาสมัพนัธ์
ที่ขาดความน่าสนใจและยงัไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (3) ปัญหาเหตุเดือดรอ้นร าคาญและการถูกรบกวน
จากเสยีงของกลุ่มวยัรุ่น รา้นอาหารหรอืจากสตัว์เลี้ยงบ่อยครัง้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาทีผ่่านมาเป็นเพยีงการระงบั
เหตุเป็นรายกรณีเท่านัน้แต่ยังไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ และ (4) ประชาชนขอให้
หน่วยงานมกีารแจ้งผลให้ทราบเป็นระยะรวมทัง้ต้องการทราบกรอบระยะเวลาด าเนินการแก้ไขปัญหาและ
ต้องการตดิตามผลไดด้ว้ยตนเอง 
  4. ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาปรบัปรงุการให้บริการ/การปฏิบติังาน ดงันี้ 
      4.1 ประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั ตลอดจนพจิารณาแนวทางในการ
ปรบัปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกบัปัญหาหรือสถานการณ์ปัจจุบนัรวมถงึสร้างการรบัรูแ้ละสร้างจติส านึกให้กบั
ประชาชนอย่างทัว่ถงึ 
      4.2 ขอใหทุ้กหน่วยงานมุ่งเน้นการท างานเชงิรุก และน าเสนอขอ้มูลทีถู่กต้อง ทนัสมยั ตรง
ประเดน็ เขา้ใจง่าย รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์เน้นย ้าอย่างต่อเนื่อง 
      4.3 ควรมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเหตุเดือดร้อนร าคาญเรื่องเสียงดัง
รบกวนตัง้แต่การระงับเหตุ การบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั 
      4.4 ขอความร่วมมอืใหห้น่วยงานทีม่คีวามพรอ้มและมรีะบบสารสนเทศเรื่องรอ้งทุกข์บูรณา
การฐานขอ้มูลเรื่องรอ้งทุกขก์บั สปน. และใหห้น่วยงานก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข ์รวมทัง้รายงานความคบืหน้าใหป้ระชาชนทราบเป็นระยะ 
  
21. เรื่อง กรอบการวิจยัเพ่ือพฒันากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2566 - 2569 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบกรอบการวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการยุตธิรรม พ.ศ. 2566 - 2569 
ตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมแห่งชาต ิ(กพยช.) เสนอ 
  สาระส าคญัของเรื่อง 
  กพยช. รายงานว่า 
  1. แนวคิดในการจดัท ากรอบการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2566 - 
2569 เป็นการด าเนินการสืบเนื่องจากกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่                4 มกราคม 2560) ท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาด าเนินการ ประกอบกับ
พระราชบญัญติักรมส่งเสริมวิทยาศาสตร ์การวิจยัและนวตักรรม พ.ศ. 2562 มีการปฏิรปูระบบบริหาร
งานวิจยัของประเทศ โดยมีระบบบริหารงานวิจยัใหม่ท่ีเรียกว่า การปฏิรูประบบส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจยัและนวตักรรม (ระบบ ววน.) ท่ีก าหนดให้หน่วยงานของรฐัท่ีมีการวิจยัและขอรบัการสนับสนุน
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งบประมาณวิจยัจากกองทุน ววน. ให้แยกค าของบประมาณวิจยัออกจากงบประมาณตามภารกิจ ดงันัน้ 
การจดัท ากรอบวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2566 - 2569 จึงถูกจดัท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกบั
บรบิทสงัคมและแนวทางการจดัท าขอ้เสนอวจิยัตามพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิฯ โดยส านักงานกจิการยุตธิรรม 
(สกธ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กพยช. ได้จดัท ากรอบการวิจยัฯ เพื่อก าหนดเป้าหมายและทิศทางการ
วิจยัด้านการพฒันากระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัและมีการบูรณาการการท างาน 
อนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาระบบงานยุติธรรมของประเทศ และมีการผลกัดนัให้มีการน าองค์
ความรู้ท่ีได้จากการวิจยัไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรปูธรรม ซึ่งสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติและแผนท่ี
เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่               (1) ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) (3) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2580) และ (4) แผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) รวมทัง้มีการศึกษาวิเคราะห์ถึงการปฏิรูประบบส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม สถานการณ์อาชญากรรม เศรษฐกิจ สงัคม และการรบัฟังความคิดเห็นจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  2. กพยช. ในคราวประชุมครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 6 มิถนุายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบ
กรอบการวิจยัเพ่ือพฒันากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2566 - 2569 ซึ่งประกอบดว้ย 5 กรอบการวจิยั ดงันี้  
   2.1 กรอบการวิจยัท่ี 1 กรอบการวิจยัเพ่ือพฒันากระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
เพื่อสร้างสงัคมท่ีเป็นธรรมและการอยู่ร่วมกนัของคนในสงัคมอย่างสงบสุข โดยมปีระเดน็ปฏิรปูส าคญั 
เช่น (1) การด าเนินงานในทุกขัน้ตอนมกีารก าหนดระยะเวลาทีช่ดัเจนและมรีะบบตรวจสอบความคบืหน้าในการ
ด าเนินงาน                 (2) มกีลไกช่วยเหลือประชาชนผู้มอีรรถคดีให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอ
ภาค และมหีลกัประกนัคุ้มครองสทิธิที่เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ และ (3) มกีลไกบงัคบัการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั เสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้า และน ามาตรการอื่นมาใชแ้ทนการควบคุมตวั 
จ าคุก กกัขงั และมปีระเดน็วิจยัเร่งด่วน เช่น (1) การวจิยัเพื่อป้องกนัปัญหาอาชญากรรม (2) ชุดโครงการเพื่อ
พฒันามาตรการป้องกนัการกระท าผดิซ ้าในความผดิอุกฉกรรจ์สะเทือนขวญัที่เกี่ยวกบัเพศหรือการ ใช้ความ
รุนแรง และ (3) การวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการสบืสวน สอบสวน ฟ้องรอ้ง และการพจิารณาคดี 
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- เพื่อพฒันากระบวนการยุตธิรรมทาง
อาญาทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
- ส่งเสรมิสงัคมทีเ่ป็นธรรมและการอยู่
ร่วมกนัของคนในสงัคม 
- ลดคดเีขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมและ
อตัรากระท าผดิซ ้า 

- อตัราผูก้ระท าผดิซ ้าลดลง 
- รอ้ยละทีล่ดลงของคดอีาญาทีเ่ข้าสู่กระบวนการยุตธิรรม 
- รอ้ยละของระยะเวลาในการด าเนินคดลีดลง 
- รอ้ยละของประชาชนทีม่คีวามเชื่อมัน่ต่อกระบวนการยุตธิรรม
อาญา 

   2.2 กรอบการวิจยัท่ี 2 กรอบการวิจยัเพ่ือพฒันากระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
ปกครอง เพื่อสร้างสงัคมท่ีเป็นธรรมและการอยู่ร่วมกนัของคนในสงัคมอย่างสงบสุข โดยมปีระเด็น
ปฏิรปูส าคญั เช่น                   (1) การด าเนินงานในทุกขัน้ตอนมกีารก าหนดระยะเวลาทีช่ดัเจนและมรีะบบ
ตรวจสอบความคืบหน้าในการด าเนินงาน (2) มกีลไกช่วยเหลือประชาชนผู้มอีรรถคดีให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมโดยเสมอภาค และมหีลกัประกนัคุ้มครองสทิธิที่เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ และ (3) มวีฒันธรรม
องค์กรที่มุ่งอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และขจดัวฒันธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการ
อ านวยการยุติธรรม โดยน าเทคโนโลยมีาใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร และมี
ประเด็นวิจยัเร่งด่วน เช่น (1) การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (2) การวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง และ (3) การวจิยัเพื่อพฒันาการอ านวยความยุตธิรรมการเยียวยาผูเ้สยีหาย 
การลดความเหลื่อมล ้า การคุม้ครองสทิธิ 
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- เพื่อพฒันากระบวนการยุตธิรรมทาง
แพ่ง ทางปกครองทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 
- ส่งเสรมิสงัคมทีเ่ป็นธรรมและการอยู่
ร่วมกนัของคนในสงัคมอย่างสงบสุข 

- ระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้สู่กระบวนการพจิารณาคด/ีการ
ไกล่เกลีย่ ผูไ้ดร้บัการเยยีวยาขอ้พพิาททางปกครองและไดร้บั
การคุม้ครองสทิธมินุษยชน ไม่น้อยกว่า ... 
- จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารงานยุตธิรรมทีล่่าชา้ 
ไม่ทัว่ถงึ และเหลื่อมล ้าของประชาชน รวมถงึความไม่ทนัสมยั
ของกฎหมายทีล่ดลง ... 
- การพจิารณาคดทีางแพ่ง ทางปกครองแลว้เสรจ็เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
... 
- มกีระบวนการและกลไกส่งเสรมิกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืก 
การมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุตธิรรม 

   2.3 กรอบการวิจยัท่ี 3 กรอบการวิจยัเพ่ือพฒันากฎหมาย ให้กฎหมายมีความ
ทนัสมยัสอดรบักบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและภาวะวิกฤต โดยมปีระเด็นปฏิรูปส าคญั เช่น (1) มี
กลไกใหก้ารออกกฎหมายเป็นกฎหมายทีด่แีละเท่าทีจ่ าเป็น และมกีลไกในการทบทวนกฎหมายทีม่ผีลใชบ้งัคบั
แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2) ยกเลิกหรือ
ปรบัปรุงกฎหมายที่ลา้สมยัและเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชวีิตและการประกอบอาชพีของประชาชน และ (3) มี
กลไกทางกฎหมายเพื่อขจดัความเหลื่อมล ้าและสร้างความเป็นธรรมในสงัคม และมีประเดน็วิจยัเร่งด่วน เช่น 
(1) การวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการออกกฎหมาย (2) การวิจยัเพื่อประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย และ (3) 
การจดัท าแนวทางในการสงัคายนากฎหมาย 
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เพื่อพฒันากฎหมายทีย่ดึหลกันิตธิรรม 
(Rule of law) ทนัสมยั รอบดา้น และ
สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ 

- จ านวนกฎหมายมกีารวเิคราะหผ์ลกระทบก่อนการตรา
กฎหมายเพื่อบงัคบัใช ้ตลอดจนผ่านกระบวนการและกลไกที่
ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตรากฎหมาย 
- จ านวนกฎหมายทีม่กีารประกาศใชแ้ลว้ มกีารประเมนิผลการ
บงัคบัใชก้ฎหมายเสมอ  
- มกีระบวนการส่งเสรมิพฒันากฎหมายใหม่ทีม่คีวามจ าเป็นต่อ
การพฒันาประเทศ รวมถงึศกึษาผลกระทบทัง้ทางบวกและทาง
ลบจากการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อการด าเนินชวีติของประชาชน 

   2.4 กรอบการวิจยัท่ี 4 กรอบการวิจยัเพ่ือพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีใน
กระบวนการยุติธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม ทนัสมยั สอดรบักบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงและภาวะวิกฤต โดยมีประเด็นปฏิรูปส าคัญ ได้แก่ (1) ให้มีการปรับกระบวนทัศน์ในการ
บรหิารงานยุตธิรรม เพื่อใหส้งัคมมคีวามปลอดภยัอย่างยัง่ยนืและมคีวามเป็นธรรม โดยมกีารก าหนดโทษอาญา
ที่เหมาะสมได้สดัส่วนกบัความร้ายแรงของการกระท าผดิ มกีารกระท าผดิซ ้าลดลง (2) พฒันาระบบการบ าบดั
ฟ้ืนฟูผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิ (3) บูรณาการฐานขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูต้้องหาและจ าเลย และ (4) มกีารด าเนิน
มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยุตธิรรมส าหรบัเดก็และเยาวชน และมีประเดน็วิจยัเร่งด่วน ไดแ้ก่ (1) 
การพฒันาระบบฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม และ (2) การพฒันานวตักรรมเพื่อพฒันากระบวนการ
ยุตธิรรม (เช่น การพฒันางานพสูิจน์หลกัฐาน) 
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เพื่อพฒันาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
บูรณาการเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมี
นวัตกรรมสนับสนุนการด าเนิ นงานใน
กระบวนการยุติธรรมที่ ทันสมัย เพื่ อ
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของ
กระบวนการยุตธิรรม 

- มรีะบบฐานขอ้มูล มกีารบูรณาการฐานขอ้มูลกลางและเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใชป้ระโยชน์ในการพฒันา
นโยบายและการบรหิารงานยุตธิรรม 
-  มีก าร ใช้นวัตกรรมสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ
กระบวนการยุตธิรรม เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพของกระบวนการ
ยุตธิรรม 

   2.5 กรอบการวิจัยท่ี 5 กรอบการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ให้มีระบบบริหารจดัการท่ีทนัสมยัสอดรบักบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและ
ภาวะวิกฤต โดยมปีระเดน็วิจยัเร่งด่วน เช่น (1) ชุดโครงการเพื่อเพิม่ศกัยภาพของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม (2) ชุดโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และ (3) ชุดโครงการเพื่อ
พฒันาและจดัท าตวัชี้วดักระบวนการยุตธิรรม 
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-  เพื่ อ ส่ ง เสริม ระบบบริหารจัดการ
กระบวนการยุติธรรมที่อ านวยความ
ยุ ติ ธ ร ร ม ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ช น ที่ มี
ประสทิธภิาพ 
- ส่งเสริมความเป็นธรรม ความก้าวหน้า 
และการท างานบูรณาการ เพื่อสร้าง
สงัคมที่เป็นธรรมและการอยู่ร่วมกนัของ
คนในสงัคมอย่างสงบสุข 

- รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตวัชี้วดับูรณาการของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุตธิรรม 
- อัตราส่วนบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมได้รบัการพัฒนา
ศกัยภาพ ความเชี่ยวชาญ มเีส้นทางอาชีพ และมสุีขภาวะด้าน
ร่างกายและจติใจเขม้แขง็  
- ตวัชี้วดัดา้นกระบวนการยุติธรรมสามารถสะท้อนประสทิธิภาพ
การด าเนินงานดา้นกระบวนการยุตธิรรมไดอ้ย่างแทจ้รงิ  
- มีกระบวนการและกลไกจัดการองค์ความรู้ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมมีความครอบคลุม ในทุกมิติ  และสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

  3. การบริหารจัดการงานวิจัยด้านการบริหารงานยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมไทย สกธ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจยัใน
กระบวนการยุติธรรมได้พฒันาระบบบริหารจดัการงานวิจยัด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมไทย ประกอบด้วยการบูรณาการ 3 กระบวนการ ได้แก่ (1) กระบวนการต้นน ้า โดย
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องร่วมกนัพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั ก าหนดกรอบแผนงานวจิยั พจิารณาหวัขอ้โครงการ 
จดัท าข้อเสนอโครงการ และเสนอขอรบัทุนวิจยัร่วมกนั ซึ่งครอบคลุมถึงการจดัท ากรอบการวิจยัฯ ด้วย (2) 
กระบวนการกลางน ้า โดยการบริหารและด าเนินโครงการวิจยัต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมหลงัจากการ
ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ การจดัท าสญัญาและหานักวิจยั รวมถึงการติดตามการด าเนินโครงการ และ (3) 
กระบวนการปลายน ้า โดยร่วมกนัผลกัดนัใหน้ าการวจิยัทีแ่ลว้เสรจ็ไปสู่การใชป้ระโยชน์ดว้ยการจดัประชุมเวที
สมัมนาวชิาการและการตพีมิพเ์ผยแพร่งานวิจยั เพื่อน าผลการประเมนิมาใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงงานวิจยั
ในปีต่อ ๆ ไป ใหม้คีุณภาพและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดด้ยีิง่ขึน้ 
 
22. เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่ น PM2.5 ฤดูการผลิต                          
ปี 2564/2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด
คุณภาพดีเพื่อลดฝุ่ น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตดัอ้อยสดเป็นกรณีเฉพาะเป็นการชัว่คราว ภายในกรอบวงเงินโครงการ 
8,319.24 ล้านบาท                   ตามความเหน็ของส านักงบประมาณ ประกอบดว้ย 



35 
 

  1. การช่วยเหลอืเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกรายทีต่ดัอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านัน้ ในอตัรา                 
120 บาทต่อตนั ซึ่งเป็นอตัราทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) ไดใ้หค้วามเหน็ชอบความเหมาะสมของอตัราค่าใช้จ่าย
แลว้ ในวงเงิน 8,159.14 ล้านบาท 
  2. ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการของ ธ.ก.ส. ส าหรบัชดเชยต้นทุนเงนิในอตัราต้นทุนทางการเงนิ
ของ                ธ.ก.ส. ประจ าไตรมาส บวก 1 (ปรบัเปลีย่นอตัราต้นทุนทางการเงนิตามอตัราทีแ่ทจ้รงิทุกไตร
มาส) ปัจจุบนัคดิเป็น               ร้อยละ 1.95 ต่อปี และค่าบริหารจดัการรายละ 5 บาท วงเงิน 160.10 ล้าน
บาท 
  สาระส าคญั 
  กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอนุมตัิโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่
อ้อยตดัอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลติปี 2564/2565 ใชจ้่ายจากแหล่งเงนิทุนของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยให้ส านักงบประมาณจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อ
ชดเชยภาระทางการเงนิให้แก่ ธ.ก.ส. ตามภาระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจริงต่อไป โดยโครงการฯ เป็นการ จ่ายเงิน
ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทุกรายท่ีตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงาน ผ่านการสมทบจ่ายค่าแรงงานให้แก่
เกษตรกรที่ตดัอ้อยสดแทนการตดัอ้อยไฟไหม้ โดย ธ.ก.ส. โอนเงนิช่วยเหลอืเข้าบญัชีธนาคารของชาวไร่อ้อย
โดยตรง ในอตัรา 120 บาทต่อตนั เพื่อเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรชาวไร่อ้อยหนัมาตดัอ้อยสดส่งโรงงานมากขึน้ 
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ฤดูการผลิตปี 
2564/2565 โดยมีปริมาณอ้อยสดท่ีให้ความช่วยเหลือทัง้ส้ิน จ านวน 67.99 ล้านตัน มีรูปแบบการ
ด าเนินการและอตัราการจ่ายเงนิช่วยเหลือเช่นเดียวกบัการด าเนินการในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ที่ผ่านมา 
ทัง้นี้กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่าโครงการท่ีเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาจะไม่ขดัต่อพนัธกรณีภายใต้
องค์การการค้าโลก (WTO) เนื่องจากมาตรการดงักล่าวเป็นไปตามพนัธกรณีในข้อก าหนดดา้นการคุ้มครอง
สิง่แวดล้อม (Green box) ด้านการเกษตร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสนิค้า รวมทัง้กระทรวง
อุตสาหกรรมได้รบัแจ้งจากกระทรวงการคลงัว่า อตัราการจ่ายเงินช่วยเหลือ 120 บาทต่อตัน มีความ
เหมาะสม และได้รบัแจ้งจาก ธ.ก.ส. ว่า ธ.ก.ส. มีสภาพคล่องเพียงพอส าหรบัการส ารองจ่ายเงิน
ช่วยเหลือตามโครงการฯ ไปพลางก่อน อีกทัง้โครงการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทราย ในคราวประชุมครัง้ที ่5/2565 เมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2565 ดว้ยแลว้ โดยรูปแบบโครงการทีเ่ป็น
การจ่ายเงนิช่วยเหลอืโดยตรงตามปรมิาณอ้อยตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในครัง้นี้ได้ด าเนินการต่อเนื่องมาตัง้แต่ฤดู
การผลติปี 2561/2562 
 
23. เรื่อง ขอรบัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์
ต่างประเทศในราชอาณาจกัร 
  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิการขอรบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสรา้ง
ภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจกัร วงเงนิ 212,102,829.62 บาท ซึ่งเป็นไปตามขัน้ตอนของระเบียบว่า
ด้วยบริหารงบประมาณฯ รวมทัง้จะได้เร่งคืนเงนิตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศใน
ประเทศไทยให้แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศทัง้ 6 เรื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกฬีา (กก.) เสนอ 
  สาระส าคญัและข้อเทจ็จริง 
  1. ตัง้แต่เริ่มต้นมาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยจนถึง
ปัจจุบนั มภีาพยนตร์เข้าร่วมมาตรการดงักล่าวแลว้ จ านวน 43 เรื่อง เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศไทย ประมาณ 8,560 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้จ่ายเงินคืนแก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ภายใต้มาตรการ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จ านวน 22 เรื่อง รวมเป็นเงินจ านวน 541 ,497,790.15 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงนิ
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งบประมาณประจ าปีของกรมการท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ซึ่งจะเหน็ไดว่้าการด าเนินการตาม
มาตรการดงักล่าวถือเป็นการลงทุนที่คุม้ค่า เมื่อเทียบระหว่างเงนิที่รฐับาลคนืให้ผูส้ร้างภาพยนตรต่์างประเทศ
กบัจ านวนเงนิทีผู่ส้รา้งภาพยนตรต่์างประเทศน าเข้ามาลงทุนและกระจายรายไดไ้ปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ในพืน้ทีท่ี่
เป็นสถานที่ถ่ายท าทัว่ประเทศ ทัง้นี้ โครงการดงักล่าวได้รบัการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง จ านวน
ตัง้แต่ 40 - 188 ลา้นบาทต่อปี 
  2. ภาพยนตร์ต่างประเทศ จ านวน 6 เรื่อง ได้ถ่ายท าเสร็จสิ้นในช่วงปี พ.ศ. 2564โดยน าเงนิ
ลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย 1,191.84 ล้านบาท และกระจายรายได้ไปสู่ทีมงานและ
บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 12,000 คน รวมถงึส่งผลใหม้เีงนิหมุนเวยีนสร้างผลกระทบในระบบเศรษฐกิจ
อตัราทวคีูณ (ประมาณ 2,384 ลา้นบาท) ซึ่งภาพยนตรด์งักล่าวผ่านการตรวจสอบเอกสารทางการเงนิและไดร้บั
อนุมตัเิงนิคนืจากคณะกรรมการพจิารณาการคนืเงนิส าหรบัมาตรการส่งเสรมิการถ่ายท าภาพยนตรต่์างประเทศ
ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี้  มีวงเงินที่ต้องคืนให้แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ดังกล่าว จ านวนเงินทัง้สิ้น 
216,818,134.76 บาท รายละเอยีดตามตาราง ต่อไปนี้ 

ท่ี ช่ือภาพยนตร์ น าเงินมาลงทุน
ในประเทศไทย 

วงเงินหลงั
ตรวจสอบเอกสาร

ทางการเงิน 

วงเงินท่ีต้องคืน
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รบั

เงินคืน 

สถานะ 
การด าเนินการ 

1 JM 
ฝรัง่เศส 

140,002,923.81 134,660,848.77 26,932,169.75 อนุมตัเิงนิคนืแลว้ 
20 ม.ค. 65 

2 Forbidden 
สิงคโปร ์

73,852,439.62 71,960,257.00 12,952,846.26 อนุมตัเิงนิคนืแลว้ 
28 ม.ิย. 65 

3 Shantaram 1 
สหรฐัอเมริกา 

379,605,848.03 345,358,950.42 69,071,790.08 อนุมตัเิงนิคนืแลว้ 
28 ม.ิย. 65 

4 Shantaram 2 
สหรฐัอเมริกา 

243,638,151.86 231,417,891.06 46,283,578.21 อนุมตัเิงนิคนืแลว้ 
28 ม.ิย. 65 

5 Beer Run  
สหรฐัอเมริกา 

255,427,243.41 237,403,335.30 47,480,667.06 อนุมตัเิงนิคนืแลว้ 
28 ม.ิย. 65 

6 Beer Run 2 
สหรฐัอเมริกา 

99,316,213.72 93,980,556.00 14,097,083.40 อนุมตัเิงนิคนืแลว้ 
28 ม.ิย. 65 

 รวม 1,191,842,820.45  216,818,134.76  
หมายเหตุ เรยีงล าดบัก่อน-หลงั ตามวนัทีส่่งเอกสารทางการเงนิและวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัเิงนิคนื 
  ทัง้นี้ ภาพยนตรท์ัง้ 6 เรื่องดงักล่าวมแีผนออกฉายภายในปี พ.ศ 2565 ผ่านทางโรงภาพยนตร์
และช่องทางออนไลน์ เช่น HBO, Paramount+, Apple TV โดยภาพยนตรทุ์กเรื่องมกีารใส่เครดิตท้ายเรื่องว่ามี
การถ่ายท าในประเทศไทย ไดร้บัเงนิสนับสนุนและความร่วมมอืจากประเทศไทยเป็นอย่างดี ซึ่งขอ้ความเหล่านี้
จะไดร้บัการเผยแพร่ไปสู่สายตาผูช้มและผูผ้ลติภาพยนตรท์ัว่โลก 
  3. กรมการท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา ไดร้บัจดัสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2565 รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร วงเงินทัง้สิ้น 
167,612,800 บาท โครงการดงักล่าวมผีลการเบกิจ่ายและผูกพนัสญัญาแล้วทัง้สิน้ 154,940,289.86 บาท และ
มแีผนการใช้เงนิในไตรมาสที่ 4 อีกจ านวน 7,957,204 บาท จึงคงเหลือเงินในโครงการดงักล่าวจ านวน 
4,715,305.14 บาท ซึ่งไม่เพยีงพอต่อการจ่ายเงนิคนืใหผู้ผ้ลติภาพยนตรท์ีไ่ดร้บัการอนุมตัิเงนิคนืเรยีบรอ้ยแล้ว 
จ านวน 6 เรื่อง ตามขอ้ 2 
  4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีหนังสือลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เสนอขอรับการ
จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจกัรส าหรบัจ่ายเงนิ
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คนืใหแ้ก่ผูผ้ลติภาพยนตรต่์างประเทศ 6 เรื่อง จ านวนเงนิ 212,102,829.62 บาท ใหส้ านักงบประมาณพจิารณา
ด าเนินการต่อไป รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 2 และกรมการท่องเทีย่วมหีนังสอืลงวนัที ่17 สงิหาคม 
2565 ชี้แจงขอ้มูลรายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกบัมาตรการส่งเสรมิการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศ
ไทย  
  5. ส านักงบประมาณไดแ้จง้ผลการพจิารณาเรื่อง ตามข้อ 4 โดยส านักงบประมาณได้น าเรื่อง
กราบเรียนนายกรฐัมนตรีเพื่อพจิารณาแลว้ ซึ่งนายกรฐัมนตรมีบีญัชาเห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กฬีา โดยกรมการท่องเทีย่ว ใชจ้่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ
เงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 212,102,829.62 บาท เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการ
สรา้งภาพยนตรต่์างประเทศในราชอาณาจกัร  
 
24. เรื่อง ขออนุมติัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้
แผนงานบุคลากรภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัจิดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 
รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น จ านวนทัง้สิน้ 486,086,800 บาท เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายบุคลกร
ภาครฐั ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
เสนอ 
 
25. เรื่อง เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการผลกัดนัการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเดน็การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จงัหวดั ... 
  คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบกลไกการขบัเคลื่อนการด าเนินงานในระดบัพื้นที่เพื่อผลกัดนัการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ ตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และให้
กระทรวงมหาดไทยรบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพจิารณาด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 
  สาระส าคญัของเรื่อง 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ได้สิ้นสุดตัง้แต่วนัที่ 30 กนัยายน 2564 มผีลให้คณะอนุกรรมการด าเนินงานตามยุทธศาสตรช์าติว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระดบัจงัหวดั ซึ่งเป็นกลไกที ่มท. ก าหนดขึน้เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามมติคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวข้องกบัยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
ส้ินสุดลงด้วย และเพื่อให้การขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-
2580) ประเดน็การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ในระดบัพืน้ทีม่คีวามต่อเนื่องและน าไปสู่การบรรลุผล
สมัฤทธิต์ามเป้าหมายทีก่ าหนด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครัง้ที ่20/2565 เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 
2565 มมีตเิหน็ชอบใหม้กีลไกขบัเคลื่อนการด าเนินงานในระดบัพืน้ทีเ่พื่อผลกัดนัการด าเนินงานตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบตัิในระดบัจงัหวดั โดยมผูี้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธานอนุกรรมการ 
ผูอ้ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั และหวัหน้าส านักงานจงัหวดั เป็นฝ่ายเลขานุการ 
  2. ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ตามข้อ 1) ให้ มท. ปรบักลไกระดบั
จงัหวดัที่มอียู่เดิมจาก “คณะอนุกรรมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตระดับจังหวัด” เป็น “คณะอนุกรรมการผลักดันการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดบัจงัหวดั” โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรฐัมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต* 
(คณะกรรมการ สปท.) ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการพฒันาแนวทางบูรณาการและการขบัเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ เพื่อ
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จัดท าร่างค าสัง่จังหวัดแต่งตัง้คณะอนุกรรมการผลักดันการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ ประเดน็การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จงัหวดั ... 
  3. คณะกรรมการ สปท. ในการประชุมครัง้ที ่3/2565 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2565 มมีตใิหป้รบั
กลไกการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิประเดน็การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
ระดับจังหวัด จาก “คณะอนุกรรมการ...” เป็น “คณะกรรมการ...” และเห็นชอบร่างค าสัง่จังหวัดแต่งตัง้
คณะกรรมการผลกัดนัการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิประเดน็การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จังหวัด ... และให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรี ทัง้นี้  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครัง้ที่ 54/2565 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2565 มมีติเห็นชอบร่างค าสัง่
จงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการผลกัดนัการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเดน็
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                จงัหวดั ... โดยมอีงคป์ระกอบ หน้าทีแ่ละอ านาจ ดงันี้ 
   3.1 องคป์ระกอบ 
        (1) ผูว่้าราชการจงัหวดั   ประธานกรรมการ 
        (2) รองผูว่้าราชการจงัหวดั   กรรมการ 
    (รบัผดิชอบศูนยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติจงัหวดั) 
          (3) ปลดัจงัหวดั    กรรมการ 
        (4) ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั  กรรมการ 
        (5) ทอ้งถิน่จงัหวดั    กรรมการ 
        (6) วฒันธรรมจงัหวดั    กรรมการ 
        (7) ศกึษาธกิารจงัหวดั    กรรมการ 
        (8) หวัหน้าส่วนราชการจงัหวดั   กรรมการ 
    ทีผู่ว่้าราชการจงัหวดัแต่งตัง้ไม่เกนิ 15 คน 
        (9) นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  กรรมการ 
       (10) นายกเทศมนตร ี   กรรมการ 
    ทีผู่ว่้าราชการจงัหวดัแต่งตัง้ไม่เกนิ 2 คน 
       (11) นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  กรรมการ 
    ทีผู่ว่้าราชการจงัหวดัแต่งตัง้ไม่เกนิ 3 คน 
       (12) ประธานหอการคา้จงัหวดั   กรรมการ 
       (13) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั  กรรมการ 
       (14) ประธานชมรมธนาคารจงัหวดั  กรรมการ 
       (15) ผูแ้ทนจากสถาบนัทางวชิาการ  กรรมการ 
    ทีผู่ว่้าราชการจงัหวดัแต่งตัง้ไม่เกนิ 2 คน 
       (16) ผูแ้ทนคณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวดั  กรรมการ 
       (17) ผูแ้ทนเครอืข่ายภาคประชาชน  กรรมการ 
    หรอืภาคประชาสงัคม 
    ทีผู่ว่้าราชการจงัหวดัแต่งตัง้ไม่เกนิ 2 คน   
       (18) ผูแ้ทนภาคสื่อสารมวลชนสาธารณะ  กรรมการ 
    ทีผู่ว่้าราชการจงัหวดัแต่งตัง้ไม่เกนิ 2 คน 
       (19) ผูอ้ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.  กรรมการ 
    ประจ าจงัหวดั    และเลขานุการร่วม 
       (20) ผูอ้ านวยการส านักงาน ป.ป.ท. เขต  กรรมการ 
    หรอืผูแ้ทน    และเลขานุการ 
        (21) หวัหน้าส านักงานจงัหวดั    กรรมการ 
         และเลขานุการร่วม 
   3.2 หน้าท่ีและอ านาจ 
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        (1) จดัท าแผนปฏิบตัิการขบัเคลื่อนระดบัจงัหวดัเพื่อบรรลุเป้าหมายประเทศไทย
ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมชิอบและยกระดบัดัชนีการรบัรูก้ารทุจริตของประเทศไทยตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิประเดน็การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
        (2) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนและหน่วยงานของรฐัมส่ีวนร่วม 
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โดยใหม้กีารรวมตวักนัเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงคใ์หค้วามรู ้ ต่อต้าน 
หรอืชี้เบาะแสการทุจรติ รวมทัง้ส่งเสรมิใหป้ระชาชน เดก็และเยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้องเกี่ยวกบัการ
ทุจรติ เพื่อใหเ้กดิการต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบอย่างกวา้งขวาง 
        (3) ขบัเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมอืในการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั จงัหวดั อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
จงัหวดั 
        (4) ก ากบัดูแล และติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตในจงัหวดัเพื่อลดจ านวนคดี
ทุจริตและประพฤติมชิอบ โดยน าสถิติคดี ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต ผลการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ตลอดจนขอ้มูลอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งมาประกอบการพจิารณา 
        (5) ปฏิบตัิงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบั
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ หรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
        (6) ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละรายงานผลตามทีค่ณะกรรมการขบัเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าตฯิ ก าหนด 
        (7) ตดิตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารขบัเคลื่อนระดบัจงัหวดัและรายงานผล
ต่อศูนย์ปฏิบตักิารต่อต้านการทุจริต มท. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็น
รายไตรมาส 
        (8) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
__________________ 
*คณะกรรมการ สปท. มีหน้าที่และอ านาจในการให้ค าเสนอแนะ ช่วยเหลือ และร่วมมือกันด าเนินการกบั
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ (1) ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตวักนัเพื่อมส่ีวนร่วมในการรณรงคใ์ห้
ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รบัความคุ้มครอง รวมทัง้จดัให้มชี่องทางการแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือ
พยานหลกัฐานส าหรบัการกระท าความผดิที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยช่องทาง
ดงักล่าวต้องมวีิธกีารที่ง่าย สะดวก ไม่มขี ัน้ตอนยุ่งยาก และไม่ก่อผลรา้ยกบัผู้แจ้งดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต (2) ให้ความ
ช่วยเหลอืและสนับสนุนหน่วยงานของรฐัในการจดัใหม้กีลไกการแจง้เตอืน กรณีพบว่ามพีฤตกิารณ์ทีส่่อว่าอาจมี
การทุจริตในหน่วยงานของตน และ (3) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมคีวามรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกบั
อนัตรายของการทุจรติ รวมถงึค่านิยมที่เน้นการพึ่งพาระบบอุปถมัภ์ในสงัคม เพื่อใหเ้กดิการต่อต้านการทุจริต
และประพฤตมิชิอบอย่างกวา้งขวาง 
 

ต่างประเทศ 
26.  เรื่อง  ร่างบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจีน
ประจ าประเทศไทย 
  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบต่อร่างบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืในโครงการภายใต้
กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจ าปี พ.ศ. 2565 ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กับสถาน
เอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ าประเทศไทย (บนัทกึความเขา้ใจฯ)  ทัง้นี้ หากมคีวามจ าเป็นต้อง
ปรบัปรุงแก้ไข                  ร่างบนัทกึความเขา้ใจดงักล่าวในส่วนทีไ่ม่ใช่สาระส าคญัหรอืไม่ขดัต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้ อก. สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรฐัมนตรีพจิารณาอีกครัง้  รวมทัง้อนุมตัิให้



40 
 

ปลดักระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบนัทึกความเข้าใจฯ ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  
  สาระส าคญัของเรื่อง 
  1. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ขอเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อร่างบนัทึก
ความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมอืในโครงการภายใต้กองทุนพเิศษแม่โขง-ล้านชา้ง ประจ าปี พ.ศ. 2565 ระหว่าง
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กบัสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจีนประจ าประเทศไทย โดยขอ
อนุมตัิให้ปลดักระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบนัทึกความเข้าใจฯ เพื่อรบั
มอบงบประมาณส าหรบัการด าเนินโครงการ 2 โครงการ วงเงนิรวม 440,600 ดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 16 ลา้น
บาท) จากสาธารณรฐัประชาชนจีน ได้แก่ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความมัน่คงทางอาหารในสาขา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูประหว่างประเทศลุ่มน ้าโขงและสาธารณรฐัประชาชนจีน วงเงนิ 225,600 ดอลลาร์
สหรฐั (8.18 ล้านบาท) เพื่อฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกบัความมัน่คงทางอาหารในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป และโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมภิาคแม่โขง – ล้านช้าง: การทวนสอบ
ผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์พลาสติกในห่วงโซ่อุปทาน วงเงนิ 215,000 ดอลลาร์สหรฐั (7.82 ล้านบาท) เพื่อการ
ฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกบัการตรวจสอบผลติภณัฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรบับรรจุภณัฑ์พลาสติกในห่วงโซ่
อุปทานและจดัท าคู่มอืแนวทางปฏบิตัใินประเดน็ดงักล่าว                 ซึ่งรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรมได้
เหน็ชอบทัง้ 2 โครงการแลว้ ตามนัยมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่17 สงิหาคม 2547  
  2. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจีน
ประจ าประเทศไทย มหีนังสอืแจ้งเรื่องการอนุมตัิโครงการภายใต้กองทุนพเิศษแม่โขง – ล้านช้าง  ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ซึ่งโครงการของ อก. ทีไ่ดร้บัการอนุมตัมิ ี2 โครงการ รายละเอยีดสรุป ดงันี้ 
   (1)  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความมัน่คงทางอาหารในสาขา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูระหว่างประเทศลุ่มน ้าโขงและสาธารณรฐัประชาชนจีน  (Capacity Building 
on Food Security in Agro -  Processing Industry among Mekong  Countries and People’ s Republic of 
China) มวีตัถุประสงค ์เสรมิสรา้งความรู ้และขดีความสามารถดา้นความมัน่คงทางอาหารในสาขาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ตลอดจนสร้างเครือข่ายการร่วมทุนระหว่างภาครฐัและเอกชน (Public - Private Partnership: 
PPP) ระหว่างประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมอืแม่โขง – ล้านช้าง โดยรูปแบบกิจกรรมคือการฝึกอบรม
บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง การสมัมนา และ     การวจิยัร่วมกนั ระยเวลาด าเนินการ 18 เดอืน งบประมาณ 225,600 
ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่เกิน 1.47 ล้านหยวน หรือประมาณ 8.18 ล้านบาท) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม ร่วมกบัสถาบนัอาหาร 
   (2) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคแม่โขง-
ล้านช้าง : การทวนสอบผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์พลาสติกในห่วงโซ่อุปทาน  (Circular Economy Capability 
Building in the Lancang - Mekong Region: Product Verification of Plastics Packaging in Supply Chains
)  มวีตัถุประสงค์ ถ่ายทอดความรู้ และยกระดบัขดีความสามารถเกี่ยวกบัการตรวจสอบผลิตภณัฑ์เศรษฐกจิ
หมุนเวียนส าหรบับรรจุภณัฑ์พลาสติกในห่วงโซ่อุปทานจากประเทศที่ประสบความส าเร็จจากการด าเนินการ
ดงักล่าว ตลอดจนกระตุ้นใหเ้กดิผลส าเรจ็ตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: 
SDGs) โดยรูปแบบกิจกรรมคอื การฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการจดัท าคู่มอืแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบั
การตรวจสอบผลติภณัฑ์เศรษฐกจิหมุนเวยีนส าหรบับรรจุภณัฑพ์ลาสตกิในห่วงโซ่อุปทาน ระยเวลาด าเนินการ 
12 เดอืน งบประมาณ 215,000 ดอลลารส์หรฐั (ไม่เกนิ 1.4 ลา้นหยวน หรอืประมาณ 7.82 ลา้นบาท) หน่วยงาน
รบัผดิชอบ สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 
  3. สถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ าประเทศไทยประสงคใ์ห ้อก. ลงนามใน
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ร่วมกับสถาน
เอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ าประเทศไทย เพื่อส่งมอบงบประมาณด าเนินโครงการดงักล่าว 
อก. จงึจดัท าร่างบนัทกึความเขา้ใจดงักล่าวเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ (ขอ้เสนอในครัง้นี้) ซึ่ง
มวีตัถุประสงค ์ เพื่อก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการงบประมาณของโครงการทีไ่ด้รับอนุมตัิจากฝ่ายจีนให้
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เกิดประสทิธิภาพสูงสุด โดยหลกัการเบื้องต้น มุ่งบริหารจดัการกองทุนเพื่อให้เกิดสนัติภาพ ความมัง่คัง่ต่อ
ประเทศและเกิดประโยชน์ร่วมกนั โดยทัง้สองฝ่ายต้องเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของกนัและกนั และ
ร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ ทัง้นี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ไม่
ก่อให้เกิดผลผูกพนัทางกฎหมายต่อทัง้สองฝ่ายและไม่เป็นสนธิสญัญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โดย
ระยะเวลา มผีลบงัคบัใชใ้นวนัทีล่งนามเป็นเวลา 5 ปี และจะไดร้บัการต่ออายุโดยอตัโนมตัิอกี 5 ปี ยกเวน้ฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดจะแจง้ยกเลกิใหอ้กีฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อย 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ 
 
27.  เรื่อง การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ ท่ี 2610 (ค.ศ. 2021) 
เรื่อง                     การต่อต้านการก่อการร้าย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมัน่คง                         
แห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Security Council: UNSC) ที ่2610 (ค.ศ. 2021) เรื่อง การต่อต้านการก่อ
การร้าย รวมทัง้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.)  กระทรวงการคลงั (กค.) 
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุตธิรรม (ยธ.) ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ(สขช.) ส านักงานสภาความมัน่คง
แห่งชาติ (สมช.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ส านักงาน 
ปปง.) ส านักงานอยัการสูงสุด (อส.) ส านักงานคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาติ 
(สกมช.)  และธนาคารแห่งประเทศไทยถือปฏิบตัิและแจง้ผลการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือข้อขดัขอ้ง
หรืออุปสรรค์ในการปฏิบตัิตามข้อมติดงักล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ทราบ เพื่อประโยชน์ในการ
รายงานต่อสหประชาชาตต่ิอไปตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคญัของเรื่อง 
  1. ภายหลงัเหตุการณ์ก่อการร้ายที่สหรฐัอเมริกาโดยกลุ่มอลักออิดะห์ (Al-Qaida) เมื่อวันที่                 
11 กนัยายน 2544 UNSC ไดร้บัรองขอ้มต ิUNSC ที ่1368 (ค.ศ. 2001) ประณามการก่อการรา้ยดงักล่าว และ
ต่อมาเมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2544 UNSC ไดร้บัรองขอ้มต ิUNSC ที ่1373 (ค.ศ. 2001) เรยีกรอ้งใหร้ฐัสมาชิก
ป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่ผูก้่อการรา้ย และกลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง [คณะรฐัมนตรมีมีติ
เมื่อวนัที ่                         2 ตุลาคม 2544 อนุมตัแิละสัง่การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินมาตรการตามข้อ
มต ิUNSC ที ่1373 (ค.ศ. 2001) แลว้] 
  2. ที่ผ่านมา UNSC ได้มกีารรบัรองขอ้มติ UNSC เรื่อง การต่อต้านการก่อการรา้ยหลายฉบบั
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การก่อการร้ายที่เปลี่ยนแปลงไปและป้องกนัภยัคุกคามต่อสนัติภาพและความ
มัน่คงระหว่างประเทศ และในการประชุมครัง้ที่ 8934 ของ UNSC เมื่อวนัที่ 17 ธนัวาคม 2564 ที่ประชุมฯ ได้
รบัรองขอ้มต ิUNSC ที ่2610 (ค.ศ. 2021) เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งประเทศไทยในฐานะรฐัสมาชิก
สหประชาชาตจิงึมพีนัธกรณีทีต้่องด าเนินการตามข้อมติดงักล่าว เนื่องจากมผีลผูกพนัไทยอย่างครบถ้วน และ
ขอ้มต ิUNSC ฯ เป็นการระบุเกี่ยวกบัการด าเนินการตามหมวด 7 แห่งกฎบตัรสหประชาชาต ิ (การด าเนินการ
เกี่ยวกบัการคุกคามต่อสนัตภิาพการละเมดิสนัตภิาพและการกระท าการรุกราน)  
  3. กระทรวงการต่างประเทศขอน าเสนอคณะรฐัมนตรีรบัทราบและรบัรองการด าเนินการตาม
ข้อมติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) ที่ 2610 (ค.ศ. 
2021) เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้ายโดยมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิรรม ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ส านักงานอยัการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการ
การรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยถือปฏิบัติและแจ้งผลการ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือข้อขดัข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติดงักล่าวให้กระทรวงการ
ต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาตต่ิอไป ซึ่งขอ้มตดิงักล่าวสรุปได ้ดงันี้ 
  ข้อมติ UNSC ท่ี 2610 (ค.ศ. 2021) เป็นการก าหนดให้ประเทศสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาตดิ าเนินการตามมาตรการในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกนัและตอบสนองต่อสถานการณ์การก่อ
การรา้ยระหว่างประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น 
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   1) การอายัดทรัพย์สิน :อายัดเงินทุนและสินทรัพย์ทางการเงนิหรือทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจอื่น ๆ ของบุคคลกลุ่มรฐัอิสลามแห่งอิรกัและเลแวนท์ ( Islamic state in Iraq and the Levant: ISIL) 
และ Al-Qaida โดยทันที ซึ่งรวมถึงเงินทุนที่ได้มาจากทรัพย์สินที่บุคคลเหล่านี้เป็นเจ้าของหรือควบคุมทัง้
ทางตรงและทางอ้อม และด าเนินการเพื่อประกนัว่าเงนิทุนเหล่านี้จะไม่ถูกใช้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลดงักล่าว 
   2) การห้ามเดินทาง : การป้องกนัการเข้าประเทศหรือการเดินทางผ่านของกลุ่ม ISIL 
และ Al-Qaida โดยมีเงื่อนไขว่า มาตรการนี้จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่การเข้าหรือผ่านนัน้เป็นไปเพื่อการ
ด าเนินการตามกระบวนการยุตธิรรม 
   3) การค ่าบาตรทางอาวุธ : ป้องกันมิให้มีการจัดหา ขาย หรือถ่ายโอนอาวุธและ
อุปกรณ์ทุกประเภท รวมถงึค าแนะน าเชงิเทคนิค ความช่วยเหลอื หรอืการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้องกบักจิกรรมทาง
ทหารไปยงับุคคล กลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกบักลุ่ม ISIL และ Al-Qaida ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม 
   4) เกณฑก์ารขึน้บญัช ี : การกระท าหรอืกจิกรรมของบุคคล กลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกบั
กลุ่ม ISIL และ Al-Qaida ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่บ่งชี้ว่าสนับสนุนหรือมคีวามเกี่ยวข้องกบักลุ่มดงักล่าว 
ดงันี้ (1) การมส่ีวนร่วมในการจดัหาเงนิทุน วางแผน อ านวยความสะดวกทางสนิทรพัย ์การงนิ ทรพัยากรทาง
เศรษฐกิจ และธุรกรรมทางการเงนิหรอืกจิกรรมสรา้งรายได้ใด ๆ  ทุกประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มดงักล่าว 
เช่น การค้าผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม อาวุธ วตัถุโบราณ ผลประโยชน์จากอาชญากรรม (2) การจดัหา ขาย หรือ
ถ่ายโอนอาวุธและยุทโธปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง (3) การสรรหาสมาชกิหรอืสนับสนุนการกระท าหรอืกจิกรรมของกลุ่ม
ดงักล่าว หรอืกลุ่มอื่น ๆ ทีแ่ยกแตกสาขา หรอืพฒันาจากกลุ่มเหล่านี้ บุคคลและกลุ่มบุคคลนัน้จะต้องถูกจดัไว้
ในบญัชรีายชื่อตามมาตรการลงโทษ                    กลุ่ม ISIL และ Al-Qaida (บญัชรีายชื่อฯ ) 
 
28.  เรื่อง ผลการประชุมรฐัภาคีอนุสญัญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมยัท่ี 4 ในรปูแบบการประชุมด้วย
ตนเอง       (In-person) และความคืบหน้าในการปฏิบติัตามพนัธกรณีของอนุสญัญามินามาตะว่าด้วย
ปรอท  
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ทส.) เสนอผล
การประชุมรฐัภาคีอนุสญัญามนิามาตะว่าด้วยปรอท สมยัที่ 4 ในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (In-person) 
ระหว่างวนัที ่21 - 25 มนีาคม 2565 ณ เมอืงบาหล ีสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี และความคบืหน้าในการปฏบิตัิตาม
พนัธกรณีของอนุสญัญามนิามาตะฯ โดยมผูี้แทนกรมควบคุมมลพษิ ทส. เป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
การประชุม [คณะรฐัมนตรมีมีต ิ(15 มนีาคม 2565) เหน็ชอบกรอบการเจรจาและท่าทีของประเทศไทย รวมทัง้
ร่างปฏญิญาบาหลว่ีาดว้ยการต่อต้านการคา้ปรอทอย่างผดิกฎหมายทัว่โลก] สรุปสาระส าคญัได ้ดงันี้ 
  1. ผลการประชุมรฐัภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมยัท่ี 4 ในรูปแบบการประชุมด้วย
ตนเอง                  (In-person) 
   1.1 รบัรองปฏญิญาบาหลว่ีาดว้ยการต่อต้านการค้าปรอทอย่างผดิกฎหมายทัว่โลก ซึ่ง
ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงสาระส าคญัไปจากร่างปฏญิญาฯ ทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบเมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2565 
   1.2 มติข้อตดัสินใจส าคญัท่ีประเทศไทยต้องปฏิบติัตามหรือสามารถน ามาปรบั
ใช้ประกอบด้วย (1) ข้อเสนอส าหรบัการแก้ไขภาคผนวก เอ (ผลิตภณัฑ์ท่ีเติมปรอท) ของอนุสญัญามนิา
มาตะฯ เช่น เห็นชอบให้เพิม่รายการผลิตภณัฑ์ที่เติมปรอท 8 รายการ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดคอม
แพกต์แบบบลัลาสต์ภายใน ส าหรบัการใชง้านทัว่ไป ขนาดต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 วตัต์ และมปีรอทบรรจุไม่เกนิ 
5 มลิลกิรมัต่อหลอด และฟิล์มและกระดาษถ่ายภาพ เหน็ชอบใหน้ าผลิตภณัฑ์ที่เตมิปรอทซึ่งยงัไม่ได้ขอ้ยุติไป
พิจารณาต่อในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 5 และเห็นชอบให้เพิ่มมาตรการลดการ
ใช้อะมลักมัทางทนัตกรรมอกี 2 มาตรการ แต่ยงัไม่เห็นชอบใหย้กเลิกการใช้ (2) ความเป็นไปได้ท่ีจะน าร่าง
แนวทางการใช้พิกดัศุลกากร ซ่ึงมีตัวเลขมากกว่า                   6 หลกั เพื่อตรวจสอบและควบคุมการ
น าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ท่ีเติมปรอทตามความสมัครใจ (3) การรับรองแนวทางของวิธีการจัดท า
ท าเนียบปรอทส าหรบัรายการแหล่งก าเนิดที่ปล่อยปรอท และเชิญชวนภาคีปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวเพื่อ
จดัท าท าเนียบปรอทที่เกี่ยวข้องกบัการปล่อยปรอทจากแหล่งก าเนิดที่เกี่ยวข้อง (4) การรบัรองการปรบัปรุง
แนวทางจัดท าแผนปฏิบติัการระดับชาติด้านการท าเหมืองแร่ทองค าพ้ืนบ้านและขนาดเล็ก โดย
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เรียกร้องการมส่ีวนร่วมของชนเผ่าพื้นเมอืง ชุมชนท้องถิ่นและผู้มส่ีวนไดส่้วนเสยีที่เกี่ยวข้องในการพฒันาและ
ด าเนินการ (5) การเหน็ชอบท่ีจะเร่ิมประเมินความมีประสิทธิผลของอนุสญัญามินามาตะฯ ครัง้แรก คอื                   
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 4 และจะพิจารณาก าหนดเวลาในการประเมินความมี
ประสทิธผิลในการประชุมรฐัภาคีอนุสญัญามนิามาตะฯ สมยัที ่5 และ (6) วาระส าคญัอื่น ๆ เช่น ก าหนดการ
ประชุมรฐัภาคีอนุสญัญามนิามาตะฯ สมยัที่ 5 ระหว่างวนัที่ 28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2566 ณ นครเจนีวา 
สมาพนัธรฐัสวสิ 
  2. สาระส าคญัท่ีมีความคืบหน้าและจะน าไปหารือต่อในการประชุมรฐัภาคีอนุสญัญามิ
นามาตะฯ สมยัท่ี 5 เช่น การพจิารณาค่าขดีจ ากดัขัน้ต ่าของของเสยีที่ปนเป้ือนปรอทหรอืสารประกอบปรอท 
การทบทวนกลไกทางการเงนิ และการเห็นชอบให้ส านักเลขาธิการอนุสัญญามนิามาตะฯ เสริมสร้างความ
ร่วมมอืระหว่างส านักเลขาธิการ (Inter-secretariat working groups) กบัส านักเลขาธิการฯ ของ 3 อนุสญัญา 
(อนุสญัญาบาเซลว่าดว้ยการเคลื่อนย้ายขา้มแดนของเสยีอนัตรายและการก าจดั อนุสญัญารอตเตอรด์มัว่าด้วย
กระบวนการแจง้ข้อมูลล่วงหน้าส าหรบัสารเคมอีนัตรายและสารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืและสตัว์บางชนิดใน
การคา้ระหว่างประเทศและอนุสญัญาสตอกโฮล์มว่าดว้ยสารมลพษิทีต่กคา้งยาวนาน) (BRS Conventions) 
  3. หวัหน้าคณะผูแ้ทนไทยไดต้ดัสนิใจเขา้ร่วมสนับสนุนร่างมตขิอ้ตดัสนิใจในการปรบัปรุงความ
ร่วมมอืระหว่างส านักเลขาธิการอนุสญัญามนิามาตะฯ และส านักเลขาธกิาร 3 อนุสญัญา (BRS Conventions) 
เพื่อเน้นย ้าความส าคญัของความร่วมมอือย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่สอดคลอ้งและไม่ขดัหรือแยง้
ต่อนโยบายและการด าเนินงานในปัจจุบนัของประเทศไทย 
  4. สิง่ส าคญัที่ประเทศไทยควรพจิารณาด าเนินการ ตามมติข้อตดัสนิใจ คือ (1) น าร่ างแนว
ทางการใช้พกิดัศุลกากร ซึ่งมตีวัเลขมากกว่า 6 หลกั มาช่วยสนับสนุนการจ าแนกผลติภณัฑ์ที่เติมปรอทออก
จากผลิตภณัฑ์ที่ไม่เติมปรอท ภายใต้การค าเนินงานของคณะท างานด้านกฎหมายเพื่อรองรบัพนัธกรณีของ
อนุสญัญามนิามาตะฯ และ (2) น าแนวทางของวธิกีารจดัท าท าเนียบปรอทส าหรบัรายการแหล่งก าเนิดที่ปล่อย
ปรอทมาปรบัใช้ในการจดัท าท าเนียบปรอทของประเทศไทยและแผนระดบัชาติด้านการจดัการปรอท ภายใต้
โครงการ Advanced Minamata Assessment in Thailand ซึ่งอยู่ระหว่างขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสิง่แวดลอ้มโลก ในรอบที ่7 
  5. ความคืบหน้าในการปฏิบติัตามพนัธกรณีของอนุสญัญามินามาตะฯ ตามแผนการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ และข้อเสนอในการออกกฎหมาย
เพ่ิมเติมเพ่ือการภาคยานุวัติในอนุสัญญามินามาตะฯ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดอ้อกประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการควบคุมผลติภณัฑท์ีเ่ตมิปรอท (เช่น สวติซ์ไฟฟ้า และ
หลอดฟลูออเรสเซนต์) และกรมอนามยั และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้
ด าเนินมาตรการลดการใชป้รอท 5 มาตรการ คอื มาตรการท่ี 1 ก าหนดวตัถุประสงคร์ะดบัชาตเิพื่อป้องกนัฟัน
ผุและสนับสนุนการสรา้งทนัตสุขภาพที่ดีเพื่อลดความต้องการในการบูรณะฟัน มาตรการท่ี 3 ส่งเสรมิใหม้กีาร
ใชว้สัดุทดแทนอะมลักมัในการบูรณะฟันน ้านม มาตรการท่ี 5 ยกเลกิการสอบขึน้ทะเบยีนวชิาชพี หวัขอ้ทนัตก
รรมหตัถการอุดฟันด้วยอะมลักมัในผู้ป่วยเด็ก มาตรการท่ี 8                ห้ามการผลิต น าเข้า และส่งออก
อะมลักมัชนิดเมด็ในประเทศไทย และมาตรการท่ี 9 สนับสนุนการใชแ้นวปฏบิตักิารจดัการขยะตดิเชื้อและขยะ
ปนเป้ือนปรอทจากคลนิิกทนัตกรรมเพื่อลดการปล่อยปรอทและสารประกอบปรอทลงสู่น ้าและดนิ 
 
29. เรื่อง รายงานผลการติดตามและการประเมินผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไกเครดิต
ร่วม                  (Joint Crediting Mechanism: JCM) 
  คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ทส.) เสนอ
รายงานผลการตดิตามและการประเมนิผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไกเครดติร่วม (Joint Crediting 
Mechanism: JCM) ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกบั
ประเทศญี่ปุ่ นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 [เป็นการด าเนินการตามมติ
คณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 20 มถุินายน 2560 (เรื่อง การขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมอืระหว่าง
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ประเทศไทยกบัประเทศญี่ปุ่ นในการพฒันา JCM) ให้ ทส. รายงานผลการติดตามและประเมนิผลการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ภายใต้ JCM  ใหค้ณะรฐัมนตรทีราบ] สรุปสาระส าคญัได ้ดงันี้ 
  1. สถานภาพโครงการต้นแบบ JCM กระทรวงสิง่แวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่ นได้ให้เงินทุน
สนับสนุนในการพฒันโครงการต้นแบบ JCM ในประเทศไทย จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 2,528 ล้าน
บาท ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนร่วมภายใต้กลไกเครดิตร่วม JCM มากกว่า 8,276 ล้านบาท และมี
หน่วยงานผูร้บัทุนเป็นบรษิทัเอกชนไทย จ านวน 42 แห่ง โดยโครงการต้นแบบทีไ่ดร้บัทุนเป็นโครงการประเภท
การผลิตพลังงานหมุนเวียน จ านวน 23 โครงการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จ านวน 21 
โครงการ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่              คาดว่าจะลดได้เท่ากับ 219,381 ตันคาร์บอนดออกไซด์
เทยีบเท่าต่อปี 
  2. สถานภาพโครงการท่ีได้รบัการข้ึนทะเบียน มีโครงการต้นแบบ JCM ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบยีน จ านวน 9 โครงการ มปีรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีค่าดว่าจะลดไดเ้ท่ากบั 50,801 ตนัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี และโครงการที่ได้รบัการรบัรองปรมิาณคาร์บอนเครดติ จ านวน 5 โครงการ มปีริมาณคารบ์อน
เครดติเท่ากบั 4,032 ตนัคารบ์อนไดออกไซด์เทยีบเท่า (ฝ่ายไทย 2,015 ตนัคารบ์อนไดออกไซด์เทยีบเท่า ฝ่าย
ญี่ปุ่น 2,017                               ตนัคารบ์อนไดออกไซด์เทยีบเท่า) 
  3. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ การพฒันาโครงการต้นแบบ JCM ต้องมผูี้ร่วมพัฒนา
โครงการฝ่ายญี่ปุ่น จงึจ าเป็นต้องส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการไทยใชง้านฐานขอ้มูลจบัคู่ทางธุรกจิ และร่วมกบัสภา
อุตสาหกรรมในการส่งเสริมให้ที่ปรึกษาของหน่วยงานให้ทุนฝ่ายญี่ปุ่ นเข้าถึงผู้ประกอบการไทยที่ต้องการ
พฒันาโครงการต้นแบบ JCM 
 
30.  เรือ่ง  การประชุมระดบัรฐัมนตรีกลุ่มประเทศไม่ฝกัใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement: NAM) 
  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดบัรฐัมนตรีกลุ่ม
ประเทศไม่ฝักใฝ่ายใด (Non-Aligned Movement: NAM) ภายใต้หวัข้อ “บทบาทของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใดในการฟ้ืนฟูทัว่โลกภายหลังการแพร่ระบาดครัง้ใหญ่: หนทางสู่อนาคต” (The role for the Non-Aligned 
Movement in Post-Pandemic Global Recovery: The Way Forward) โดยหากมคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขหรอื
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญั และไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของไทยก่อนการ
รบัรอง ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถใช้ดุลพนิิจด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรฐัมนตรี
พจิารณาอกีครัง้ รวมทัง้ใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ทีไ่ดร้บัมอบหมายร่วมใหก้ารรบัรอง
ร่างปฏญิญาทางการเมอืงดงักล่าวตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคญั 
  สาระส าคญัของร่างปฏญิญาทางการเมอืงระบุวสิยัทศัน์และเป้าหมายของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาทีน่ ามาจากเอกสารปฏญิญาทางการเมอืงทีผ่่านมา ดังปรากฎในขอ้ 1 – 4 โดยมี
เนื้อหาเพิม่เตมิส าหรบัร่างปฏญิญาทางการเมอืงฉบบันี้ ดงัปรากฎในขอ้ 5 ดงันี้ 
  1. ย ้าถงึวสิยัทศัน์และหลกัการของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดทีย่ดึมัน่ในสนัตภิาพความเสมอ
ภาคและความร่วมมอื ความเป็นอยู่ทีด่ ี การต่อต้านการแทรกแซง ครอบง าและยดึครองของต่างชาตแิละย ้าถึง
จุดยนืทางการเมอืงทีป่ระสงคจ์ะรกัษาสมดุลทางอ านาจในเวทกีารเมอืงระหว่างประเทศ 
  2. ย ้าถึงการยดึมัน่ในหลกัการการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรฐัอื่นการ
แก้ไขปัญหาข้อขดัแย้งด้วยสันติวิธี และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกกลุ่มประทศไม่ฝักใผ่ฝ่ายใดแสดงความเป็น
เอกภาพภายใต้สถานการณ์ระหว่างประเทศทีท่า้ทายสนัตภิาพ ความมัน่คงและการพฒันาทีย่ัง่ยนืในปัจจุบนั 
  3. สนับสนุนใหร้ะบบพหภาคแีละความร่วมมอืระหว่างประเทศมคีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้สอดคล้อง
กบักฎบตัรสหประชาชาติและวาระการพัฒนาที่ยัง่ยนื ค.ศ. 2030 เพื่อสนับสนุนภารกิจเสาหลกัทัง้สามของ
สหประชาชาต ิไดแ้ก่ สนัตภิาพและความมัน่คง การพฒันา และสทิธมินุษยชน 
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  4. ย ้าถงึสทิธขิองรฐัสมาชกิในการก าหนดแนวท่างการพฒันาประเทศและทศิทางความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ และเป้าหมายการพฒันาระเบยีบโลกใหน้ ามาซึ่งสนัตภิาพ ความเจรญิทางเศรษฐกิจ และความ
ยุตธิรรมเสมอภาค รวมทัง้ ประณามการใชม้าตรการบีบบงัคบัฝ่ายเดยีวต่อรฐัสมาชกิของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด ซึ่งถอืเป็นการละเมดิกฎบตัรสหประชาชาตแิละกฎหมายระหว่างประเทศ 
  5. ชื่นชมบทบาทของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ายใดที่อยู่ในศูนย์กลางของความพยายามในระดบั
พหุภาคีในการขจดัผลกระทบในเชงิลบจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
และเสนอว่า กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดควรรกัษาบทบาทน าดว้ยการก าหนดวิสยัทศัน์ร่วมกนั เพื่อรบัมอืกบั
ความทา้ทายภายหลงัการแพร่ระบาด 
  ทัง้นี้  การประชุม NAM Ministerial Meeting มีก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2565                 
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาต ินครนิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา  
 
31.  เรื่อง  ร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจกัรไทยกบั
กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบต่อร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ             
แห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนแอลจเีรยี ทัง้นี้หาก
มคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขปรบัปรุงถ้อยค าของร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศฯ 
ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของฝ่ายไทยให้กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ต้องน าเสนอคณะรฐัมนตรีพจิารณาอีกครัง้ รวมทัง้มอบหมาย
ให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศฯ ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคญั 
  1. ร่างขอ้ตกลงว่าดว้ยการหารอืระหว่างกระทรวงการต่างประเทศฯ มสีาระส าคญั ดงันี้ 
   1) กระทรวงการต่างประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียได้ตกลงที่จะจัดการหารือระหว่างกัน ในประเด็นความร่วมมืออันมี
ผลประโยชน์ระหว่างกนั ทัง้ในระดบัทวภิาค ีระดบัภูมภิาคและระหว่างประเทศ 
   2) การหารือของทัง้สองฝ่ายจะด าเนินการในระดบัเจ้าหน้าที่อาวุโสและจดัสลบักนัใน
ประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนแอลจเีรยีในช่วงเวลาทีท่ัง้สองฝ่ายเหน็พอ้งกนั 
   3) การแก้ไขร่างขอ้ตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศฯสามารถ
กระท าได้ หากได้รบัความยนิยอมจากทัง้สองฝ่ายและในกรณีที่มคีวามแตกต่างในการตีความและ/หรือการ
ปฏบิตัติามความตกลง ทัง้สองฝ่ายจะใชว้ธิเีจรจาเพื่อหาขอ้สรุป 
   4) ร่างขอ้ตกลงว่าดว้ยการหารอืระหว่างกระทรวงการต่างประเทศฯ จะมผีลใชบ้งัคบัใน
วนัทีม่กีารลงนาม และจะมผีลใชใ้นช่วงแรกเป็นเวลาห้าปีโดยจะมผีลใช้บงัคบัต่อไปโดยอตัโนมตัิอกีครัง้ละห้าปี 
เวน้แต่ภาคฝ่ีายหนึ่งฝ่ายใดจะแจง้ให้อกีฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหท้ราบถงึเจตนาทีจ่ะยกเลิกร่าง
ขอ้ตกลงฯ อย่างน้อยหกเดอืนก่อนวนัสิน้สุดของร่างขอ้ตกลงว่าด้วยการหารอืระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
ฯ 
  2. ร่างขอ้ตกลงว่าดว้ยการหารอืระหว่างกระทรวงการต่างประเทศฯ มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม
ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี ตลอดจนความร่วมมือในระดับภูมิภาคและประเด็นระหว่าง
ประเทศที่ทัง้สองฝ่ายให้ความสนใจร่วมกนั โดยไม่มถ้ีอยค าหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพนัธกรณีภายใต้
บงัคบัของกฎหมายระหว่างประเทศ ดงันัน้ ร่างขอ้ตกลงว่าดว้ยการหารอืระหว่างกระทรวงการต่างประเทศฯ จงึ
ไม่เป็นสนธสิญัญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสอืสญัญาตามมาตรา 178 ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 
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32.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบในการรบัรองร่างปฏิญญาระดบัรฐัมนตรีส าหรบัการประชุมระดบัรฐัมนตรี 
Regional Cooperative Agreement (RCA) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นขอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี 
Regional Cooperative Agreement (RCA) ทัง้นี้ หากมคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขปรบัปรุงร่างปฏญิญาดงักล่าว
ในส่วนทีไ่ม่ใช่สาระส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยให้หวัหน้าคณะผูแ้ทนไทยส าหรบัการประชุมระดบั
รัฐมนตรี RCA ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาอีกครัง้ รวมทัง้ มอบหมายให้
หวัหน้าคณะผูแ้ทนไทยส าหรบัการประชุมระดบัรฐัมนตร ีRCA ร่วมลงนามรบัรองร่างปฏญิญาดงักล่าว ระหว่าง
การประชุมระดับรัฐมนตรี RCA ในวันที่ 26 กันยายน 256 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ตามที่
กระทรวงการอุคมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.) เสนอ 
  สาระส าคญั 
  ร่างปฏญิญาระดบัรฐัมนตรีส าหรบัการประชุมระดบัรฐัมนตร ีRCA มสีาระส าคญัโดยสรุป ดงันี้                
(1) การตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ที่จะช่วยแก้ปัญหาและจดัการกบั
ผลกระทบจากโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วยส่งเสรมิการพฒันาที่ยัง่ยนื ตลอดจนการรบัมอื
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) การตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสงัคม และเพื่อบรรลุเป้าหมายการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืขององค์การสหประชาชาต ิ(3) การตระหนักถึงความส าเรจ็ภายใต้กรอบความร่วมมอื RCA 
ในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านต่าง ๆ อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมในภูมภิาคเอเชียและแปซิฟิก (4) การตระหนักถึงบทบาทและการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวน
เกี่ยวขอ้งภายใต้กรอบความร่วมมอืฯ ทัง้ในระดบับุคคล คณะท างาน และองคก์ร (5) การเน้นย ้าถงึบทบาทของ 
IAEA ในการสนับสนุนดา้นเทคนิคและงบประมาณส าหรบัการด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมอืฯ และ 
(6) การส่งเสริมความร่วมมอืและการมส่ีวนร่วมของรฐัสมาชิกเพื่อผลกัดนัให้เกิดการพฒันาที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของภูมภิาคและสร้างความยัง่ยนืให้กบักรอบความร่วมมอืฯ ทัง้นี้ ส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติได้ขอ
ความอนุเคราะห์ให้เอกอคัรราชทูตวิสามญัผู้มอี านาจเต็มแห่งราชอาณาจกัรไทยประจ าสาธารณรฐัออสเตรีย 
เป็นผู้แทนรฐัมนตรี เข้าร่วมการประชุม RCA Ministerial Level Meeting ในวนัที่ 26 กนัยายน 2565 ณ กรุง
เวยีนนา สาธารณรฐัออสเตรยี และร่วมรบัรองร่างปฏญิญาดงักล่าว ในฐานะหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย 
 

แต่งตัง้ 
33. เรื่อง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลงั)  
  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเสนอแต่งตัง้ นายอคัรุตม์                       
สนธยานนท์ รองอธบิดกีรมสรรพสามติ ใหด้ ารงต าแหน่ง ที่ปรกึษาดา้นการพฒันาและบรหิารการจดัเก็บภาษี 
(นักวเิคราะหน์โยบายและแผนทรงคุณวุฒ)ิ กรมสรรพสามติ กระทรวงการคลงั ตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม 2565 ซึ่ง
เป็นวนัทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นต้น
ไป  
 
34. เรื่อง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                  
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัติามที่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตัง้ นาย
วชัระ เสือดี วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ กรมชลประทาน ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม
ชลประทาน                   (ดา้นบ ารุงรกัษา) (วศิวกรชลประทานทรงคุณวุฒ)ิ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตัง้แต่วนัที่ 4 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นต้นไป 
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35. เรื่อง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                   
(กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ข้าราชการพล
เรอืนสามญั สงักดักระทรวงคมนาคม ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวุฒ ิจ านวน 2 ราย ตัง้แต่
วนัทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนสมบูรณ์ ดงันี้    
   1. นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อ านวยการศูนย์ (ผู้อ านวยการระดับสูง) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศการขนส่งและจราจร ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการ
ขนส่งทรงคุณวุฒ ิส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ตัง้แต่วนัที ่31 มนีาคม 2565   
   2. นายชาครีย์ บ ารุงวงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์ (ผู้อ านวยการระดับสูง) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก 
(นักวชิาการขนส่งทรงคุณวุฒ)ิ ส านักงานปลดักระทรวง ตัง้แต่วนัที ่20 พฤษภาคม 2565  
   ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นต้นไป  
 
36. เรื่อง การแต่งตัง้ผู้รกัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีทีไ่ม่มผูีด้ ารงต าแหน่งรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม หรอื
มแีต่ไม่อาจปฏบิตัริาชการได ้ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 จ านวน 2 ราย ตามล าดบั ตามทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดงันี้   
   1. นายสมศกัดิ ์เทพสุทนิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยุตธิรรม   
   2. นายอนุชา นาคาศยั รฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ี 
    ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่20 กนัยายน 2565 เป็นต้นไป 
 
37. เรื่อง การแต่งตัง้ผู้รกัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิเป็นหลกัการในการมอบหมายให้รฐัมนตรีเป็นผู้รกัษาราชการแทน
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534                   ชุดใหม่ จ านวน 2 ราย ตามล าดบั ตามทีก่ระทรวงยุตธิรรมเสนอ ดงันี้   
   1. นายสุรยิะ จงึรุ่งเรอืงกจิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม  
   2. นายอนุชา นาคาศยั รฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ี 
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่20 กนัยายน 2565 เป็นต้นไป 
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