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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (4 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ผ่านระบบ Video Conference) ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
แนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติการดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า
และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนาเข้า และห้ามนาผ่ าน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดง
การส่งเงินสมทบและการนาส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่น
คาขอในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... และร่างประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ
องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่ทาหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์
การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....
รวม 2 ฉบับ
การออกกฎกระทรวงเพื่อยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์และกฎกระทรวงเพื่อรองรับการควบกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์
เศรษฐกิจ – สังคม
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น วงเงิน 2,125.56 ล้านบาท เพื่อ
ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (จานวน 17 จังหวัด) ของ
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
ขอผ่อนผันการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ และขอ
ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ในการปลูกป่าทดแทนเพื่ อการอนุรักษ์หรือ
รักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย
และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติ
ดาเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการ SMEs และ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
การดาเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิต”ิ ระยะที่ 2-3
รายงานผลการดาเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
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รายงานประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) (ระยะครึ่งรอบ)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราช
กาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2564
กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินงบประมาณด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
รายงานผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านคุณธรรมต่อรัฐบาลและหน่วยงานเชิงนโยบาย
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ต่างประเทศ
การเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46
ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – แคนาดา
ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน
Specialised Expo ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028 – Phuket,
Thailand
ขออนุมัติกรอบงบประมาณและผู้มีอานาจลงนามโครงการประมูลสิทธิ์งาน
มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 และจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2572
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ ดารงตาแหน่งประเภทบริห ารระดับสู ง
(กระทรวงการต่างประเทศ)
การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง แนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติการดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็ น ชอบแนวทางการยกร่ างพระราชบั ญ ญั ติ การดาเนิน กิจกรรมขององค์ก รไม่แสวงหากาไร
พ.ศ. .... ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
2. มอบหมายให้ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ รับ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
การดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ยกร่าตามแนวทางใน
ข้อ 1. ไปดาเนิ นการรับ ฟั งความคิดเห็ นและวิเคราะห์ผลกระทบของร่างกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจั ก รไทย และพระราชบั ญ ญั ติห ลั กเกณฑ์ ก ารจัด ท าร่างกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
ทั้งนี้ แนวทางการยกร่างฯ ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ที่ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และ 29 มิถุนายน 2564 ที่ให้
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณายกร่างกฎหมายว่าด้วยการดาเนินงานขององค์กรที่ไม่ แสวงหารายได้หรือ
กาไรมาแบ่งปันกัน โดยให้รับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... ของกระทรวง
การพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ และหลั กการในข้อกาหนดตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ น ฯ ที่ ส านั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอ กเงิ น เสนอ ไปประกอบการพิ จ ารณา
ยกร่างกฎหมายดังกล่ าวด้ว ย โดยคณะกรรมการฯ เห็ นควรยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ เป็น “ร่างพระราชบัญ ญั ติ
การดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร พ.ศ. ....” ซึ่งมีสาระสาคัญเป็นการกาหนดกลไกในการส่งเสริมและ
พั ฒ นาองค์ กรไม่แ สวงหาก าหไร เพื่ อให้ เกิด ความร่ว มมือ ระหว่างภาครัฐ กับ ภาคเอกชน รวมทั้ งกาหนดกลไกใน
การกากับดูแลการดาเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากาไรให้เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างแท้จริง
สาระสาคัญของแนวทางการยกร่างฯ
เป็นการกาหนดกลไกในการส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลองค์กรไม่แสวงหากาไร ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ประเด็น
สาระสาคัญ
1. บทนิยาม
“องค์กรไม่แสวงหากาไร” หมายความว่า คณะบุคคลภาคเอกชนซึ่งรวมกลุ่มกันจัดตั้งในรูปแบบ
ใด ๆ ที่มีบุคคลร่วมดาเนินงานเพื่อจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม โดยไม่มุ่งแสวงหากาไรมาแบ่งปัน
กัน แต่ไม่รวมถึงการรวมกลุ่มของคณะบุคคลเพื่อดาเนินกิจกรรมเป็นการเฉพาะคราว หรือดาเนิน
กิจกรรมเฉพาะเพื่อประโยชน์ของคณะบุคคลนั้น หรือพรรคการเมือง
2. ผู้รักษาการ
ก าหนดให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ รั ก ษา
ตามกฎหมาย
การตามพระราชบัญญัตินี้
3. ขอบเขตการใช้ กาหนดให้ องค์กรไม่แสวงหากาไรที่จั ดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยเฉพาะ นอกจากต้องปฏิบัติตาม
บังคับ
กฎหมายโดยเฉพาะนั้นแล้ว ให้อยู่ในบังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย
4. การส่งเสริม
- กาหนดให้ มี “คณะกรรมการส่ งเสริม และพั ฒ นาองค์ กรไม่แสวงหากาไร” ซึ่งประกอบด้ ว ย
และพัฒนาองค์กร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ และให้
ไม่แสวงหากาไร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่
และอานาจในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไม่แสวงหากาไร เช่น การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไม่แสวงหากาไร การเสนอความเห็นและให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไม่แสวงหากาไรต่อคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรั ฐ และองค์ กรไม่ แสวงหาก าไร การสนั บ สนุ น ให้ องค์ก รไม่ แสวงหาก าไรท าหน้ าที่ ในด้ าน
ประชาสังคม เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เป็นต้น
- กาหนดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ขององค์กรไม่แสวงหากาไร ได้แก่ (1) การสนับสนุนเงินทุน
แก่องค์กรไม่แสวงหากาไรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการฯ กาหนด โดย
คณะกรรมการฯ จะทาหน้าที่ประสานงานด้านเงินทุนกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ของเอกชน หรือแหล่งเงินทุนอื่น และ (2) องค์กรไม่แสวงหากาไรและผู้สนับสนุนองค์กรไม่แสวงหา
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กาไรอาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประมวลรัษฎากรหรือ
กฎหมายอื่น
5. กลไกกากับดูแล - กาหนดให้องค์กรไม่แสวงหากาไรมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อขององค์กร วัตถุประสงค์ใน
องค์กรไม่แสวงหา การจัดตั้ง วิธีดาเนินงาน แหล่งที่มาของเงินทุน และรายชื่อผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ให้หน่วยงาน
กาไร
ของรัฐและบุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลนั้นโดยง่าย
- กาหนดข้อห้ามสาหรับองค์กรไม่แสวงหากาไร โดยต้องไม่ดาเนินงานในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ รวมถึงความมั่นคงของรัฐด้านเศรษฐกิจหรือด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
(2) กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือก่อให้เกิดความแตกแยก
ในสังคม
(3) กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมทั้งความปลอดภัยสาธารณะ
(4) เป็นการกระทาความผิดต่อกฎหมาย
(5) เป็นการกระทาที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือกระทบต่อความเป็ นอยู่
โดยปกติสุขของบุคคลอื่น
- กาหนดให้องค์กรไม่แสวงหากาไรที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศ
มีหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้
(1) ต้องแจ้งชื่อแหล่งเงินทุนต่างประเทศ บัญชีธนาคารที่จะรับเงิน จานวนเงินที่จะได้รับ และ
วัตถุประสงค์ของการนาเงินไปใช้จ่ายต่อนายทะเบียน
(2) ต้องรับเงินผ่านบัญชีของธนาคารตามที่องค์กรไม่แสวงหากาไรแจ้งไว้ต่อนายทะเบียน
(3) ต้ อ งใช้ เ งิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากแหล่ ง เงิ น ทุ น ต่ า งประเทศเฉพาะตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ไ ด้ แ จ้ ง
ต่อนายทะเบียน
(4) ต้องไม่ใช้เงินที่ได้รับจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศเพื่อดาเนินกิจกรรมในลักษณะการแสวงหา
อานาจรัฐ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมือง
- ก าหนดให้ อ งค์ ก รไม่ แ สวงหาก าไรที่ มี ร ายได้ จ ากการรั บ เงิ น บริ จ าคจากบุ ค คลทั่ ว ไป หรื อ
จากแหล่งเงินทุนต่างประเทศมีหน้าที่จัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละรอบปีปฏิทิน และเปิดเผย
บั ญ ชีรายรั บ รายจ่ายนั้ น ให้ บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูล นั้นโดยง่าย โดยต้องเก็บรักษาบั ญ ชีรายรับ
รายจ่าย นั้นไว้ให้สามารถตรวจสอบได้เป็นเวลาสามปี
6. มาตรการบังคับ - กรณีที่องค์กรไม่แสวงหากาไรไม่ดาเนินการตามหน้าที่หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัตินี้
และโทษ
ให้นายทะเบียนแจ้งเตือนให้องค์กรไม่แสวงหากาไรดาเนินการตามหน้าที่ หรือหยุดการดาเนินการ
ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว หากองค์กรไม่แสวงหากาไรยังไม่ดาเนินการในระยะเวลาที่กาหนดหรือ
ยังคงดาเนินการที่ฝ่าฝืนข้อห้ามต่อไป ให้นายทะเบียนมีอานาจออกคาสั่งให้องค์กรไม่แสวงหากาไร
นั้นหยุดการดาเนินกิจกรรม หรือยุติการดาเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากาไรนั้นได้ แล้วแต่กรณี
- กาหนดโทษปรับทางอาญาสาหรับกรณีที่องค์กรไม่แสวงหากาไรไม่หยุดการดาเนินกิจกรรม
หรือไม่ยุติการดาเนินงานตามคาสั่งของนายทะเบียน และกาหนดให้ผู้รับผิดชอบดาเนินงานของ
องค์กรไม่แสวงหากาไรที่กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องรับโทษเช่นเดียวกับองค์กร
ไม่แสวงหากาไรด้วย
2. เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ระยะเวลา และอั ต ราการจ่ า ยประโยชน์ ท ดแทน
ในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ อ นุ มัติ ห ลั กการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา แ ละ
อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ วดาเนินการ
ต่ อ ไปได้ และให้ รง. รั บ ข้ อ เสนอแนะและความเห็ น ของกระทรวงการคลั งและส านั ก งบประมาณไปพิ จ ารณา
ดาเนินการต่อไป
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ทั้งนี้ รง. เสนอว่า
1. โดยที่ ม าตรา 7 วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. 2533 บั ญ ญั ติ ใ ห้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง และมาตรา 77
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2542 บัญญัติให้หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับมาตรา 118 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 บัญญัติให้โอนอานาจหน้าที่ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการดาเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาเป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
2. ในคราวประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่
9 มีนาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการจ่ายเงินบาเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งออกเงินสมทบ
เข้ากองทุน ในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบในงวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 [กฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 3563] โดยให้คานวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มในอัตราร้อยละ 0.45 ของค่าจ้างผู้ประกันตน
และในงวดเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 [กฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2564] โดยให้คานวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และให้ดาเนินการ
ออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็น
การเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. รง. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธี การ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์
ทดแทนในกรณีช ราภาพเป็ น การเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และคณะกรรมการ
พิ จ ารณาร่ า งกฎหมายของกระทรวงแรงงานได้ ต รวจพิ จ ารณาร่ า งกฎกระทรวงดั ง กล่ า วเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ในการประชุมครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และได้รับรองมติการประชุมแล้ว
4. รง. ได้ดาเนินการตามมาตรา 7 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพ เพื่อการจ่ายเงินบาเหน็จชราภาพเพิ่มให้
แก่ผู้ประกันตน แบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
4.1.1 เงินสมทบงวดเดือนมกราคม 2564 เป็นการนาอัตราเงินสมทบเพื่อการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ (กองทุน 2 กรณี) ในส่วนของรัฐบาลที่เกินจากอัตราเดิมซึ่งกาหนด
ไว้ในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างผู้ป ระกันตน เพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 1.45 ของค่าจ้างผู้ประกันตน โดยนาอัตราเงิน
สมทบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 ของค่าจ้างผู้ประกันตน มาสมทบเพิ่มในกองทุน 2 กรณี สาหรับผู้ประกันตนตามมาตรา
33 (ผู้ประกันตนซึ่งเป็นลูกจ้างซึ่งทางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้ าง) เดิมกาหนดอัตราเงินสมทบร้อยละ 3.7 ของค่าจ้าง
ผู้ประกันตน เพิ่มเป็นร้อยละ 4.15 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ผู้ประกันตนซึ่งเป็นบุคคล
ที่เคยทางานอยู่ในบริษัทเอกชน ตามมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงสมัคร
เข้าใช้สิ ทธิป ระกันสั งคมแทน) เดิมจัดเก็บ ที่ร้อยละ 3.7 ของค่าจ้างผู้ ประกันตน เพิ่มเป็นร้อยละ 4.15 ของค่าจ้าง
ผู้ประกันตน
4.1.2 เงินสมทบงวดเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 เป็นการนาอัตราเงินสมทบ
เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ (กองทุน 2 กรณี) ในส่วนของรัฐบาลที่เกินจากอัตรา
เดิมซึ่งกาหนดไว้ในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างผู้ประกันตน เพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 2.3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน โดยนา
อัตราเงินสมทบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน มาสมทบเพิ่มในกองทุน 2 กรณี สาหรับผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 เดิ ม ก าหนดอั ต ราเงิ น สมทบร้ อ ยละ 2.9 ของค่ า จ้ า งผู้ ป ระกั น ตน เพิ่ ม เป็ น ร้ อ ยละ 4.2 ของค่ า จ้ า ง
ผู้ประกันตน และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เดิมจัดเก็บที่ร้อยละ 0.4 ของค่าจ้างผู้ประกันตน เพิ่ มเป็นร้อยละ 1.7
ของค่าจ้างผู้ประกันตน
4.2 การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพดังกล่าว มีผลทาให้ผู้ประกันตนตามมาตรา
33 ได้รั บ เงิน บ าเหน็ จ ชราภาพเพิ่ มขึ้น 347 บาทต่อคนต่อสามงวด ส าหรับผู้ ป ระกันตนตามมาตรา 39 ได้รับเงิน
บาเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น 146 บาทต่อคนต่อสามงวด โดยในภาพรวมผู้ประกันตนได้รับเงินบาเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น
รวมทั้งหมดเป็นจานวน 1,906 ล้านบาท จาแนกเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับเงินบาเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น
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รวม 1,783 ล้ า นบาท และผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 39 ได้ รั บ เงิ น บ าเหน็ จ ชราภาพเพิ่ ม ขึ้ น รวม 123 ล้ า นบาท
ทั้ งนี้ ไม่ ท าให้ ค่าใช้จ่ ายของกองทุ น ประกัน สั งคมเพิ่ ม ขึ้น จึงไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ กองทุ น ประกั น สั งคม และเพื่ อ ให้
ผู้ประกันตนสามารถนาเงินบาเหน็จชราภาพที่เพิ่มขึ้นไปใช้จ่ายเพื่อยังชีพในยามชรา อันเป็นการบรรเทาปัญหาทาง
การเงินของผู้ประกันตนได้บางส่วน
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
2. กาหนดให้การจ่ายเงินบาเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลา
ที่มีการลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้คานวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ
0.45 ของค่าจ้าง
3. กาหนดให้การจ่ายเงินบาเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลา
ที่มีการลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ให้คานวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 1.3 ของค่าจ้าง
3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนาเข้า และห้ามนาผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติอ นุ มั ติห ลั ก การร่างประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่อง กาหนดให้ สิ นค้ าละเมิ ด
เครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนาเข้า และห้ามนาผ่านราชอาณาจักร
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้ ง นี้ ร่ า งประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ ที่ พณ. เสนอ เป็ น การปรั บ ปรุ ง มาตรการห้ า มส่ ง ออก
ห้ามนาเข้า และห้ามนาผ่านราชอาณาจักรซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเท็จจริง และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ความตกลงว่าด้วยสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งจะ
ช่วยให้การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่า นแดน มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย พณ.
ได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าวแล้ว
สาระสาคัญของร่างประกาศ
1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวม 3 ฉบับ ดังนี้
(1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530
(2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 94) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 21 เมษายน 2536
(3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 95) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 21 เมษายน 2536
2. กาหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าต้องห้ามส่งออก
ห้ามนาเข้า และห้ามนาผ่านราชอาณาจักร ยกเว้นกรณีของติดตัวในปริมาณที่ไม่มากเกินสมควร โดยไม่มีลักษณะใน
เชิงพาณิชย์
3. กาหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้า
หรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ต่ อ พนั ก งานศุ ล กากรตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไขที่ ก รมศุ ล กากรก าหนด เพื่ อ ประโยชน์ ใน
การตรวจสอบสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าจะมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือการละเมิดลิขสิทธิ์
4. กาหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและ
การนาส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) พ.ศ. ....
คณะรัฐ มนตรีมีมติเห็ น ชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกาหนดเวลาการยื่น แบบ
รายการแสดงการส่ งเงินสมทบและการนาส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (e - Payment) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้ งนี้ ร่างประกาศตามที่ รง. เสนอ เป็ น การกาหนดให้ ข ยายกาหนดเวลากรณี น ายจ้างยื่น แบบ
รายการแสดงการส่ ง เงิ น สมทบและการน าส่ งเงิน สมทบโดยวิ ธี ก ารน าส่ ง เงิ น สมทบผ่ า นระบบอิ เล็ ก ทรอ นิ ก ส์
(e - Payment) ออกไปอีก 7 วันทาการ นับแต่วันที่พ้นกาหนดวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้
โดยมีผลใช้บังคับสาหรับค่าจ้างตั้งแต่เดือนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 24 เดือน เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนและรองรั บความสะดวกในการประกอบธุรกิจของนายจ้าง และเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนให้
ได้รับความคุ้มครอง ประกอบกับเพื่อบรรเทาและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 โดยการสนับสนุนให้นายจ้างทาธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง
ขยายกาหนดเวลาการยื่ น แบบรายการแสดงการส่ งเงิน สมทบและการนาส่ งเงินสมทบผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิก ส์
(e - Payment) พ.ศ. 2562 จะสิ้ น สุ ดระยะเวลาการขยายกาหนดเวลาการส่ งเงินสมทบและการนาส่ งเงินสมทบ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงวดเดือนธันวาคม 2564
สาระสาคัญของร่างประกาศ
ขยายกาหนดเวลากรณีนายจ้างยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนาส่งเงินสมทบ โดย
วิธีก ารน าส่ งเงิน สมทบผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e - Payment) ออกไปอี ก 7 วัน ท าการนั บ แต่วัน ที่ พ้ น กาหนด
วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ มีการหักเงินสมทบไว้ โดยมีผลใช้บังคับสาหรับค่าจ้างตั้งแต่เดือนที่ประกาศฉบับนี้
มีผลใช้บังคับเป็นต้นไปเป็นระยะเวลา 24 เดือน
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการ
พิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะ
จัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่ ท าหน้ า ที่ ในการประเมิ น เอกสารทางวิช าการ การตรวจวิ เคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรื อการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ ายสูงสุด
ที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่ างประเทศ ที่ ท าหน้ าที่ ในการประเมิ น เอกสารทางวิช าการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถาน
ประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้ สธ.
รับ ความเห็ น และข้อสังเกตของกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ด้วย
สาระสาคัญของร่างประกาศ
ร่ างประกาศ รวม 2 ฉบั บ มี ส าระส าคั ญ เป็ น การก าหนดอั ต ราค่ าใช้ จ่ ายสู งสุ ด ที่ จ ะจั ด เก็ บ จาก
ผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกาหนดอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ
องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทาหน้าที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิช าการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือ การตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
รายละเอียดดังนี้
1. อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยสู งสุด ตามร่า งประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง อั ต ราค่า ใช้ จ่ า ยสู งสุ ด
ที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....
1.1 การพิจารณาคาขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
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รายการ

หน่วยนับ

อัตราสูงสุด
(บาท)
1. การพิจารณาคาขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคาขออนุญาตและแก้ไขรายการในใบอนุญาต
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1.1 คาขออนุญาตผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คาขอละ
700
1.2 คาขอย้ายสถานที่ผลิต นาเข้า ขาย หรือเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คาขอละ
700
1.3 คาขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์
คาขอละ
400
สมุนไพร
1.4 คาขอประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (GMP) ในต่างประเทศ
คาขอละ
1,300
1.5 คาขอการต่ออายุใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คาขอละ
700
2. การพิจารณาคาขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคาขออนุญาตและแก้ไขรายละเอียดการอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2.1 คาขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2.1.1 ยาจากสมุนไพร
(1) ยาแผนไทย
คาขอละ
700
(2) ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก
คาขอละ
1,000
(3) ยาพัฒนาจากสมุนไพร
คาขอละ
1,300
2.1.2 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
คาขอละ
5,000
2.2 คาขอขึ้นทะเบียนตารับ/แจ้งรายละเอียด/จดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คาขอละ
700
เพื่อการส่งออกเท่านั้น
2.3 คาขอแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2.3.1 ยาจากสมุนไพร
(1) ยาแผนไทย
คาขอละ
400
(2) ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก
คาขอละ
700
(3) ยาพัฒนาจากสมุนไพร
คาขอละ
800
2.3.2 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
คาขอละ
3,000
2.4 คาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2.4.1 ยาจากสมุนไพร
(1) ยาแผนไทย
คาขอละ
200
(2) ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก
คาขอละ
300
(3) ยาพัฒนาจากสมุนไพร
คาขอละ
400
2.4.2 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
คาขอละ
1,500
2.5 คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คาขอละ
700
2.6 คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์
คาขอละ
400
สมุนไพร
2.7 คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คาขอละ
200
2.8 การพิจารณาคาขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคาขอ
คาขอละ
ไม่เกินอัตราตาม
การต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด ใบรับจด
ประเภทใบสาคัญ
แจ้ง (ถ้ามี)
การขึ้นทะเบียน
ตารับ ใบรับแจ้ง
รายละเอียด ใบรับ
จดแจ้งของคาขอ
นั้น ๆ
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3. การพิจารณาคาขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคาขออนุญาตและแก้ไขรายละเอียดการอนุญาต
โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.1 คาขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คาขอละ
400
3.2 คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คาขอละ
400
4. การพิจารณาคาขอและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคาขออื่น ๆ ที่
คาขอละ
1,300
เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
1.2 การประเมินเอกสารทางวิชาการ และการตรวจสถานประกอบการ
รายการ
หน่วยนับ
อัตราสูงสุด
(บาท)
1. การตรวจสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
1.1 สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ ตามหลักเกณฑ์และ
ครั้งละ
50,000
วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Good Manufacturing Practice;
GMP) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
1.2 สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(GMP) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
(1) การตรวจรับรองเอกสารที่กาหนด (Documentary Verification)
ก. กรณี Certificate ของ GMP ออกให้แก่สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์
คาขอละ
6,300
สมุนไพรที่ตั้งอยู่ในประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่ง
เป็นผู้ออก Certificate ดังกล่าวเป็นสมาชิก PIC/S หรือ ASEAN
ข. กรณี Certificate ของ GMP ออกโดยหน่วยงานกากับดูแลด้าน
คาขอละ
12,500
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นสมาชิก PIC/S หรือ ASEAN ให้แก่สถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตั้งอยู่ในประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพรนั้นไม่เป็นสมาชิก PIC/S หรือ ASEAN
(2) การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในต่างประเทศ (GMP inspection at Overseas
manufacturer(s)) กรณีที่ประเมินตาม 1.2 (1) ไม่ผ่าน หรือกรณี Certificate ของ GMP นอกเหนือจาก 1.2 (1)
ก และ ข
ก. การประเมินเอกสารระบบคุณภาพ (Quality system
คาขอละ
187,500
document evaluation/ Paper assessment)
ข. การตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (On-site
ครั้งละ
250,000
GMP inspection) (ไม่รวมค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พักห้องเดี่ยวมาตรฐาน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สาหรับผู้ตรวจ
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ยื่นคาขอ)
1.3 สถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีอื่น ๆ
ครั้งละ
150,000
2. การพิจารณาแบบแปลนแผนผังสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
2.1 กรณีการพิจารณาแบบแปลนใหม่ หรือกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาขอละ
13,000
จากแบบแปลนเดิมที่เคยได้รับอนุมัติ
3. การประเมินเอกสารทางวิชาการคาขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.1 ยาจากสมุนไพร
(1) ยาแผนไทย
คาขอละ
10,000
(2) ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก
คาขอละ
50,000
(3) ยาพัฒนาจากสมุนไพร
คาขอละ
150,000
3.2 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
คาขอละ
200,000
3.3 การประเมินเอกสารทางวิชาการเพื่อต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
คาขอละ
ไม่เกินอัตราตาม
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ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ถ้ามี)

4. การประเมินเอกสารทางวิชาการคาขอแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
4.1 ยาจากสมุนไพร
4.1.1 ยาแผนไทย
4.1.2 ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก
4.1.3 ยาพัฒนาจากสมุนไพร
4.2 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
4.3 การประเมินเอกสารทางวิชาการเพื่อต่ออายุใบรับแจ้งรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ถ้ามี)

ประเภทใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียน
ตารับของคาขอ
นั้น ๆ
คาขอละ
คาขอละ
คาขอละ
คาขอละ
คาขอละ

6,000
30,000
60,000
90,000
ไม่เกินอัตราตาม
ประเภทใบรับแจ้ง
รายละเอียดของคา
ขอนั้น ๆ
5. การประเมินเอกสารทางวิชาการคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับ/ใบแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
5.1 ยาจากสมุนไพร
5.1.1 ยาแผนไทย
(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก
คาขอละ
3,000
(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง
คาขอละ
2,000
5.1.2 ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก
(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก
คาขอละ
10,000
(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง
คาขอละ
5,000
5.1.3 ยาพัฒนาจากสมุนไพร
(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก
คาขอละ
50,000
(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง
คาขอละ
10,000
5.2 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก
คาขอละ
50,000
(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง
คาขอละ
10,000
6. การประเมินเอกสารวิชาการคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับจด
คาขอละ
5,000
แจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร เฉพาะกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง
7. การประเมินเอกสารทางวิชาการคาขอโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
7.1 การโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กรณีส่งให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คาขอละ
10,000
7.2 การโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กรณีไม่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คาขอละ
2,000
8. การประเมินเอกสารทางวิชาการของคาขออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
8.1 การขออนุญาตผลิต หรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อนามา
คาขอละ
5,000
ทาการศึกษาวิจัย
8.2 การขยายขอบข่าย การขออนุญาตผลิต หรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คาขอละ
1,300
เพื่อนามาทาการศึกษาวิจัย
8.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตตามข้อ 8.1
คาขอละ
700
1.3 การพิจารณาหรือตรวจสอบใด ๆ นอกจาก 1.1 และ 1.2
รายการ
หน่วยนับ
อัตราสูงสุด
(บาท)
1. การพิจารณาสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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1.1 การตรวจสอบและสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
รายการละ
2,000
1.2 การพิจารณาวินิจฉัย การสอบถาม การตอบข้อหารือหรือให้บริการข้อมูล โดยตอบเป็นหนังสือ
(1) การวินิจฉัยแยกประเภทผลิตภัณฑ์
คาขอละ
7,000
(2) การตอบข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตารับ
คาขอละ
1,300
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(3) การสอบถาม การตอบข้อหารือหรือให้บริการข้อมูลนอกจากข้อ
คาขอละ
2,600
1.2 (1) ถึง (2)
2. การพิจารณาและจัดทาเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ
2.1 การพิจารณาจัดทารายงานการตรวจประเมิน GMP ฉบับภาษาอังกฤษ
หน้าละ
1,300
(กรณีตรวจโรงงานในต่างประเทศ)
2.2 การพิจารณาความถูกต้องจากการแปลรายงานการตรวจประเมิน
หน้าละ
1,900
GMP จากฉบับภาษาไทยเป็นฉบับภาษาอังกฤษ (กรณีตรวจโรงงานใน
ประเทศ)
2.3 การพิจารณาความถูกต้องและแปลเอกสารอื่น ๆ
หน้าละ
1,900
2. อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดตามร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่
จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการประเมิ น เอกสารทางวิ ช าการ การตรวจวิ เ คราะห์ การตรวจสถานป ระกอบการ หรื อ
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....
รายการ
อัตราสูงสุด (บาท)
ผู้เชี่ยวชาญ
องค์กรหรือ
หน่วยงาน
ผู้เชี่ยวชาญ
1. ค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ที่ทาหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ
1.1 การพิจารณาคาขอขึ้นบัญชี หรือคาขออื่นที่เกี่ยวข้อง
1,300
2,600
1.2 การตรวจประเมินสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือระบบของ
4,400
48,000
องค์กร
1.3 การขึ้นบัญชี
2,300
4,400
2. ค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ที่ทาหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ
2.1 การพิจารณาคาขอขึ้นบัญชี หรือคาขออื่นที่เกี่ยวข้อง
1,300
2,600
2.2 การตรวจประเมินสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือระบบของ
1,300
6,400
องค์กรจากเอกสารที่ผู้ยื่นคาขอส่งมาให้ประเมิน
2.3 การตรวจสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือระบบขององค์กร โดย
3,100
41,600
การตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงของผู้เชี่ยวชาญและองค์กรผู้เชี่ยวชาญ
2.4 การขึ้นบัญชี
2,300
4,400
6. เรื่อง การออกกฎกระทรวงเพื่อยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลัก ทรัพย์และ
กฎกระทรวงเพื่อรองรับการควบกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของ
บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. .... ของกระทรวงการคลัง ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทศซึ่งเกิดจากการ
ควบบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
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ตรวจพิจารณาแล้ว โดยได้ตัดกรณีการควบเข้ากันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์กับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ออก เนื่องจากกาหนดเกินบทอาศัยอานาจในการออกกฎกระทรวงนี้ และตัดกรณีการกาหนดให้บริษัทหลักทรัพย์
ที่ ป ระสงค์ จ ะควบเข้ ากั น ต้ อ งยื่ น ค าขอรั บ ความเห็ น ชอบการควบเข้ ากั น จากรัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลั ง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกากับ หลั กทรัพย์และตลาดหลั ก ทรัพย์ก่อน เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับบทบัญ ญั ติ
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมในสาระสาคัญ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ยกเลิกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สาหรับบริษัท
ซึ่ ง เกิ ด จากการควบบริ ษั ท เข้ า กั น หรื อ เข้ า ซื้ อ กิ จ การระหว่ า งกั น โดยยกเลิ ก กฎกระทรวง รวม 3 ฉบั บ ได้ แ ก่
1) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2541) ฯ 2) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 22 (พ.ศ. 2545) ฯ และ 3) กฎกระทรวง
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2550) ฯ
2. กาหนดหลั กเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญ าต และการออก
ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุร กิจ หลั ก ทรั พ ย์ ส าหรับ บริษั ท หลั กทรัพ ย์ซึ่งเกิ ดจากการควบเข้ากั น เป็ น บริษั ท ใหม่ โดย
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่บริษัทจดทะเบียนควบเข้ากันเป็นบริษัทใหม่
มีผลสมบูรณ์
เศรษฐกิจ – สังคม
7. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจาเป็น วงเงิน 2,125.56 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัย (จานวน 17 จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น (งบกลางฯ)
วงเงิน 2,125.56 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) จานวน 1,649.12 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท
(ทช.) จานวน 476.44 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (จานวน 17 จังหวัด)
และให้ คค. (ทล. และ ทช.) รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
1. งานบูรณะทางหลวงแผ่นดินและโครงสร้างพื้นฐานของ ทล. ภายใต้งบกลางฯ ที่เสนอในครั้งนี้
ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 3 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ ลาปาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา กาฬสินธุ์) ภาคกลาง 6 จังหวัด (กาแพงเพชร นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา
เพชรบูรณ์ ลพบุรี สุโขทัย) และภาคตะวันตก 2 จังหวัด (กาญจนบุรี ตาก) มีขอบเขตงานซ่อมแซม/บูรณะ อาทิ งาน
ก่อสร้ างและซ่อ มสะพาน งานแก้ไขและป้ อ งกั นดิ น สไลด์ งานฟื้ น ฟู และเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพระบบระบายน้ า รวม
69 รายการ วงเงิน 1,649.12 ล้านบาท
2. งานบูรณะทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐานของ ทช. ภายใต้งบกลางฯ ที่เสนอในครั้งนี้
ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 2 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด
(ชัย ภูมิ) ภาคกลาง 3 จังหวัด (นครสวรรค์ กาแพงเพชร สุ โขทัย) และ ภาคใต้ 1 จังหวัด (ระนอง) มีขอบเขตงาน
ซ่อมแซม/บูรณะ อาทิ งานซ่อมพื้นฟูสภาพทาง งานซ่อมฟื้นฟูและเพิ่ มประสิทธิภาพระบบระบายน้า งานป้องกันการ
กัดเซาะโครงสร้างทาง รวม 31 รายการ วงเงิน 476.44 ล้านบาท
อนึ่ง คค. รายงานว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - 12 ตุลาคม 2564 ได้เกิดอุทกภัยจากมรสุมที่พาดผ่าน
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยมีพายุไซโคลนยาอาส พายุโซนร้อน (โคะงุมะ เจิมปากา โกเซิน เตี้ยนหมู่ ไลออนร็อก)
ทาให้ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทได้รับความเสียหายสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ส่งผล
กระทบต่อการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ซึ่ง ทล. และ ทช. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซม
เส้ น ทางเพื่อ ให้ ก ารจราจรผ่ านได้ในระยะเร่ งด่ วนแล้ ว โดยมีค วามเสี ยหายทั้งสิ้ น 663 รายการ ครอบคลุ ม พื้ น ที่
31 จังหวัด วงเงินรวม 7,987.83 ล้านบาท
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8. เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ และขอยกเว้นการปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรี ในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อดาเนินโครงการ
พัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 ธัน วาคม 2532 (เรื่อง ขอผ่อนผันใช้พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ เพื่อก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคง) และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 [เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เรื่อง การกาหนด
ชั้น คุณ ภาพลุ่มน้าภาคตะวัน ตก ภาคกลาง และลุ่มน้าป่าสัก และการกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้าภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่น ๆ (ลุ่มน้าชายแดน)] ในการขอใช้ประโยชน์ (พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ) ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก (ทบ.) เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย
(โครงการพัฒ นาดอยตุงฯ) จ านวน 3 แปลง พื้นที่รวม 91,779 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา และโครงการร้อยใจรักษ์
จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการร้อยใจรักษ์ฯ) เนื้อที่ 37,119 ไร่ และให้รับความเห็นของหน่วยงานไปพิจารณาดาเนินการ
สาหรับการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปหารือร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ชัดเจนแล้วดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมายฯ
สาระสาคัญ
1. โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีพื้นที่โครงการอยู่ในเขตอาเภอแม่ฟ้าหลวง (ตาบลแม่ฟ้าหลวง) และ
อาเภอแม่สาย (ตาบลโป่งผา ตาบลโป่งงาม และตาบลเวียงพางคา) จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตพื้นที่ป่าและ
ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 3 แปลง พื้นที่รวม 91,779 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา โดยมีพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ อยู่ในพื้นที่
ดังกล่าว เนื้อที่จานวน 39,292 ไร่ ได้แก่
เขตป่า
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ
(1) เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอนในท้องที่ตาบลห้วยไคร้ ตาบลโป่งผา ตาบล
โป่ ง งาม และต าบลเวี ย งพางค า อ าเภอแม่ ส าย จั ง หวั ด เชี ย งราย เนื้ อ ที่ 24,382 ไร่
19 ตารางวา โดยมีพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ จานวน 9,255 ไร่
(2) เขตป่ าสงวนแห่งชาติป่ าน้าแม่ค า ป่า น้าแม่สลอง และป่ าน้าแม่จัน ฝั่งซ้ายใน
ท้องที่ตาบลแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 42,408 ไร่ โดยมีพื้นที่
ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ จานวน 24,631 ไร่
เขตป่าที่คณะรัฐมนตรี (3) เขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติและพื้นที่ป่าตามมาตรา
มีมติให้รักษา
4 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช 2484 ในท้ อ งที่ ต าบลแม่ ฟ้ า หลวง
ไว้เป็นสมบัติของชาติ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รวมเนื้อที่ 24,989 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา โดยมีพื้นที่
ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ จานวน 5,406 ไร่
2. โครงการร้ อ ยใจรั ก ษ์ ฯ มี พื้ น ที่ โครงการตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า ห้ ว ยเมื อ งงาม ต าบลท่ า ตอน
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ครอบคลุม 4 หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยส้าน บ้านหัวเมืองงาม
และบ้านเมืองงามใต้) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 37,119 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่ม
น้าแม่ฝางในท้องที่ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ จานวน 13,188 ไร่
9. เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ค ณะกรรมการนโยบายและก ากั บ การบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
(คณะกรรมการฯ) เสนอดังนี้
1. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ดังนี้
1.1 การปรั บ ปรุ ง แผนการก่ อ หนี้ ใ หม่ ที่ ป รับ เพิ่ ม ขึ้ น สุ ท ธิ 20,700 ล้ า นบาทจากเดิ ม
1,344,783.84 ล้านบาท เป็น 1,365,483.84 ล้านบาท การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้เดิม ที่ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ
31,588.34 ล้านบาท จากเดิม 1,505,369.64 ล้านบาท เป็น 1,536,957.98 ล้านบาท และแผนการชาระหนี้ ที่ปรับ
เพิ่มขึ้นสุทธิ 22,941.85 ล้านบาท จากเดิม 339,291.87 ล้านบาท เป็น 362,233.72 ล้านบาท รวมทั้งเห็นควรให้
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หน่วยงานที่บรรจุกรอบวงเงินกู้ภายใต้ แผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจาปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุง
ครั้งที่ 1 เร่งรัดการดาเนินการตามแผนดังกล่าวด้วย
1.2 การบรรจุ โ ครงการพั ฒ นา โครงการ และรายการเพิ่ ม เติ ม ในการปรั บ ปรุ งแผนฯ
ประจาปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 จานวน 8 โครงการ/รายการ
1.3 ให้ รัฐ วิส าหกิ จ จานวน 1 แห่ ง คือ การรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟท.) ที่ มี สั ด ส่ ว น
ความสามารถในการหารายได้ เที ย บกั บ ภาระหนี้ ข องกิ จ การ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ต่ ากว่ า
1 สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใต้แผนฯ ประจาปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยให้รัฐวิสาหกิจดังกล่าว
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดาเนินการด้วย
2. การกู้ เงิ น ของรั ฐ บาลเพื่ อ การก่ อ หนี้ ใ หม่ การกู้ ม าและการน าไปให้ กู้ ต่ อ การกู้ เ งิ น เพื่ อ
ปรั บ โครงสร้ างหนี้ และการค้าประกัน เงิน กู้ให้ กับรัฐวิส าหกิจ ตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ การบริห ารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 7 แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ
กองทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น พ.ศ. 2541 มาตรา 7 แห่ งพระราชก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่
สอง พ.ศ.2545 และมาตรา 3 แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกาหนดกู้เงินโควิด 19 ฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจาปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1 และให้กระทรวงการคลัง
(กค.) เป็ น ผู้ พิ จ ารณาการกู้ เงิน วิธีก ารกู้เงิน เงื่อ นไข และรายละเอี ย ดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้ าประกั น และ
การบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจาเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดาเนิ นการกู้เงินได้
เองก็ให้สามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสมและจาเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการนโยบายและก ากั บ การบริห ารหนี้ ส าธารณะ (คณะกรรมการฯ) ในการประชุ ม
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็ นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ)
ประจ าปี งบประมาณ 2565 ครั้ งที่ 1 จากการปรับ ปรุงแผนฯ ส่ งผลให้ ว งเงิน การปรั บ ปรุ งแผนการก่ อ หนี้ ใหม่
ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 20,700 ล้านบาท การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้เดิมปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 31,588.34 ล้านบาท และ
แผนการชาระหนี้ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 22,941.85 ล้านบาท โดยมี สาระสาคัญของการปรับปรุงแผนฯ ในครั้งนี้ เช่น
(1) การกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงของสานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 20,000
ล้านบาท เพื่อให้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสามารถรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมและไม่กระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน (2) การปรับเพิ่มวงเงินปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่
ครบกาหนดในปีงบประมาณ 2566 - 2569 ซึ่งเป็นหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 (Promissory Note Covid : PN Covid) โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จานวน 60,000 ล้านบาท
และ (3) การกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาและเพื่อดาเนินโครงการหรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิน
กิจการทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
ดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของกรมสรรพสามิต สานักงานธนานุเคราะห์ปรับเพิ่มเงินกู้ระยะสั้นเพื่อ
เสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line เป็นต้น รวมทั้งในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุ มัติ โครงการพั ฒ นา โครงการ และรายการที่ จะขอบรรจุเพิ่ มเติมและต้องเสนอขออนุ มัติต่อคณะรัฐมนตรี
จานวน 8 โครงการหรือรายการ โดยการปรับปรุงแผนฯ ในครั้งนี้ ได้จัดทาขึ้นภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าระดับประมาณการหนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ภายหลังการปรับปรุงแผนฯ ในครั้งนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 62.16 (กรอบไม่เกินร้อยละ 70)
10. เรื่อง การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติดาเนินการก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ในการมอบหมาย
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณการดาเนิน โครงการจัด สร้างพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ องค์ความรู้เรื่อ งไม้ มีค่ า
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เพื่อประโยชน์ ของแผ่ น ดิน เฉลิ มพระเกีย รติเนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก และหอประชุม
อเนกประสงค์ น านาชาติเฉลิ มพระเกีย รติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธีบ รมราชาภิ เษก ตามที่ ส านั กงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ดังนี้
1. มอบหมายให้ ก องทั พ บก (ทบ.) เป็ น หน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบเสนอขอตั้ งงบประมาณโครงการ
จัดสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ฯ ในส่วนที่ ทบ. ได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และส่วนคงเหลืองบประมาณที่ต้อง
เสนอขอตามภาระหนี้ผูกพันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รวมถึงงบประมาณในการบริหารจัดการและบารุงรักษารายปีภายหลังจากที่โครงการแล้ว
เสร็จด้วย
2. มอบหมายให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
เสนอขอตั้งงบประมาณโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ รวมทั้งงบประมาณในการบริหารจัดการและบารุงรักษารายปีต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
สปน. รายงานว่า
1. ผลการดาเนินโครงการฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
1.1 โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ สืบเนื่องจากการย้ายสถานที่พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ
จากพื้น ที่ การก่อสร้ างเดิม ณ บริเวณหอประชุม ทบ. เขตดุสิ ต กทม. เนื้ อที่ 19 ไร่ (ส าหรับ ก่อสร้างพิ พิธ ภัณ ฑ์ ฯ
จานวน 8 ไร่ และก่ อ สร้ างอาคารหอประชุ ม ทบ. จานวน 11 ไร่) ไปยังที่ ดิ น พระราชทานจากพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ เขตวังทองหลาง กทม. เนื้อที่ 79 ไร่ 2 งาน 60.9 ตารางวา (สาหรับก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ จานวน 36
ไร่ และก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ฯ จานวน 40 ไร่) ทาให้ต้องมีการพิจารณาปรับปรุงการออกแบบ
พิพิธภัณฑ์ฯ และงบประมาณในการก่อสร้างใหม่ ดังนั้น คณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ (ปลัด ทส.
เป็นประธาน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีมติรับทราบแบบรายละเอียดและประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ และได้มอบหมายให้กรมยุทธโยธาทหารบก กรมศิลปากร ทส. สปน. และ สงป. ร่วมกัน
หารือจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และเสนอคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จก่อนการ
จัดตั้งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งหน่ว ยงานดังกล่าวได้ประชุมหารือเมื่อวันที่
7 กัน ยายน 2564 โดยร่ ว มกัน ปรั บ รายละเอี ยดแผนการดาเนิ น งาน และกรอบวงเงิน งบประมาณโครงการฯ
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
1.2 โครงการหอประชุมอเนกประสงค์ฯ มีผ ลความคืบหน้า ร้อยละ 60.42 ซึ่งช้า กว่า
แผนงานหลักร้อยละ 5.79 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ได้แก่ 1) งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานครุภัณฑ์ ร้อยละ 55.21 2) งานระบบสาธารณูปโภคภายใน ร้อย
ละ 19.02 และ 3) งานระบบสาธารณูปโภคภายนอกร้อยละ 11.09 ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จในปี 2566 เพื่อใช้เป็ น
อาคารในการประชุมผู้นาเศรษฐกิจเอเปค และให้ ทบ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอตั้งงบประมาณในการบริหาร
จัดการและบารุงรักษารายปีต่อไป
2. คณะกรรมการฝ่ า ยประสานงานบู ร ณาการโครงการจั ด สร้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ และหอประชุ ม
อเนกประสงค์ฯ (ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและการบริหารทรัพย์สิน หลังจากดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งได้แก่อาคาร
ตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
30 เมษายน 2562 ในการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณการดาเนินโครงการฯ ทั้งนี้
คณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ได้มีการประชุมฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้รับทราบการ
เสนอขอทบทวนดังกล่าวแล้ว และไม่ขัดข้อง
11. เรื่ อง การทบทวนมติ ค ณะรัฐมนตรี เพื่ อช่ วยเหลือ และฟื้ น ฟู ผู้ ประกอบการ SMEs และประชาชนที่ ได้รั บ
ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
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1.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การดาเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาคการ
ท่องเที่ยว (โครงการ Soft Loan ออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย)
มติคณะรัฐมนตรี
การดาเนินการ
กค. เสนอขอทบทวนในครั้งนี้
ที่จะขอทบทวน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม
วันที่ 18 สิงหาคม 2563
1) ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน ) 1) ข ย าย ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย ข อ ง
และวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการ โครงการฯ ให้ครอบคลุมถึงธุรกิจ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาด อื่ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการ
ย่ อ ม ( Small and Medium แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
Enterprises : SMEs) รายย่ อ ย 2019 (COVID - 19) (โรคโควิด
ใน ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ก าร 1 9 ) เพื่ อ ให้ ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ
ท่องเที่ ยว และ Supply Chain ผู้ ป ระกอบการ SMEs เป็ น ไป
(เช่ น ร้ า นอาหาร ธุ ร กิ จ สปา อย่ า งทั่ ว ถึ งและครอบคลุ ม มาก
นวดแผนไทย รถรับจ้างนาเที่ยว ยิ่งขึ้น (เช่น ผู้ ผ ลิตรายย่อย ผู้ ค้า
เกสต์เฮ้าส์)
ส่ง ผู้ค้าปลีก เป็นต้น)
2) ก าหนดระยะเวลารั บ ค าขอ 2) ขยายระยะเวลารั บ ค าขอ
สิ น เชื่ อ ถึ ง วั น ที่ 30 ธั น วาค ม สิ น เชื่ อ ออกไปจนถึ ง วั น ที่ 30
2564
กันยายน 2565
1.2 การขยายระยะเวลามาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID - 19
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
กาหนดระยะเวลารับคาขอสินเชื่อ ขยายระยะเวลารับคาขอสินเชื่อ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ออกไปจนถึงวัน ที่ 30 กัน ยายน
2565
หมายเหตุ : การปรับปรุงหลักเกณฑ์และการขยายระยะเวลาของโครงการ/มาตรการดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิด
ภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณชดเชยเดิม รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
อื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้เคยให้ความเห็นชอบไว้
2. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
1. ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบโครงการ Soft Loan ออมสิ น ฟื้ น ฟู ท่ อ งเที่ ย วไทยและ
มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 (มติคณะรัฐมนตรี 24 มีนาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 3 พฤศจิกายน 2563 และ 29
มิถุนายน 2564) กค. ได้ดาเนินโครงการและมาตรการดังกล่าว มีผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ดังนี้
โครงการ/มาตรการ
ผลการดาเนินโครงการ/มาตรการ
โครงการ Soft Loan ออมสิ น ธ.ออมสิน ได้อนุมัติสินเชื่อตามโครงการฯ ไปแล้วจานวน 4,137 ราย
ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย
จานวนเงินทั้งสิ้น 1,746 ล้านบาท และยังมีวงเงินคงเหลืออีกจานวน
3,254 ล้านบาท (วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท)
มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 - ธ.ออมสิน ได้อนุมัติสินเชื่อตามมาตรการฯ ไปแล้วจานวน 820,380
ราย จ านวนเงินทั้ งสิ้ น 8,204 ล้ านบาท และยังมี วงเงิน คงเหลืออี ก
จานวน 1,796 ล้านบาท (วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท)
- ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อตามมาตรการฯ ไปแล้วจานวน 28,911 ราย
จานวนเงินทั้งสิ้น 288 ล้ านบาท และยังมีวงเงิน คงเหลืออีกจานวน
9,712 ล้านบาท (วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท)
2. จากสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ เริ่ม คลี่ ค ลายและน าไปสู่ ก ารผ่ อ นคลาย
มาตรการควบคุมในเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้เริ่มมีการเปิด
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สถานที่และการให้บริการของสถานบริการ ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เริ่มกลับมาดาเนินได้ตามปกติ รวมไป
ถึงการเริ่มเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ยังมีประชาชนและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้มีรายได้ลดลงและ
ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ส่งผลให้ขาดเงินทุนสาหรับการเริ่มกลับมาประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องสาหรับ
การดาเนิ น ธุรกิจต่อไป ดังนั้ น เพื่อให้ การช่วยเหลื อผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนให้ มีเงินทุนเพียงพอที่จะ
นาไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพหรือการดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง กค. จึงขอเสนอการทบท วน
มติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและดาเนินธุรกิจต่อไปได้ เป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น
12. เรื่อง การดาเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3
คณะรัฐ มนตรีรั บ ทราบตามที่ กระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ ความคื บหน้ าการดาเนิน โครงการ
จัดสร้างสวนป่า “เบญจกิต”ิ ระยะที่ 2-3 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (29 กันยายน 2563) รับทราบความคืบหน้าการดาเนินโครงการจัดสร้าง
สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 1 เนื้อที่ 61 ไร่ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และระยะที่ 2-3 ได้แบ่ง
การก่อสร้างเป็ น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จะก่อสร้างให้ แ ล้วเสร็จภายในเดือนมิถุน ายน 2564 เพื่ อให้ มีช่วงเวลา
สาหรับจั ดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติส มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 และระยะที่ 2 ดาเนินการในส่วนงานสวนที่เหลือ งานปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นอาคาร
กีฬาและอาคารพิพิธภัณฑ์ กาหนดแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2565
2. กค. โดยความเห็ น ชอบของคณ ะกรรมการอ านวยการจั ด สร้ า งสวนป่ า “เบญ จกิ ติ ”
(คณะกรรมการฯ) ได้ขอความร่วมมือจากกองทัพบก (ทบ.) ให้เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่
2-3 ในวงเงิน 652,537,000 บาท เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ส่งผลให้ ไม่ส ามารถดาเนิ น การได้อย่างต่อเนื่ อง จึงปรับ แผนงานก่อสร้างและกรอบระยะเวลาแล้ วเสร็จของพื้น ที่
ก่อสร้างที่ 1 และ 2 ดังนี้
พื้นที่ก่อสร้าง/(เนื้อที่)
กรอบระยะเวลาดาเนินการ (เดิม)
กรอบระยะเวลาดาเนินการ (ใหม่)
1
ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน ตั้งแต่วันที่ ขอขยายระยะเวลาก่ อ สร้ า งออกไป
(160-1-76 ไร่)
1 พฤศจิกายน 2563-28 มิถุนายน
94 วัน เป็นแล้วเสร็จวันที่ 30 กันยายน
2564 โดยแบ่งการส่งมอบงานเป็น 9
2564
งวด ปัจจุบัน ทบ. ส่งมอบงานถึงงวดที่ 8
2
ระยะเวลาก่อสร้าง 480 วัน ตั้งแต่วัน ที่ ขอขยายระยะเวลาก่ อ สร้ า งออกไป
(103-1-6.5 ไร่)
1 พฤศจิ ก ายน 2563-23 กุ ม ภาพั น ธ์ 66 วัน เป็นแล้ วเสร็จ วัน ที่ 30 เมษายน
2565 โดยแบ่ งการส่ งมอบงานเป็ น 13 2565
งวด ปัจจุบัน ทบ. ได้มีหนังสือแจ้งส่งมอบ
งาน งวดที่ 4 และ 5 ให้กรมธนารักษ์แล้ว
3. คณะกรรมการฯ มีมติเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ดังนี้
3.1 เห็นชอบการปรับแผนงานการก่อสร้างฯ โดย ทบ. จะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2565 และจะมีพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565
3.2 เห็นชอบงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในงานก่อสร้างฯ จานวน 19,204,101.64
บาท
3.3 เมื่อกรมธนารักษ์ได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 160-1-76 ไร่ จาก ทบ.
แล้ว ให้ส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบารุงรักษาและบริหารจัดการต่อไป
3.4 เห็ น ชอบให้ ก่ อ สร้ า งทางสั ญ จรและปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศ น์ ท างเข้ า ฝั่ งถนนดวงพิ ทั ก ษ์ ถนนสุขุมวิท ซอย 4 จานวน 4,341,316.20 บาท โดยให้ ทบ. เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง
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4. ความคืบหน้าการก่อสร้างฯ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 สรุปได้ ดังนี้
พื้นที่ก่อสร้าง
1

แผนงาน
100

ผลการดาเนินงาน
99.70

2
สรุปภาพรวมผลการ
ดาเนินงาน

54.88
67.21

50.18
63.71

(หน่วย : ร้อยละ)
หมายเหตุ
ปัจจุบันคงเหลือการติดตั้ง
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เพื่อให้
รับบไฟฟ้าและแสงสว่างใน
พื้นที่ใช้งานได้สมบูรณ์
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 4.70
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ
3.50

13. เรื่อง รายงานผลการดาเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) รายงานผลการดาเนินการ
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจาเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 [เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
(23 มกราคม 2561) ที่ให้ สปน. รายงานความคืบหน้าในการดาเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบ] โดยมีส่ วนราชการรายงานผลการดาเนินการที่ส าคัญ ของคณะกรรมการผู้ ประสานงานโครงการจิตอาสา
พระราชทาน สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
ส่วนราชการ
1. กระทรวงมหาดไทย
(มท.)

2. กระทรวงการคลัง

ผลการดาเนินการ
- ผลการลงทะเบี ยนจิตอาสาพระราชทานมีป ระชาชนที่ ล งทะเบีย นเป็น จิตอาสา
พระราชทาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 6,876,011 คน แบ่งเป็น
ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร จ านวน 456,895 คน และในส่ ว นภู มิ ภ าค จ านวน
6,419,116 คน (เพศชาย 3,076,073 คน และเพศหญิง 3,799,938 คน)
- จั ด กิจ กรรมจิ ต อาสาในส่ ว นภู มิภ าค เช่ น กิ จกรรมจิ ตอาสาพั ฒ นา 73,544 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 2,285 ครั้ง และการบรรยายขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 1,067 ครั้ง
- จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นโดย
จัดตั้งชุดปฏิบั ติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ครบทุกแห่ งแล้ ว จานวน 7,550 แห่ ง และ
มีผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ จานวน 268,519 คน
- จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสานึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสาคัญของ
ชาติ ไ ทย เช่ น 28 กรกฎาคม 2564 วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
12 สิ ง ห าค ม 2564 วั น เฉลิ ม พ ระช น ม พ รรษ า สม เด็ จ พ ระน างเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
ปรับปรุงภูมิทัน์ และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการและขับเคลื่อนงานจิต
อาสา มท. ให้ ส อดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบและอ านาจหน้ า ที่ ข องอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒ นาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ระดับกระทรวง
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการฯ ระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ
- จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒ นาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชนทั้งส่วนกลาง
และส่ วนภูมิภ าค โดยมอบเงินช่วยเหลือ หน้ากากอนามัย เจลล้ างมือแอลกอฮอล์
ถุงยังชีพ น้าดื่ม อาหารกล่อง และสิ่งของอุปโภคบริโภคจานวน 138 ครั้ง
- จั ดกิจ กรรมจิ ตอาสาโดยผู้ บ ริห ารและจิตอาสาไอแบงค์ ร่วมบริจาคโลหิ ตให้ กั บ
สภากาชาดไทยฝ่าวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โลหิตขาดแคลน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
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3. กระทรวงพาณิชย์

4. กระทรวงกลาโหม
5. สปน.

พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
(28 กรกฎาคม 2564) ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
- จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขของ
ชุ ม ชนส าคั ญ ณ ชุ ม ชนวั ด ทุ่ ง ครุ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนดารุ้ ล อิ บ าดะห์ เขตทุ่ ง ครุ
กรุงเทพมหานคร
- จัดกิจกรรมขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน โดย
มอบอาหาร ผลไม้ และสิ่ งของอุ ป โภคบริโภคให้ แ ก่ บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- จัดกิจกรรมมอบสิ่งของจาเป็นภายใต้โครงการ “DNT ร่วมใจ สู้ภัย โควิด” โดยส่ง
มอบสิ่ งของบริโภคให้ แก่บุ คลากรทางการแพทย์และผู้ ป่ว ยที่ ติดเชื้ อโรคโควิด -19
ณ โรงพยาบาลบุษราคัม
- จัดกิจกรรมพาณิชย์ร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม บริจาคสิ่งของใช้แล้ว โดยมอบกล่อง
เครื่องดื่มยูเอชทีให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากให้กับบริษัท บิ๊กชี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จากัด สาขารัตนาธิเบศร์ เพื่อนาไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา และมอบขวด
พลาสติกใส ประเภท PETให้ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนาไปรีไซเคิล
ทอเป็นผ้าบังสุกุลจีวรและไตรจีวร
- จั ด กิ จ กรรมจิ ต อาสาพั ฒ นา จิ ต อาสาภั ย พิ บั ติ จิ ต อาสาเฉพาะกิ จ และวิท ยากร
จิตอาสา 904 จานวน 232 ครั้ง
- ติดตามความก้าวหน้าโครงการจิตอาสาพระราชทานที่ส าคัญ เช่น (1) โครงการ
“โคก หนอง นา แห่งน้าใจและความหวัง” (กรมราชทัณฑ์) (2) จัดกิจกรรมช่วยเหลือ
ประชาชนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (3) จัดตั้ งศูน ย์
พั ก คอยและสถานที่ กั ก ตั ว ในชุ ม ชนและการเร่ ง ตรวจเชิ ง รุ ก ให้ แ ก่ ป ระชาชน
(4) โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย (5) การเตรียมการวางแผนปลูกสมุนไพร
ฟ้าทะลายโจร เพื่อนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยา เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่ว
ประเทศ และ (6) โครงการโดรนจิตอาสาพระราชทาน (ภาคประชาชน)

14. เรื่อง รายงานประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562 – 2565) (ระยะครึ่งรอบ)
คณะรัฐมนตรีรับ ทราบตามที่กระทรวงยุติธ รรม (ยธ.) เสนอ รายงานประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) (ระยะครึ่งรอบ) [คณะรัฐมนตรี
มีมติ (29 ตุลาคม 2562) เห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ] ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ กาหนดให้ ยธ. (กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ) จะต้องดาเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานมาจัดทาเป็นรายงานประเมินผลฯ เสนอต่อ
คณะรั ฐ มนตรี โดยแผนปฏิ บั ติก ารฯ เป็ น การผสมผสานระหว่างมาตรการบั งคั บ ส าหรับ หน่ ว ยงานภาครัฐ และ
มาตรการสมัครใจสาหรับรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ ซึ่ง ยธ. ได้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563-14 พฤษภาคม 2564 โดยในภาพรวมมีหน่วยงานกรอกผลการดาเนินงานร้อยละ
100 มีการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบัติการฯ 130 กิจกรรม จากทั้งหมด 142 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.55 และ
มีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการ 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 8.45 ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยได้เห็นชอบรายงานประเมินผลฯ แล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานที่โดดเด่น
ด้าน
สรุปสาระสาคัญ
1.1 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน - ก าหนดมาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานกลุ่ ม เปราะบาง เช่ น
มาตรการลดหย่อนภาษีให้ภาคธุรกิจที่จ้างงานผู้พ้นโทษ
- ให้ ค วามช่ว ยเหลื อ แรงงานและสถานประกอบการในช่ว งสถานการณ์ ก าร
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ
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1.2 แผนปฏิบัติการด้านชุมชน
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
1.3 แผนปฏิบัติการด้าน
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

1.4 แผนปฏิบัติการด้าน
การลงทุนระหว่างประเทศและ
บรรษัทข้ามชาติ

ส่งเสริมการขจัดการเลือกปฏิบัติในที่ทางาน
- กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลการดาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบรายงานเดียว (One Report)
- กาหนดให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ที่ควรได้รับการส่งเสริมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ
- ยกร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ....
- เสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อขยายขอบเขตบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฯ
- มีช่องทางร้องเรียนหลากหลายและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้
ข้อมูล
- เพิ่มเงื่อนไขในการตรวจประเมินสิทธิมนุษยชนก่อนการให้เงินกู้ สาหรับดาเนิน
โครงการในประเทศเพื่อนบ้าน
- ลงนามและดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกาหนดแนวทางการ
ดาเนิ น กิจ การธนาคารอย่างยั่งยืน ในด้ านการให้ สิ น เชื่ออย่างรับ ผิ ด ชอบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ยึดถือหลักการเงินที่มี
ความรับผิดชอบ และส่งเสริมหลักการสิ่งแวดล้อม-สังคม-ธรรมาภิบาล เพื่อการ
ดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- จัดทารูปแบบสัญ ญามาตรฐานที่เพิ่มประเด็นสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาเมื่อมีการเจรจาการค้าหรือการลงทุน

2. การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นมาตรการสมัครใจ
โดยมีรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจร่วมให้ ข้อมูลและกรอกผลการดาเนินงานในระบบรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ เช่ น มี ค าประกาศ/ค าแถลงนโยบายด้ านการเคารพสิ ท ธิม นุ ษ ยชนขององค์ ก ร มี ก ารก าหนด
แนวปฏิบัติขององค์กรในการป้องกัน การละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และมี
การปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ในภาพรวมพบว่า รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ
มีความเข้าใจและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน และด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แต่ยั งขาดความเข้าใจในด้านนั กปกป้องสิทธิมนุษยชน และด้านการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
รวมทั้งหน่วยงานที่กรอกข้อมูลผลการดาเนินงานส่วนมากเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความตระหนักถึงการเคารพ
สิทธิมนุ ษยชน แต่ยั งขาดความร่วมมือจากภาคธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึ่ง ยธ. (กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ) จะขยายผลเพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป
15. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระ
ราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่
30 ธันวาคม 2564 ที่ได้มีมติเกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ
เพื่อขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 รวมทั้งการพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1. อนุมัติโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับบริการ
ประชากรในประเทศไทย จานวน 10,468,100 โดส (AstraZeneca) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
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กรอบวงเงิน 1,416.5432 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีท้ายพระราช
กาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อให้สามารถจัดหาวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้
ทันตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และ
ดาเนินการจัดทาความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สามารถจัดหาเงินกู้ พร้อม
ทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป
2. มอบหมายให้ กรมควบคุมโรค ดาเนินการปรับแผนการใช้จ่ายเงินโครงการฯ ให้ สอดคล้ องกับ
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป และจัดทาแผนบริหารจัดการและแผนการใช้วัคซีนในแต่ละประเภทสาหรับแต่ละกลุ่ม
ประชากร เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนที่จัดหามาเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเร่งดาเนินการคืนเงินกู้เหลือจ่ายและ
จัดทารายงานการประเมินผลการดาเนิ น โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับ บริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จานวน 35 ล้านโดส ตามขั้นตอนข้อ 19 และ 20 ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2563
3. อนุมัติให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของ
โครงการฯ โดยขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ จากเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564 เป็น เดือนสิงหาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งมอบหมาย
ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ เร่งดาเนินการเบิกจ่ายและแก้ไขข้อมูลโครงการฯ ในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
ต่อไป
16. เรื่ อ ง กรอบวงเงิ น งบประมาณด้ า นการอุ ด มศึ ก ษาในความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัต กรรม กรอบวงเงิน งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เสนอดังนี้
1. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 114,634.7682 ล้านบาท และระบบการ
จัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
2. อนุ มั ติ ก รอบวงเงิน งบประมาณด้ านวิท ยาศาสตร์ วิจั ย และนวัต กรรมของประเทศประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 29,100 ล้านบาท และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์
สาระสาคัญ
กรอบวงเงิน ด้ า นการอุด มศึก ษา และกรอบวงเงิน ด้านวิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กรอบวงเงินด้านการอุดมศึกษา และกรอบวงเงินด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวนรวมทั้งสิ้น 143,734.7682 ล้านบาท จัดทาขึ้นเพื่อตอบโจทย์สาคัญและ
เร่งด่วนของประเทศ โดยมุ่งตอบสนองการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทั้งด้านการแพทย์และสุขภาพ
ด้านเกษตรและอาหาร เศรษฐกิจฐานรากเพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้า อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
1. กรอบวงเงิน งบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับ ผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 114,634.7682 ล้านบาท และระบบการ
จัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ สรุปดังนี้
1) งบประมาณที่ขอรับจัดสรรตามมาตรา 45 (1) (2) และ (3) แห่ งพระราชบัญญั ติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย งบบุคลากร จานวน 70,409.6395 ล้านบาท งบดาเนินงานและงบรายจ่ายอื่น
จานวน 36,755.5287 ล้านบาท และงบประมาณเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและ
การผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ จานวน 7,469.6000 ล้านบาท
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2) แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินดังกล่าวจะถูกจัดสรรโดยใช้หลักการ
จัดสรรงบประมาณให้ส นองด้านอุป สงค์ (Demand-side Financing) ตามแนวทางการพัฒ นาระบบ (Roadmap)
การจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สาหรับการอุดมศึกษาซึ่งให้ความสาคัญกับการส่ง
มอบผลลัพธ์ (Outcome) สาคัญ ได้แก่ การผลิตกาลังคนที่ตอบสนองต่อความต้องการ (Real Demand) ได้อย่าง
แท้จริง สะท้อนได้จากความสามารถในการได้งานทา (Employability) เพิ่มสูงขึ้น ความคุ้มค่าและผลตอบแทนจาก
การลงทุ น (Return of Investment) ที่ ชั ด เจน และความเชื่ อ มโยงในการร่ ว มลงทุ น ในการพั ฒ นาก าลั ง คนกั บ
ภาคเอกชน (Co-Creation) ซึ่ งเป็ น ผู้ ถื อ อุ ป สงค์ อ ย่ า งแท้ จ ริง โดยในปี งบประมาณ 2566 จะมุ่ งเน้ น การจั ด สรร
งบประมาณตามแนวทางดังต่อไปนี้
2.1) การจัดทาแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติการการพัฒนากาลังคน
ของประเทศและการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และฐานข้อมูลด้านการอุดมศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผน
กาลังคน และกาหนดกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา รวมถึงการกาหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ
ด้านการอุดมศึกษา (Plan-based Budgeting)ที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าว
2.2) การวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณประจาตามมาตรา 45 (1) และ 45 (2)
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒ นากาลังคนที่ถูกกาหนดตามแผนด้านการอุดมศึกษา
(Plan-based)
2.3) การวิ เคราะห์ แ ละจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์
ตามมาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับแนวทางพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและ
แผนงานที่เกี่ยวข้อง
2. กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 จานวน 29,100 ล้านบาท และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
สรุปดังนี้
1) งบประมาณแบ่ งเป็ น 6 ประเภท ได้แก่ (ก) งบสนับ สนุ น งานเชิ งกลยุ ทธ์ (Strategic
Fund) จานวน 17,460 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนทุนการวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และ (ข) งบสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) จานวน 11,640 ล้านบาท
เป็นการสนับสนุนงานมูลฐานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรมและสร้างความ
เข้มแข็งตามพันธกิจหน่วยงาน
2) แนวทางการจั ด สรรงบประมาณ ของกรอบวงเงิ น ดั ง กล่ า วเป็ น แบบเงิ น ก้ อ น
(Block grant) และการจัดสรรงบประมาณแบบต่อเนื่องหลายปี (Multi-year budgeting) ที่สอดคล้องกับแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มี การกระจายอานาจให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
หน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit: PMU) เพื่อให้การดาเนินงานวิจัยและพัฒนาเกิดความ
คล่ อ งตั ว มี ค วามยื ด หยุ่ น และด าเนิ น การได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรงบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวัตกรรม เพื่อให้ เกิดผลลั พธ์ที่มีคุณ ภาพ แก้ไขปัญ หาวิกฤตของประเทศได้ในเวลาที่
เหมาะสมและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
3. แผนงานสาคัญภายใต้กรอบวงเงินด้านการอุดมศึกษา และกรอบวงเงินด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้
1) ด้านการอุดมศึกษา
1.1) การผลิตบัณฑิตและพัฒนากาลังคนที่รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long
Learning) ตอบสนองต่อความต้ องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้ าหมายเพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ (Demand-driven and Result-oriented Workforce) ประกอบด้ ว ย (ก) การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในระบบ
อุดมศึกษา (Degree Program) ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสาหรับปีการศึกษา 2565 จานวน
1,367,864 คน โดยมีเป้าหมายการพัฒนากาลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และอุตสาหกรรมเป้าหมาย จานวน
410,360 คน คิดเป็น ร้อยละ 30 ของทั้งหมด และ (ข) การผลิตกาลังแรงงานในหลักสูตรระยะสั้ น (Non-degree
Program) ที่ เปิ ด โอกาสให้ วั ย แรงงานและผู้ ที่ อ ยู่ น อกวั ย เรี ย นสามารถพั ฒ นาความรู้ ในทั ก ษะเดิ ม (Re-skill)
การยกระดับทักษะเดิม (Up-skill) และการเพิ่มพูนทักษะใหม่ (New Skill) จานวนไม่น้อยกว่า 130,000 คน เพื่อ
รองรับการขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อุตสาหกรรมเป้าหมาย เชตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
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Economic Corridor: EEC) และพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษ (Special Economic Zone: SEZ) และรองรับ
การฟื้นตัวของประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
1.2) โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อผลิตกาลังคน
สมรรถะสูงที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการใหม่แห่งอนาคตที่อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
ระบบเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ
ดาเนินการตามกลไกพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใน 5 แพลตฟอร์ม ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนา
แสวงหาบุคลากร ความเป็นนานาชาติ การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และการสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือ
2) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยื น โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประเด็น
มุ่งเน้น ที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒ นาและผลิ ตวัคซีนป้องกันโควิด -19 และเป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน
การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนาของโลกด้าน Functional Ingredients, Functional Food และ Novel
Food การเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของอาเซียนในด้านยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งเน้นที่แบตเตอรี่และชิ้นส่วนสาคัญ ผู้สูงอายุมี
ศักยภาพและโอกาสในการพึ่งพาตนเอง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม เป็นต้น
2.2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ไข
ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประเด็น
มุ่งเน้ น ที่ส าคัญ เช่น ประเทศไทยสามารถยกระดับ การเป็ น สั งคมคาร์บ อนต่า โดยการใช้วิทยาศาสตร์ วิจั ยและ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อการพึ่งพาตนเองและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
2.3) การพั ฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนว
หน้าที่ก้าวหน้าล้ายุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต ประเด็นมุ่งเน้นที่สาคัญ ได้แก่ การ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology) โดยสามารถสร้างดาวเทียมที่
วิจัยและพัฒนาโดยคนไทยและส่งไปโคจรรอบดวงจันทร์ เป็นต้น
2.4) การพั ฒ นาก าลั ง คน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และสถาบั น วิ จั ย ให้ เป็ น ฐาน
การขับ เคลื่ อนการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นมุ่งเน้ นที่สาคัญ ได้แก่ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของกาลังคนระดับสู ง (Hub of
Talent) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงศาสตร์ของโลกตะวันออกเป็นต้น
17. เรื่อง รายงานผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมต่อรัฐบาล
และหน่วยงานเชิงนโยบาย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 และข้อเสนอเชิง
นโยบายด้านคุณธรรมต่อรัฐบาลและหน่วยงานเชิงนโยบายตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ และให้กระทรวง
วัฒ นธรรมรับความเห็ นและข้อเสนอเพิ่มเติมของกระทรวงสาธารณสุข สานักงาน ก.พ. และสานั กงาน ก.พ.ร. ไป
พิจารณาดาเนินการต่อไป และให้หน่วยงานของรัฐรับข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมไปพิจารณาดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
วธ. รายงานว่า
1. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้ดาเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัด ภูมิภาค และการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และคุณธรรมสาคัญ 4 ประการ คือ
พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ผ่านกลไกอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จนเกิดการบูรณาการกับ
หน่ ว ยงานและกลุ่ มเครือข่ายทางสั งคมต่าง ๆ ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาค
การศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน
เกิดการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนาร่อง ตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ โดยหน่วยงานองค์กร
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ภาคส่วนต่าง ๆ มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมที่มาจากการจัดงานสมัชชา
คุณธรรมระดับจังหวัด และมีการขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่จังหวัดคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งมีกระบวนการรวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับจังหวัด ภูมิภาค เข้าสู่การ
ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมต่อรัฐบาลในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่จัดขึ้นในแต่ละปีจนถึงปัจจุบัน
2. การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ
ออนไลน์ ด้วยแนวคิด Sustainability with Moral : New Moral New Normal “คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒ นาที่
ยั่งยืน” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรมให้กับประชาชนและรองรับสถานการณ์วิกฤตโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยงเครือข่ ายทางสังคมทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกัน
หาทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมวิถีใหม่สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมที่สาคัญ เช่น การประกาศยกย่องบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม
ที่ควรค่าแก่การยกย่องการนาเสนอสื่อ องค์ความรู้ และกรณีตัวอย่างชุมชน องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม รวมถึงการ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มเครือข่ายทางสังคมจนก่อให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านคุณธรรมต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสอดรับกับการแก้ไขปัญหาคุ ณธรรมของทุกเครือข่ายและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์โควิด-19 ของสังคมไทย ดังนี้
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
แนวทางและแผนการดาเนินงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การสารวจ รวบรวม เรียบเรียง
ค้นหา สารวจ และรวบรวมเรื่องราว
หน่วยงานภาครัฐโดย
ความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมด้วย คุณธรรมความดีของสังคมไทยใน
กลไกอนุกรรมการ
คุณธรรมหรือนวัตกรรมความดีในช่วงวิกฤต สถานการณ์โควิด-19 เพื่อจัดทาเป็นบันทึก ส่งเสริมคุณธรรมระดับ
โควิด-19 เพื่อนามาสื่อสาร เผยแพร่ และ ความดีของสังคมและรวบรวมไว้ให้เป็น
กระทรวงและระดับ
รณรงค์สู่สังคมในวงกว้าง รวมทั้งรวบรวม ข้อมูลสาคัญในหอจดหมายเหตุ และค้นหา จังหวัด
ประวัติ ผลงาน และเกียรติคุณของบุคคลที่ คัดเลือกบุคคล องค์กร และสื่อส่งเสริม
ทาคุณงามความดีในแต่ละพื้นที่ให้ได้รับการ คุณธรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในด้าน
ยกย่องเชิดชูและยึดถือให้เป็นแบบอย่างใน คุณธรรม ที่ควรค่าแก่การยกย่องและจัดทา
หอจดหมายเหตุหรือหอเกียรติยศของแต่ละ เป็นฐานข้อมูลบุคคล องค์กร สื่อส่งเสริม
จังหวัด
คุณธรรมทั้งในระบบออนไลน์และระบบ
ออนไซต์ต่อไป
2. การสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันการ
- ส่งเสริมและพัฒนาพี่เลี้ยงชุมชน เพื่อสร้าง กระทรวงการพัฒนา
พัฒนาคน เครื่องมือ และกลไกของชุมชนให้ พลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนให้ สังคมและความมั่นคง
มีระบบ พี่เลี้ยงชุมชน โดยการพัฒนา
เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็ก
ของมนุษย์ (พม.)
ศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่
เยาวชนและครอบครัวที่เป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย
เลี้ยงและนาไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวก
(มท.)
ในสังคมที่ไร้ความรุนแรง และพัฒนากลไก - ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
พม. มท. วธ.
การมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายที่
คุณธรรมและส่งเสริมระบบกลไกพี่เลี้ยง
ยั่งยืน ร่วมกับการพัฒนากิจกรรม
ชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้าน
สร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นด้วยทรัพยากร
คุณธรรมต่อเนื่องทุกปี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการเชื่อมโยงกับ - จัดให้มีกระบวนการสมัชชาคุณธรรมเพื่อ วธ.
เครือข่ายอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ
เป็นกลไกพี่เลี้ยงระหว่างชุมชน
เครือข่ายชุมชน ในการขยายผลความรู้และ
ชื่นชมยกย่องให้เป็นต้นแบบต่อสังคมไทย
3. การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้าง
- สนับสนุนการคิดค้นและพัฒนาระบบ
ภาครัฐทุกหน่วยงาน
ระบบเครดิตทางสังคม* ให้เป็นเครื่องมือใน เครดิตทางสังคมให้เป็นเครื่องมือในการ
การสร้างบรรทัดฐานของประเทศ และใช้ สร้างบรรทัดฐานด้านคุณธรรมของ
ข้อมูลเครดิตของบุคคลและองค์กรในการ สังคมไทยและส่งเสริมการทาความดี โดย
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมแห่งความ
แสดงถึงการให้คุณค่าในการทาความดีของ
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ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมมีจิตสานึกและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกลไกการสร้าง
แรงจูงใจในการทาความดีเพื่อยกระดับ
เครดิตโดยรวมของสังคมให้ดีขึ้น

คนในสังคมไทย เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็น
พลังทางสังคมในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีงาม
- ศึกษา รวบรวมระบบเครดิตทางสังคมทั้ง วธ.
ในประเทศและต่างประเทศ และดาเนินการ
ศึกษาทดลองการใช้ระบบเครดิตทางสังคมที่
เหมาะสมกับสังคมไทยทั้งในระดับองค์กร
ชุมชนท้องถิ่น ระดับเครือข่าย ระดับเมือง
และระดับประเทศ
- จัดให้มีการนาเสนอผลการศึกษาทดลอง
การใช้ระบบเครดิตทางสังคมในสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับในมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และ
นาไปสู่การขยายผลในระยะต่อไป
4. การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้าง
- สนับสนุนการดาเนินงานเชื่อมโยงและ
มท.
ภูมิคุ้มกันหมู่ทางสังคมด้วยมิติความดีด้วย บูรณาการองค์กรเครือข่ายทางสังคมใน
การส่งเสริมระบบเครือข่ายทางสังคม
ระดับจังหวัดเพื่อจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์
คุณธรรม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ การพัฒนาคุณธรรมในระดับจังหวัดและ
ร่วมกันสร้างกลไกการมีส่วนร่วมการสื่อสาร สนับสนุนงบประมาณ ติดตามผลการ
ข้อมูลและการเผยแพร่ความสาเร็จของการ ดาเนินงานจังหวัดคุณธรรมให้เป็นจริงต่อไป
ขับเคลื่อนคุณธรรม โดยมีการบูรณาการ
- จัดให้มีกระบวนการสมัชชาคุณธรรมหรือ วธ.
การทางานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคม ตลาดนัดคุณธรรมทุกระดับเพื่อเป็นเวที
ให้สามารถขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมใน
กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ
รูปแบบวิถีใหม่ได้อย่างยั่งยืน
เครือข่ายทางสังคม
3. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2564 ได้มีมติรับทราบรายงานผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมต่อ
รัฐบาลและหน่วยงานเชิงนโยบายและให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
________________________
*หมายเหตุ : ระบบเครดิตทางสังคม เป็นเครื่องมือและกลไกในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกรอบพฤติกรรมเชิงบวกที่
นาไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข โดยการกาหนดค่านิยมและพฤติกรรมเชิงบวกที่ทุกสังคมเห็นพ้องร่วมกัน
แต่แตกต่างไปตามบริบททางพื้นที่และวัฒนธรรม
18. เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณธรรม
ความโปร่งใสของภาครัฐ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)
เสนอ ทั้งนี้ ให้ส่งความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติไปพิจารณาต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า ได้ มอบหมายให้ ส านั กงาน ป.ป.ช. ด าเนิ น การประเมิน ITA
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ ป ระกาศผลคะแนนการประเมิน ITA ให้ ห น่ วยงานภาครัฐที่ เข้ารับ การ
ประเมิน ITA และสาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งจัดทารายงานผลการประเมิน ITA เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใน
การประชุม ครั้งที่ 162/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบและให้เสนอรายงานผลการประเมิน ITA
ต่อคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
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1. การประเมิน ITA เป็ น แนวนโยบายที่ส าคัญ ในการป้องกันการทุ จริต ที่บั งคับ ใช้กั บหน่ว ยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศ และเป็นกลไกการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้ถูกกาหนดเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนแผนงานระดับประเทศ เช่น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ได้นาผลการประเมิน ITA ไปกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561-2565) กาหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐ ในปี 2565 มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
(85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานภาครัฐ จานวน 8,300 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการ
ประเมิน ITA ผ่านระบบ ITAS ที่เว็บไซต์ http://itas.nacc.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2564
โดยครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ ซึ่งเป็นการประเมินด้านธรรมาภิ
บาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี
ประชาชนและเจ้ าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่ วนร่ วมในการให้ ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั่วประเทศ
จานวน 1,331,588 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการตื่นตัวต่อประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐเพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมิน ITA มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน
ดังนี้
การเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด
คะแนน/ระดับผลการประเมิน
การเก็บข้อมูลจากบุคลากรใน
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
คะแนน
ระดับ
หน่วยงานภาครัฐ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
95.00-100
AA
ภายใน) การเก็บข้อมูลจาก
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
85.00-94.99
A
ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.00-84.99
B
ภาครัฐ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
65.00-74.99
C
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
55.00-64.99
D
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสือ่ สาร
50.00-54.99
E
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน
0-49.99
F
การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
หน่วยงาน (ตรวจสอบการเปิดเผย
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลสาธารณะ) (Open Data
Integrity and Transparency
Assessment: OIT)
3. ผลการประเมิ น ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีค ะแนนเฉลี่ ยในภาพรวมของ
ประเทศ 81.25 คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน ระดับ B สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 13.35 คะแนน มีจานวนหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 4,146 หน่วยงาน หรือร้อยละ 49.95 สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 36.76
4. ในปีนี้หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ได้เข้าสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ในระดับ ค่อนข้างสู ง โดยอยู่ ที่ร ะดับ A คิดเป็น ร้อยละ 38.73 ของหน่วยงานที่เข้าร่ว มการประเมิน
ทั้งหมด เพิ่มขึ้น มากกว่าปีที่ผ่ านมาถึงร้อยละ 26.22 ทั้งนี้ เมื่อจาแนกผลการประเมินตามประเภทของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีสถานะหรือการบริหารจัดการภาครัฐเดียวกันหรือคล้ายกันแล้ว สามารถจาแนกกลุ่มประเภทออกเป็น 8
ประเภท ได้แก่ (1) หน่วยธุรการขององค์กรศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา มีคะแนน
เฉลี่ย 92.44 คะแนน (2) ส่ว นราชการระดับ กรม มีคะแนนเฉลี่ ย 92.07 คะแนน (3) รัฐวิสาหกิจ มีคะแนนเฉลี่ ย
93.31 คะแนน (4) องค์การมหาชน มีคะแนนเฉลี่ย 93.26 คะแนน (5) กองทุน มีคะแนนเฉลี่ย 93.22 คะแนน (6)
สถาบันอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 89.87 คะแนน (7) จังหวัด มีคะแนนเฉลี่ย 92.43 คะแนน และ (8) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีคะแนนเฉลี่ย 80.63 คะแนน
5. ผลการประเมิน ITA รายพื้นที่พบว่า พื้นที่ส่วนกลางมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 92.01 คะแนน ส่วน
พื้นที่ในระดับภูมิภาคที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พื้นที่ภาค 2 (จังหวัด อปท. และ อปท. รูปแบบพิเศษในจังหวัด
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว) มีคะแนนเฉลี่ย 83.69 คะแนน และ
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พื้น ที่ที่มีคะแนนเฉลี่ ยต่าที่สุดคือ พื้น ที่ภ าค 3 (จังหวัด และ อปท. ในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสี มา บุรีรัมย์ ยโสธร
ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อานาจเจริญ) มีคะแนนเฉลี่ย 75.74 คะแนน
6. ผลการประเมิน ITA ภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด (ส่วนราชการ
ส่วนภูมิภ าคระดับ จังหวัด) องค์การบริห ารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล และองค์การ
บริห านส่ วนตาบล (อบต.) พบว่า จังหวัดที่ได้คะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ จังหวัดภู เก็ต มีผ ลคะแนน 94.06 คะแนน
ส่วนจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลคะแนน 69.78 คะแนน และมีจังหวัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ย
น้ อ ยกว่า 75 คะแนน ได้ แ ก่ จั งหวั ด บุ รี รั ม ย์ 69.95 คะแนน จั งหวัด อุ บ ลราชธานี 70.31 คะแนน และจั งหวั ด
มหาสารคาม 72.11 คะแนน
7. การอภิป รายผลการประเมิน ITA ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่น (1) หน่ วยงานที่ ได้
คะแนนต่ากว่าระดับ C ยังคงมีปัญหาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารูปแบบลักษณะของปัญหา
ยังคงเดิม แต่ขนาดของปัญหาได้ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก และหน่วยงานภาครัฐมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดี
ขึ้นถึงร้อยละ 39.68 ซึ่งเกิดจากการกาหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและความร่วมมือกันของหลายภาค
ส่วนในปีที่ผ่านมา และ (2) รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่ได้คะแนนต่ายังคงเดิม โดยหน่วยงาน
ดังกล่าวส่วนมากไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแบบ OIT ในรายตัวชี้วัดและ
ข้อคาถามการประเมิน
8. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสของภาครัฐ
สู่มาตรฐานในระดับ A และ AA ในระดับนโยบาย โดยมุ่งเน้นการรักษาแนวปฏิบัติที่ดีไว้ให้คงอยู่ และต่อยอดขยายผล
ในส่วนที่จะช่วยในการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้น รวม 5 ข้อ ดังนี้
ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หน่วยงานรับผิดชอบ
8.1 เร่งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะการเปิดเผย
กระทรวงมหาดไทย (มท.)
ข้อมูลภาครัฐ การป้องกันการทุจริต และการให้บริการสาธารณะทางเว็บไซต์ของ
(อปท.)
หน่วยงานให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินที่กาหนด โดยการกาหนด
นโยบาย โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และการกากับควบคุมมุ่งเน้นไปที่
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับ B-C-D ซึ่งมีจานวนรวมกันกว่า
ร้อยละ 46.28 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด และเป็นกลุ่มที่มีโอกาสและความพร้อมใน
การพัฒนาต่อยอดสูงภายใต้ระยะเวลาที่จากัด
8.2 ส่งเสริมสนับสนุนและให้คาแนะนาในด้านกระบวนการบริหารจัดการภายใน
มท. (ผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่วยงานแก่ อปท. โดยเฉพาะในกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับ E-F ทั้งนี้ และนายอาเภอ)
ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ซึ่งระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้ง อปท. แต่ละประเภท
8.3 ขับเคลื่อนการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..)
สานักงานปลัดสานัก
พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับหลักการที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
นายกรัฐมนตรี (สปน.)
พ.ศ. 2560 เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานภาครัฐให้เป็นหน้าที่หลักที่ต้องปฏิบัติ ยกเว้นเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่กฎหมาย
กาหนดไว้ว่าไม่ให้เปิดเผย และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้
โดยสะดวก
8.4 ให้หน่วยงานที่กากับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐดาเนินการกากับ
ติดตามการประเมิน ITA และผลักดันให้หน่วยงานภายใต้การกากับดูแลดาเนินการให้
เป็นไปตามแนวทางการประเมิน ITA ที่กาหนดในหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1) สถาบันอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) (สานักงาน
ปลัดกระทรวง)
2) จังหวัด (ส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด)
มท. (สานักงาน
ปลัดกระทรวง)
3) องค์การมหาชน
สานักงาน ก.พ.ร.
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4) กรมหรือเทียบเท่า

5) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา องค์กรศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และ
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
6) รัฐวิสาหกิจ

7) กองทุน
8) อปท.
8.5 ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570
โดยการกาหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA แนวทางการ
ประเมิน ITA และเครื่องมือการประเมิน ITA ให้เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด

สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน
ป.ป.ท.)
สานักงาน ป.ป.ช.
กระทรวงการคลัง (กค.)
[สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)]
กค. (กรมบัญชีกลาง)
มท. [กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (สถ.)]
หน่วยงานภาครัฐ

ต่างประเทศ
19. เรื่อง การเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การให้ ป ระเทศไทยเสนอเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทา (ร่าง)
ข้อเสนอโครงการ รายละเอียดแผนงานและกิจกรรม และประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลกตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ทส. รายงานว่า
1. การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญเป็นการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกที่จัด
ขึน้ เป็นประจาทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมของทุกปี ตามแนวทางที่กาหนดไว้
ในกฎการดาเนิ น งานของคณะกรรมการมรดกโลกและแนวทางการอนุวัตตามอนุสั ญ ญาคุ้มครองมรดกโลก เพื่ อ
ดาเนินการหารือ รับทราบ และพิจารณาแนวทางในการดาเนินการในด้านต่าง ๆ ของรัฐภาคีสมาชิก ศูนย์มรดกโลก
องค์กรที่ปรึกษาและคณะทางานชุดต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น รวมถึงการพิจารณานาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
และแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นมรดกโลก และสถานภาพของแหล่งมรดกโลกโดยมีรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครอง
มรดกโลก องค์กรที่ปรึกษา และหน่วยงานอิสระต่าง ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม
2. คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย
สามัญ ครั้งที่ 46 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2565
ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย
3. ในการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญจะคัดเลือกจาก
ประเทศที่ดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ
ครั้งที่ 46 ในปี พ.ศ. 2566 จะเป็ น ปี ที่ประเทศไทยอยู่ในวาระการเป็นกรรมการมรดกโลก (วาระปี พ.ศ. 2562 2566) เป็นปีสุดท้าย ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46
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4. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 จะส่งผลให้ประเทศ
ไทยได้รับประโยชน์ ดังนี้
ด้าน
รายละเอียด
การแลกเปลี่ยน
ความรู้

เศรษฐกิจ

ส่ งเสริ ม บทบาทการเป็ น ผู้ น าในการด าเนิ น การภายใต้ ก รอบการด าเนิ น งานของ
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงโครงการ กิจกรรม และข้อริเริ่มใหม่ ๆ เช่น การจัดการอบรม
ให้กับผู้จัดการแหล่งมรดกโลกหรือการอบรมให้ความรู้ ในการดาเนินงานในด้านการ
อนุรักษ์
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ จะเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการกระตุ้น
เศรษฐกิจให้กับประเทศ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 โดยจากข้อมูลสถิติในการจัดการประชุมแต่ละครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งที่ 40 43 มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่ต่ากว่า 2,300 คน ทาให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนจาก
การใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง ที่พัก การท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายทั่วไป

ทั้งนี้ การจัดทาข้อเสนอและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 จะดาเนินการภายหลั งจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการในการ
นาเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ
20. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน
ครั้งที่ 27 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
โดยกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงคมนาคมทา
หน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม [คณะรัฐมนตรีมีมติ (9 พฤศจิกายน 2564) เห็นขอบร่างเอกสารที่จะ
มีการรับรองและลงนามในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกียวข้อง 7 ฉบับ โดย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองและลงนามเอกสารดังกล่าว] สรุปสาระสาคัญ
ได้ ดังนี้
1. การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 27 ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสาคัญตามที่
ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 51 และครั้งที่ 52 เสนอ โดยมีผลสาเร็จของการประชุม ดังนี้
หัวข้อ
สาระสาคัญ
1. ด้านการขนส่งทาง
รับทราบ ดังนี้
อากาศ (การเสริมสร้าง
1) ข้อสรุปของการจัดทาพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 12 ของบริการขนส่งทาง
การเป็นตลาดการบินเดียว อากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียนซึ่งจะเป็นการอานวยความ
ของอาเซียน)
สะดวกในการเปิดเสรีบริการเสริมด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน
2) ความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนแม่บทการเดินอากาศอาเซียนซึ่งมีเป้าหมายใน
การจั ด การจราจรทางอากาศไร้รอยต่ อเพื่ อ ส่ งเสริม การเป็ น ตลาดการบิ น เดี ยวของ
อาเซียน
2. ด้านการขนส่งทางบก 1) รับ รองเอกสารด้านการขนส่ งที่ยั่งยืน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) แนวทางการดาเนินงาน
(การบูรณาการการขนส่ง ส าหรั บ การพั ฒ นาแผนการขนส่ งในเมือ งอย่างยั่งยืน ในเมือ งภูมิ ภ าคขนาดใหญ่ ของ
ที่ยั่งยืนและการวาง
อาเซียนและ (2) ชุดเครื่องมือสาหรับการจัดตั้ง คณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขนส่งใน
แผนการใช้พื้นที่)
เมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ของอาเซียน
2) รัฐมนตรีขนส่งอาเซียนได้ออกแถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการขนส่งในเมืองที่ยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนจัดทาและดาเนินการตามโมเดลของเอกสารทั้ง
2 ฉบับข้างต้น เพื่อสนับสนุนการบูรณาการการขนส่งที่ยั่งยืนและการวางแผนการใช้
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พื้นที่ในภูมิภาคอาเซียน
3. ด้านการขนส่งทางน้า รับทราบ ดังนี้
(การเชื่อมต่อการขนส่ง
1) ผลการศึกษาวิเคราะห์ตัวขี้วัดประสิทธิภาพของท่าเรือโครงข่ายอาเซียนซึ่งมีแนวโน้ม
ทางน้าอย่างบูรณาการ) สูงขึ้นในทุกตัวชี้วัด ตั้งแต่ปี 2548 - 2562
2) ปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าของโลกเนื่องจากต้นทุนการขนส่งสินค้าทางเรือเพิ่มขึ้น
โดยอาเซียนมีความพยายามในการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อรับมือกับเรื่องดังกล่าว
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบ
4. ด้านการอานวยความ 1) ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้สัตยาบันพิธีสาร 2 (ด่านพรมแดนที่กาหนด) ภายใต้
สะดวกการขนส่ง (การ กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
ส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่อง ครบถ้วนและมีผลใช้บังคับแล้ว และจะให้สัตยาบันพิธีสาร 6 (สถานีรถไฟและสถานีชุม
หลายรูปแบบของสินค้า ทาง) ต่อไป ซึ่งจะเป็นการให้สัตยาบันพิธีสารแนบท้ายความตกลงว่าด้วยบริการของ
และการขนส่งข้ามแดน
อาเซียนครบทุกฉบับ
ของผู้โดยสารในอาเซียน) 2) รับทราบผลการดาเนินโครงการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ซึ่งยังมีข้อจากัดของ
การขนส่งข้ามพรมแดนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) และได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ใช้ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
5. การเร่งรัดการเปลี่ยน รัฐมนตรีขนส่ งอาเซี ยนได้แลกเปลี่ ยนความเห็ นเกี่ยวกับการเร่งรัดการเปลี่ ยนผ่ านสู่
ผ่านไปสู่ดิจิทัลเพื่อการ ดิจิทัลเพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สรุปได้ ดังนี้
ขนส่งและโลจิสติกส์ใน 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศไทยได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การ
ภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่น พัฒนาระบบการขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และโครงการด้านการ
มากยิ่งขึ้น
ขนส่งที่นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เช่น ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ
แบบไม่มีไม้กั้น (N-Flow) ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล และ
การจัดทาแผนโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับระบบราง อีกทั้งได้เน้นย้า
ความสาคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของแต่ละ
ประเทศซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนอาเซียนไปสู่การเติบโตที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และครอบคลุม
2) รัฐมนตรีขนส่งอาเซียนจากประเทศต่าง ๆ เช่น
- ราชอาณาจักรกัมพูชากล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับ
ความเร็วรถบรรทุกและการใช้แอปพลิเคชันในการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัย
ทางถนน
- สาธารณรัฐอินโดนีเซียเน้นย้าความสาคัญของการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการ
นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยได้จัดทาแผนระดับชาติเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงและ
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเน้นย้าความโปร่งใสด้วยการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
- มาเลเซียกล่าวถึงมาตรการในการใช้ดิจิทัล 3 เรื่อง ได้แก่ การจัดการคลังสินค้า
ออนไลน์ การติดตามสถานะสินค้าในท่าเรือแบบเป็นปัจจุบัน (real time) และเขต
การค้าเสรีดิจิทัล
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้จัดให้การขนส่งเป็นงานที่จะเริ่มดาเนินการในลาดับ
ต้น พร้อมทั้งได้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ เลขาธิการอาเชียน
ได้เสนอแนวทางสาหรับการขนส่ง 2 ข้อ คือ การเปิดประเทศเพื่อการเดินทางและการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นการเปิดประเทศและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
2. การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-จีน ครั้งที่ 20 ที่ประชุมยืนยันความสาคัญของการ
จัดทาความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-จีน และพิธีสารที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
เชื่อมโยงทางอากาศระหว่างกันและสนับสนุนให้พิจารณาความเป็นไปใด้ในการเปิดเสรีการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งได้
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รับ รองหลั กการของแผนปฏิบั ติการภายใต้ยุ ทธศาสตร์ความร่วมมื อด้านการขนส่ งอาเซี ย น-จีน ปี 2564 - 2568
ฉบับปรับปรุงซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การขนส่งกัวลาลัมเปอร์ ปี 2559 – 2568
(แผนยุทธศาสตร์ดา้ นการขนส่งของอาเซียน)
2) การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 19 ญี่ปุ่นสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์กัวลาลัมเปอร์ฯ ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการขนส่งอาเซียน-ญี่ปุ่น อย่างครอบคลุมและ
ยั่งยืน โดยที่ประชุมได้รับ ทราบความคืบหน้ าการดาเนินโครงการและให้ การรับรอง “รายงานฉบับสุดท้ายว่าด้วย
การศึกษาการทดสอบระบบสาธิตการควบคุม ยานพาหนะที่บรรทุกน้าหนักเกินด้วยเทคโนโลยีส ารสนเทศ” และ
“แนวปฏิบัติอาเซียน-ญี่ปุ่น ในการตรวจประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ แบบควบคุมอุณหภูมิ” โดย
แผนงานดังกล่าวมีโครงการใหม่ 1 โครงการ คือ โครงการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการยกระดับการขนส่ง นอกจากนี้
ได้รับทราบความคืบหน้าการเจรจาเพื่อจัดทาความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น
3) การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 12 ที่ประชุมรับทราบผล
การประชุมความร่วมมือด้านการขนส่งอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งสนับสนุน
ให้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในด้านการขนส่งที่ยั่งยืนและโลจิสติกส์ดิจิทัลเพื่อ
ช่วยฟื้นฟูการเชื่อมโยงทางการค้าและการฟื้นตัวจากโควิด-19 และรับทราบความก้าวหน้าในการดาเนินการภายใต้
แผนงานความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ปี 2564 – 2568 โดยให้ดาเนินการเพื่อให้ได้
ข้อสรุป เกี่ยวกับ ร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้มีการเปิดเสรี
มากขึ้นและมีการแลกเปลี่ยนสิทธิการบินที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน
21. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – แคนาดา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกข้อตกลงระหว่างไทย - แคนาดา (บันทึกข้อตกลงฯ) และเห็นชอบ
ร่ า งความตกลงระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง แคนาดาและรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยว่ ด้ ว ยการขนส่ งทางอากาศ
(ความตกลงฯ ฉบั บ ใหม่ ) โดยหากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไขเอกสารที่ ไม่ ใช่ ส าระส าคั ญ หรื อ ไม่ ขั ค ต่ อ
ผลประโยชน์ ของประเทศไทย ให้ กระทรวงคมนาคม (คค.) ดาเนิ น การต่อไปใด้โดยไม่ต้องขอความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามความ
ตกลงฯ ฉบับใหม่ และให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอานาจเต็ม(Full Powers) ให้แก่ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายดังกล่าวด้วย พร้อมมอบให้ กต. ดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือผ่านช่องทางทางการทู ตถึงการดาเนินการตาม
กระบวนการภายในที่จาเป็นเพื่อให้ความตกลง ฯ ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคม
(คค) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. คณะผู้แทนรัฐบาลไทยและคณะผู้แทนรัฐบาลแคนาดาได้จัดการประชุมเจรจาร่วมกันเมื่อวันที่ 21
- 22 มิถุนายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และได้จัดทาบันทึกข้อตกลงฯ (Agreed Minutes) ลงนาม
ร่วมกันเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 พร้อมกับร่างความตกลงฯ ฉบับใหม่เพื่อใช้แทนความตกลงฯ ฉบับเดิม และต่อมา
คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทาความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจา
ได้มีมติรับทราบผลการเจรจาดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยบันทึก
ข้อตกลงฯ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
รายการ
สาระสาคัญ
การจั ด ท าร่ า งค วาม คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงจัดทาร่างความตกลงฯ ฉบับใหม่เพื่อใช้แทนความตก
ตกลงฯ
ลงฯ ฉบั บ เดิ ม ที่ ได้ ล งนามเมื่ อ วั น ที่ 24 พฤษภาคม 2532 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งกฎหมายภายในของทั้งสองฝ่าย
การคงไว้ซึ่งสายการบิน คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงให้ สายการบินแอร์แคนาดาและบริษัท การบินไทย
ที่กาหนด
จ ากั ด (มหาชน) ยั งคงเป็ น สายการบิ น ที่ กาหนดภายใต้ค วามตกลงฯ ฉบั บ ใหม่
(สามารถกาหนดสายการบินอื่น ๆ เพิ่มเติม)
การบริการภาคพื้น
คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงว่าสายการบินของแคนาดาไม่ได้รับอนุญาตให้ดาเนิน
บริการภาคพื้นของตนเองได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (ทั้งนี้ คค. แจ้งว่า
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สายการบินของประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ดาเนินบริการภาคพื้นของตนเองใน
แคนาดาได้)
การมีผลบังคับใช้
ในระหว่างการรอให้ความตกลงฯ ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ คณะผู้แทนตกลงว่าภาย
ระหว่างรอลงนามเต็ม หลังจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และการลงนามย่อในความตกลงฯ ฉบับ
ใหม่ โ ดยคู่ ภ าคี การให้ บ ริ ก ารเดิ น อากาศจะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การได้ ต าม
หลักการที่ได้ระบุไว้ในความตกลงฯ ฉบับใหม่และให้นาบทบัญญั ติภายใต้ความตก
ลงฯ ฉบับใหม่มาใช้บังคับไปพลางก่อนเท่าที่จะสามารถดาเนินการได้ตามกฎหมาย
และข้อบังคับภายในประเทศ
2. ร่า งความตกลงฯ ฉบั บใหม่ มีเนื้ อหาส่ ว นใหญ่ เป็น ไปตามที่ องค์ก ารการบิน พลเรือนระหว่าง
ประเทศแนะนาและสอดคล้องกับร่างความตกลงฯ ฉบับมาตรฐานไทย โดยมีการปรับปรุงข้อบทต่าง ๆ อาทิ
หัวข้อ
สาระสาคัญ
(เลขที่ข้อในร่างความ
ตกลงฯ ฉบับใหม่)
การกาหนดสายการบิน แต่ละฝ่ายมีสิทธิกาหนดสายการบินสายหนึ่งหรือหลายสายการบินเพื่อดาเนินบริการ
(ข้อ 3)
มาตรฐานความ
ให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่การเดินอากาศของทั้งสองฝ่าย ในการตรวจสอบอากาศยาน
ปลอดภัย ใบสาคัญ
และเอกสารต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้
และใบอนุญาต (ข้อ 7) คงอยู่อย่างต่อเนื่อง
การรักษาความ
คู่ภ าคีจ ะรับ รองว่ามีก ารบั งคับ ใช้ มาตรการรักษาความปลอดภัยของอากาศยานที่
ปลอดภัยค้านการบิน เพียงพอและจะให้ความช่วยเหลือทั้งหมดที่จาเป็นต่อกันเพื่อป้องกันการกระทาอันมิ
(ข้อ 8)
ชอบด้วยกฎหมายและการคุกคามอื่นใดต่อการรักษาความปลอดภัยของการบินพล
เรือน รวมถึงให้ อานาจแก่เจ้าหน้าที่การเดินอากาศของแต่ละฝ่ ายสามารถประเมิน
มาตรการรักษาความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการอากาศยานของอีกฝ่ายหนึ่งได้
ราคา และข้อกาหนด สายการบินที่กาหนดสามารถกาหนดราคาค่าขนส่งตามบริการที่ได้ตกลงกันซึ่งจะ
และเงื่อนไขทั่วไปของ เป็นไปตามกลไกตลาด โดยไม่ต้องยื่นราคาค่าขนส่งต่อเจ้าหน้าที่การเดินอากาศ เว้น
การขนส่ง (ข้อ 11)
แต่มีการร้องขอให้เปิดเผยการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาค่าขนส่งแก่เจ้าหน้าที่การ
เดินอากาศ
การใช้ท่าอากาศยาน ให้สายการบินของภาคีอีกฝ่ายใช้ท่าอากาศยาน เส้นทางบิน การควบคุมจราจรทาง
และสิ่งอานวยความ
อากาศและการบริการเดินอากาศ การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน และสิ่งอานวย
สะดวกด้านการบินและ ความสะดวกและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เลือกปฏิบัติ
บริการ (ข้อ 12)
การมีผลใช้บังคับของ - ความตกลงฯ ฉบับใหม่นี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ของหนังสือทางการทูตฉบับสุดท้าย
ความตกลงฯ ฉบับใหม่ ซึง่ คู่ภาคีได้แจ้งระหว่างกันไว้ว่าได้ดาเนินการตามกระบวนการภายในที่จาเป็นทั้งหมด
(ข้อ 26)
เพือ่ ให้ความตกลงฯ ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว

สิทธิการบิน
(ภาคผนวก)

- การมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ ฉบับใหม่นี้จะส่งผลให้ความตกลงฯ ฉบับเดิม
สิ้นสุดลง
1) ใบพิกัดเส้นทางบิน:
- ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ดังนี้
ไทย จุดใด ๆ ในไทย – จุดระหว่างทางใด ๆ - จุดใด ๆ ในแคนาดา - จุดพ้นใด ๆ
แคนาดา จุดใด ๆ ในแคนาดา – จุดระหว่างทางใด ๆ - จุดใด ๆ ในไทย - จุดพ้นใด ๆ
2) สิทธิความจุความถี่ : 21 เที่ยวต่อสัปดาห์ สาหรับการทาการบินด้วยสิทธิรับขน
การจราจรเสรีภาพ ที่ 3 และ 4
3) สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5:7 เที่ยวต่อสัปดาห์ โดยจุดต่อไปนี้สามารถใช้
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เป็นจุดระหว่างทางหรือจุดพ้นได้
ฝ่ายไทย 1 จุดในยุโรป 2 จุดในเอเชีย และ 1 จุดในภาคพื้นทวีปสหรัฐอเมริกา
ฝ่ายแคนาดา 1 จุดในยุโรป 2 จุดในเอเชีย และ 1 จุดในออสตราเลเซีย
4) การทาการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน (Code Sharing) สายการบินที่กาหนด
ของทั้งสองฝ่ายสามารถทาการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันกับสายการบินของ
ประเทศเดียวกัน สายการบินของประเทศคู่ภาคีทั้งเส้นทางภายในประเทศและ
เส้นทางระหว่างประเทศ และสายการบินของประเทศที่สามได้
5) การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Intermodal Transport) สายการบินที่กาหนด
สามารถขนส่งรูปแบบอื่นต่อเนื่องกับการขนส่งทางอากาศ โดยสามารถดาเนินการ
บริการร่วมกับผู้ประกอบการอื่นได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของ
ประเทศภาคี และบริการดังกล่าวต้องเป็นแบบตลอดเส้นทางและเป็นราคาเดียว (a
through service and at a single price)
ทั้งนี้ ป ระโยชน์ ที่จ ะได้รับ จากผลการเจรจาดังกล่ าว การปรับปรุงข้อบท และสิท ธิการบินต่าง ๆ
ตามความตกลงฯ ฉบับใหม่และบันทึกข้อตกลงฯ ข้างต้น เป็นการเปิดโอกาสให้สายการบินที่กาหนดของทั้งสองฝ่าย
สามารถขยายบริการและเครือข่ายการบินเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับสายการบินในการวางแผนการ
ให้บริการ อันเป็นการส่งสริมการเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่ งสินค้า และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การค้า และบริการระหว่างประเทศทั้งสองประเทศต่อไป
22. เรื่อง ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo
ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028 – Phuket, Thailand
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการเสนอตัวเป็น
เจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028 – Phuket, Thailand ภายใน
กรอบวงเงิน 4,180,000,000 บาท สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเห็นควรให้หน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปรับ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือ
เปลี่ยนแปลงเงินจั ดสรร แล้วแต่กรณี รวมถึงการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อม
รายละเอียดประกอบ เพื่อเสนอขอตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน โดย
คานึงถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับ ภารกิจและความจาเป็นของหน่วยรับงบประมาณ ความครอบคลุมของทุก
แหล่งเงิน และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นสาคัญ ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาระสาคัญ
กระทรวงสาธารณสุข เสนอโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo ณ จังหวัด
ภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028 - Phuket,Thailand โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. กรอบระยะเวลาการดาเนินงานการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
ระยะ
รายละเอียด
1. การเตรียมการยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ (Candidature Phase)
พ.ศ. 2564
1.1 เสนอขออนุมัติหลักการต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่
(ค.ศ. 2021)
16 พฤศจิกายน 2564
1.2 เสนอกรอบวงเงินประมาณการจัดงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
1.3 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้รับ
หนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน (Letter of Candidature) ลงนาม
โดยผู้แทนของรัฐบาลไทย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564
2. การสมัครอย่างเป็นทางการและการประเมินศักยภาพจาก BIE (Project Examination Phase)
พ.ศ. 2565
2.1 ยื่ น เสนอตั ว อย่ า งเป็ น ทางการในนามของรั ฐ บาลไทย (Letter of
(ค.ศ. 2022)
Candidature) ในวันที่ 7 มกราคม 2565
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2.2 จ่ายค่ามัดจาสิทธิ์ (Recognition Fee) ร้อยละ 10 ของค่าสิทธิ์การเสนอ
ตัวจัดงาน คิดเป็นเงิน 2,200,000 บาท ในวันที่ 7 มกราคม 2565
2.3 น าส่ ง เอกสารทางเทคนิ ค (Bid Dossier) พร้ อ มแพ็ ก เกจสนั บ สนุ น
ประเทศก าลั ง พั ฒ นา (Assistance for Developing Package) ในเดื อ น
พฤษภาคม 2565
2.4 การสารวจพื้นที่การจัดงาน (Enquiry Mission) ครั้งที่ 1
2.5 คณะกรรมการ BIE จัดทารายงานการส ารวจพื้ นที่ และศักยภาพของ
ประเทศไทย
2.6 การนาเสนอของประเทศที่ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัด (Country
Presentation) ครั้งที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2565
2.7 การนาเสนอของประเทศที่ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัด (Country
Presentation) ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2565
พ.ศ. 2566
2.8 การสารวจพื้นที่การจัดงาน (Enquiry Mission) ครั้งที่ 2 (ขึ้นอยู่กับการ
(ค.ศ. 2023)
พิจารณาของคณะกรรมการ BIE)
2.9 การนาเสนอของประเทศที่ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัด (Country
Presentation) ครั้งที่ 3 และประกาศผลการเลือกประเทศเจ้าภาพใน BIE
General Assembly ในเดือนมิถุนายนหรือธันวาคม 2566
2.10 การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ (Commissioner of Exhibition)
3. การเตรียมการจัดงาน (Recognition Phase)
พ.ศ. 2567
3.1 ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกยื่นจดหมายยืนยันการเป็นประเทศเจ้าภาพ
(ค.ศ. 2024)
(Application for Recognition) 4 ปีก่อนการจัดงาน
3.2 การสารวจพื้นที่การจัดงานประจาปี (Enquiry Mission) ทุกปี ปีละ 1
ครั้ง
3.3 การน าเสนอความก้ า วหน้ า การเตรี ย มการจั ด งานประจ าปี ต่ อ
คณะกรรมการ BIE ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
3.4 การชาระเงินค่าสิทธิ์ (Recognition Fee) ร้อยละ 90 ของค่าสิทธิ์การ
เสนอตัวจัดงาน คิดเป็นจานวนเงิน 19,800,000 บาท
3.5 การเตรียมพื้นที่จัดงานตามที่ได้รับอนุมัติ
4. การจัดงาน (Implementation Phase)
พ.ศ. 2568 – 2572
4.1 การสารวจพื้นที่การจัดงานประจาปี (Enquiry Mission) ทุกปี ปีละ 1
(ค.ศ. 2025 - 2029)
ครั้ง
4.2 การน าเสนอความก้ า วหน้ า การเตรี ย มการจั ด งานประจ าปี ต่ อ
คณะกรรมการ BIE ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
4.3 การเตรียมพื้นที่จัดงานตามที่ได้รับอนุมัติ
4.4 การออกนโยบายการส าหรั บ ประเทศที่ เข้ า ร่ ว มจั ด แสดง (Special
Regulations)
4.5 การจั ด งาน EXPO 2028 - Phuket, Thailand ระห ว่ า งวั น ที่ 20
มีนาคม - 17 มิถุนายน 2571 รวมระยะเวลา 3 เดือน
2. รู ป แบบและข้ อ ก าหนดในการจั ด งาน EXPO 2028 - Phuket, Thailand ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดของ BIE กาหนดให้พื้นที่การจัดงานจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีแผนโครงการพัฒนาอย่างชัดเจนและมีแผนก่อสร้าง
เรีย บร้ อยแล้ ว โดยมี ขนาดพื้ น ที่ จั ดแสดงจ ากัดไม่ เกิน 156 ไร่ (หรือ 25 เฮกตาร์) ซึ่ งพื้ น ที่โครงการยกระดับ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พื้นที่ราชพัสดุ
ทะเบียนหมายเลข ภก. 153 บริเวณตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่จัดงาน 141 ไร่ 2 งาน 64
ตารางวา (หรือประมาณ 25 เฮกตาร์) สอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าวของ BE พร้อมพื้นที่สนับสนุนอีก 3 แห่ง รวม

35
201 ไร่ คือ พื้ น ที่ พัฒ นาขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลไม้ ขาว พื้น ที่ของตารวจภู ธรจังหวัดภู เก็ต และพื้น ที่พั ฒ น
โครงการศูนย์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย สาหรับใช้ในการพัฒนาเป็นพื้นที่จอดรถ พื้นที่จาหน่ายบัตร ฯลฯ ซึ่ง
การจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 4,900,000 คน แบ่งเป็นชาวต่างชาติร้อยละ 54 และชาวไทยร้อย
ละ 46 โดยมี แนวคิ ด การจั ด งานหลั ก (Theme) คือ Future of Life - Living in Harmony, Sharing Prosperity
เน้ นการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและธรรมชาติ และแนวคิดรอง (Subthemes) คือ (1) Life and Well-Being (2)
Human-Nature (3) Mutual Prosperity โดยพื้ น ที่ ก ารจัด งานประกอบด้ ว ย พื้ น ที่ ท างเข้ า (Ring of Harmony)
พื้ น ที่ อ าคารศาลาไทยและศาลาแนวคิ ด การจั ด งาน (National Paviltion & Thematic Pavilion) พื้ น ที่ อ าคาร
นานาชาติ (International Pavilion) พื้ น ที่ นิ ท รรศการร้านค้ าและร้านอาหารริม บ่ อ น้ า (Corporate Pavilion &
Commercial) พื้ น ที่ ป่ าอนุ รั กษ์ แ ละแลนด์ม าร์ ก (The Pearl) และส่ ว นสนั บ สนุ น การจั ดงานภายในพื้ น ที่ จั ดงาน
(Internal Service) ในส่ ว นกิ จ กรรมที่ แ สดงภายในงาน มี ก ารแสดงทางวั ฒ นธรรม (Cultural Performance)
กิจ กรรมที่ เกี่ย วข้องกับ แนวคิด (Theme) การจัด งาน กิ จกรรมการประชุ ม เสวนา และแลกเปลี่ ยนทางวิช าการ
“Future of Life Forums” กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ครอบครัว ผู้ใหญ่และผู้
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดงาน
3. แผนงบประมาณสาหรับ การจัดงาน ได้ประมาณการกรอบงบประมาณในการจัดงานฯ ซึ่งได้
คานวณรวมถึงกรณีค่าใช้จ่ายสาหรับชดเชยการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต และครอบคลุมระยะเวลาการจัดแสดงนิทรรศการ ระยะเวลา 3 เดือน โดยใช้งบประมาณรวมระยะเวลา 7 ปี
(ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 - 2572) ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 4,180,000,000 บาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าว ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการตามข้อกาหนดของ BIE การสนับสนุนประเทศกาลังพัฒนา การปรับภูมิทัศน์และ
การอานวยความสะดวกภายในจังหวัดภูเก็ต การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่ าดาเนินการเสนอตัว
เป็นเจ้าภาพซึ่งงบประมาณที่ใช้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
23. เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณและผู้มีอานาจลงนามโครงการประมูลสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัด
อุดรธานี พ.ศ. 2569 และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
1. อนุ มัติกรอบงบประมาณการจัดงานมหกรรมพืช สวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 วงเงิน
งบประมาณ 2,500 ล้านบาท และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 วงเงินงบประมาณ 4,281 ล้านบาท
2. เห็นชอบผู้ลงนามการยื่นเสนอตัวประมูลสิทธิ์ ตามข้อกาหนดของ AIPH โดยมีรายละเอียด
เอกสาร จานวน 5 ฉบับ ดังนี้
1) หนังสือแสดงเจตจานงการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน (Formal Letter requesting
approval from the organization or authority making the application) ข อ ง ทั้ ง 2 จั ง ห วั ด ไ ด้ แ ก่
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) แบบสอบถาม International Horticultural Exhibitions Questionnaire
จังหวัดอุดรธานี ได้แก่
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
- อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (AIPH Member)
จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
- อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (AIPH Member)
3) หนังสือยืนยันการสนับสนุนการจัดงานและงบประมาณจัดงานจากรัฐบาลไทย(Formal
Letter of Support from National Government & Financial Confirmation)
จังหวัดอุดรธานี
ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดนครราชสีมา
ได้แก่ นายกรัฐมนตรี
4) หนั งสื อ สนั บ สนุ น การจั ด งานจากสมาชิ ก AIPH (Formal Letter of Support from
AIPH Member) ของทั้ง 2 จังหวัด ได้แก่ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
5) หนังสือยืนยันการสนับสนุนค่าประกันสิทธิ์และค่าลิขสิทธิ์การจัดงาน (Financial
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Guarantee and License Fee) ของทั้ง 2 จังหวัด ได้แก่ ผู้อานวยการ สสปน.
สาระสาคัญ
พระราชบั ญ ญั ติวินั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 ว่าด้ว ยการดาเนิ นกิจกรรม
มาตรการหรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตที่คณะกรรมการกาหนดให้
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการนั้น จัดทาแผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงิน ที่ใช้ตลอดระยะเวลาดาเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับการ
ขออนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเสนอโครงการประมูล สิ ทธิ์งานมหกรรมพื ช สวนโลกจังหวัด
อุดรธานี พ.ศ. 2569 และโครงการประมูลสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 โดยสรุป
สาระสาคัญ ดังนี้
1. จังหวัดอุดรธานี (จัดงานระดับ B)
1) วัตถุประสงค์
(1) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยรวมถึงพื้นที่ชุ่มน้า
และสมุนไพร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านพืซสวนในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
(2) ลดความเหลื่อมล้า กระจายรายได้ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ด้าน
ธุรกิจ ด้านการนาเข้า - ส่งออก ผลิตผลการเกษตร ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรมและธุรกิจ การบริการด้านต่าง ๆ
(3) ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดการเกษตรด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และการ
วิจัย ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนของอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS)
(4) สร้างจังหวัดอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางนวัดกรรมด้านการเกษตรของภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง GMS เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต วิจัย และการต่อยอดสู่ BCG Model (Bio Economy, Circular
Economy, Green Economy) เศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจสีเขียว สร้างมดุล
ระหว่างการเติบโตทางศรษฐกิจกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
การเฉลิมฉลองที่สาลัญของประเทศและจังหวัดอุครธานี
(1) ในปี พ.ศ. 2569 เป็นปีที่ประชาชนชาวไทยจะมีโอกาสได้ร่วมเฉลิมฉลองสิริราช
สมบัติ ครบ 30 ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(2) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา
(3) เฉลิมฉลองการก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี ครบ 134 ปี โดยกรมพลตรีพระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรหลวงประจักษ์ศิลปาคมพระผู้สถาปนาเมืองอุดรธานี
2) เป้า หมาย จ านวนผู้เข้าชมงาน 3.6 ล้ านคน (แบ่งเป็นชาวไทย ร้อยละ 70 และชาว
ต่างประเทศ ร้อยละ 30)
3) ระยะเวลาจัดงาน 134 วัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 - 14 มีนาคม 2570
4) สถานที่จัดงาน พื้นที่ชุ่มน้าหนองแด ตาบลกุดสระ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พื้นที่
รวม 1,030 ไร่
5) ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด
อุดรธานี และ สสปน.
2. จังหวัดนครราชสีมา (จัดงานระดับ A1)
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อแสดงความก้าวหน้าด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตพืช
สวน การแปรรูป และผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร การเป็นฐานเกษตร และอาหารที่เข้มแข็ง บนพื้นฐานของการพัฒนา
รวมทั้งการสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
(2) เพื่อให้เกิดการยกระดับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางด้านพืช
สวนและการเกษตรกับนานาประเทศที่มาร่วมงาน และส่ งเสริมให้เกิดการขยายตลาด สินค้าการเกษตรให้กว้างขวาง
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ยิ่งขึ้น เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและระดมสมอง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย ในระยะกลางและระยะยาว และสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ของ
ประเทศและกับนานาชาติ
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญ โอกาส
ที่จะนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าในเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทย โดยสร้างตัวแบบหลักการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ
การเฉลิมฉลองที่สาคัญของประเทศและจังหวัดนครราชสีมา
(1) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ราชาภิเษก ครบรอบ 1 ทศวรรษ และเฉลิมฉลองทรงมีพระชนมายุ ครบ 77 พรรษา
(2) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 74 พรรษา
(3) เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 203 ปี วีรกรรมท้าวสุรนารี
(4) เฉลิ มฉลองการก่อตั้งจังหวัดนครราชสีมา ครบรอบ 355 ปี โดยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช
2) เป้าหมาย จานวนผู้เข้าชมงาน 2.6 ล้านคน โดยร้อยละ 15 เป็นชาวต่างประเทศ
จานวนประเทศที่เข้าร่วมงาน 30 ประเทศ
3) ระยะเวลาการจัดงาน 110 วัน ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2572 ถึงวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2573
4) สถานที่จัดงาน พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา ตาบลเทพาลัย อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 678 ไร่
5) ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา และ สสปน.
ผลกระทบและประโยชน์ที่จะได้รับ
1) ด้านเศรษฐกิจ
ตลอดระยะเวลาในการจัดงานของจังหวัดอุดรธานี มีมูลค่าการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม
(GDP) กว่า 20,000 ล้านบาท สร้างการจ้างงานกว่า 81,000 อัตรา รายได้จากการเก็บภาษีกว่า 7,700 ล้านบาท ซึ่ง
จะทาให้จังหวัดอุดรธานี เกิดรายได้สะพัดกว่า 32,000 ล้านบาท
ตลอดระยะเวลาในการจัดงานของจังหวัดนครราชสีมา มีมูลค่าการสร้างผลิตภัณฑ์
มวลรวม (GDP) กว่า 9,163 ล้านบาท สร้างการจ้างงานกว่า 36,003 อัตรา และรายได้จากการเก็บภาษีกว่า
3,429 ล้านบาท ซึ่งทาให้จังหวัดนครราชสีมา เกิดรายได้สะพัดกว่า 18,942.64 ล้านบาท
2) ด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ สามารถเผยแพรให้นานาชาติเห็นถึง
การพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีการอยู่
ร่วมกันของคนไทยกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่พระราชดาริด้านการเกษตรในการพัฒนาการเกษต ร
อย่างยั่งยืนสู่ประชาคมโลก
3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์กรนานาชาติ สามารถกระชับความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และองค์กรนานาชาติ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในงานมากกว่า 20 ประเทศ /
องค์กร
4) ด้านสังคม สามารถสร้างงาน และกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่และจังหวัดข้างเคียง
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพืชสวนและการเกษตรให้กับท้องถิ่น เช่น การศึกษาวิจัย รวมไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น
จากการต่อยอดประชาชนชาวไทยจะได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สาคัญ และลดความเหลื่ อมล้าในการ
พัฒนาเมือง
5) ด้านการเกษตร สามารถแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็น
แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลมี วัฒนธรรมการบริโภคที่มี
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ความหลากหลายมีศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ล้าค่า รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงอนุรักษ์
การเกษตร
6) ด้ านการเพิ่ มพู น ประสบการณ์ แ ละองค์ ค วามรู้ มีการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ระดั บ
นานาชาติร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อต่อยอดงานวิจัยและการพัฒนาพืชสวนของไทย อันจะเป็น
โอกาสให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านพืชสวน และรูปแบบการจัดนิทรรศการใน
ประเทศและนานาชาติ เนื่ องจากในงานจะเป็ นจุดรวมเทคโนโลยีส มัยใหม่ด้านพื ชสวนของประเทศที่มาร่วมงาน
รวมทั้ งการเปิ ด โอกาสให้ เกษตรกรและผู้ ป ระกอบการ ประชาชนทั่ ว ไปได้ เรีย นรู้สิ่ งใหม่ ๆ และเพื่ อร่ว มพั ฒ นา
อุตสาหกรรมด้านพืชสวนต่อไป
แต่งตั้ง
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายวรณัฐ คงเมือง
ผู้อานวยการกอง (ผู้อานวยการระดับสูง) กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ให้ ดารงตาแหน่ ง ที่ป รึกษาด้านนโยบายและยุ ทธศาสตร์ความมั่นคง (นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนทรงคุณ วุฒิ )
ส านั ก งานสภาความมั่น คงแห่ งชาติ ส านั กนายกรัฐ มนตรี ตั้งแต่วัน ที่ 1 กั น ยายน 2564 ซึ่ งเป็ น วัน ที่ มีคุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรื อ นสามั ญ สั งกั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 3 ราย ให้ ด ารงต าแหน่ งประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง
เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
2. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิช าการเกษตร ดารงตาแหน่ง ผู้ ตรวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง
3. นายระพี ภั ท ร์ จั น ทรศรี ว งศ์ รองปลั ด กระทรวง ส านั ก งานปลั ด กระทรวง ด ารงต าแหน่ ง
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
26. เรื่ อ ง ก า ร แ ต่ งตั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เรื อ น ส า มั ญ ให้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ป ร ะ เภ ท บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง
(กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 3 ราย เพื่อทดแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐ
ไนจีเรีย ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2. นางสาวบุศรา กาญจนาลัย อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม
3. นายสุภาค โปร่งธุระ อัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ไปดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตประจาต่างประเทศทั้ง 3 ราย ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ
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27. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอแต่ ง ตั้ ง ศาสตราจารย์ พิ เ ศษวิ ศิ ษ ฏ์
วิ ศิ ษ ฏ์ ส รอรรถ เป็ น กรรมการอื่ น ในคณะกรรมการธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและน าเข้ า แห่ ง ประเทศไทย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จานวน 2 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการฯ ที่พ้นจากตาแหน่ง ดังนี้
1. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธานกรรมการ
2. นางสาวธิ ด ารั ธ ธนภรรคภวิน เป็ นกรรมการ (บุค คลในบั ญ ชีรายชื่ อฯ และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ใน
ภาคธุรกิจ)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (วันที่ 27 ตุลาคม 2566)
*********************************

