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http://www.thaigov.go.th
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (7 มิ ถุ น ายน 2565) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 4 ฉบับ
2.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
3.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ....
4.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลห้วยแย้
ตาบลวังตะเฆ่ ตาบลโคกสะอาด อาเภอหนองบัวระเหว และตาบลชีบน อาเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ....
5.
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ-สังคม
6.
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7.
เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ณ เดือนเมษายน 2565
8.
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจาเดือนมีนาคม 2565
9.
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2565
10. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2502 เรื่อง การเดินรถขนส่ง
ต่างจังหวัด เพื่อให้บริษัท ขนส่ง จากัด มีภารกิจด้านการขนส่งสินค้าและ
พัสดุภัณฑ์
11. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการ
บ้านล้านหลัง ระยะที่ 2)
12. เรื่อง รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2565
13. เรื่อง รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2570)
14. เรื่อง รายงานผลการดาเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
15. เรื่อง (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)
16. เรื่อง โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกาลังคนของ
ประเทศ (อาชีวะอยู่ประจาเรียนฟรี มีอาชีพ)
17. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น สาหรับการปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สานักงานตารวจแห่งชาติ
ระหว่ า งวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2564 ถึ ง วั น ที่ 31 มกราคม 2565 รวม 62 วั น
(ห้วงที่ 3 - 4)
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ต่างประเทศ
การพิจารณาเพิ่มราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและอยู่ใน
ราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน (ผ.30)
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 26 การประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 8 และ
การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและ
โทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์
การเข้าร่วมเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรี
แห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA)
ขอความเห็นชอบท่าทีไทยเพิ่มเติมสาหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้า
โลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 12 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญา (Final Declaration) สาหรับการประชุม
ระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดาเนินการ “น้าสาหรับ
การพัฒ นาที่ยั่งยืน ” ค.ศ. 2018 - 2028 ครั้งที่ 2 (The Second High - Level
International Conference on the International Decade for Action
“Water for Sustainable Development” , 2018 - 2028 หรือ Second
Dushanbe Water Action Decade Conference)
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
แต่งตั้งอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์
ทางการ) ประจาปี 2565 (ฮ.ศ. 1443)
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กฎหมาย
1. เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวม 4 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ 1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. …. 2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. 3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. 4. ร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รวม 4 ฉบับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม (ทส.) ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
เสนอ และให้ส านั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวง รวม 4 ฉบับดังกล่ าวให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ทั้งนี้ สคก. เสนอว่า ทส. ได้ส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รวม 4 ฉบับ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการ หน้าที่และอานาจของสานักงานปลัดกระทรวง กรมควบคุมมลพิษ สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม และกรมส่ งเสริม คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม ทส. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและ
เหมาะสมกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้มี
มติเห็นชอบแล้ว ให้ สคก. ตรวจพิจารณา สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง ทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวเสร็จแล้ว โดย
ส านั กนายกรั ฐ มนตรี (ส านั กงบประมาณ ส านั ก งาน ก.พ. และส านั ก งาน ก.พ.ร.) กระทรวง การคลั ง และ ทส.
(สานักงานปลัดกระทรวง) ได้มีหนังสือยืนยัน ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวง รวม 4 ฉบับ
ดังกล่าวแล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง ทส.
พ.ศ. 2560 โดยมีการตัดโอนสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 ไปเป็นของกรมควบคุมมลพิษ
2. ร่า งกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมควบคุม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. เป็ น การปรับ ปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการกรมควบคุมมลพิษ ทส. โดยมีการตัดโอน
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 จากสานักงานปลัดกระทรวง ทส. มาเป็นของกรมควบคุมมลพิษ และเปลี่ยนชื่อ
เป็ น สานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิ ษ ที่ 1 – 16 พร้อมทั้ งปรับ ปรุงภารกิจเพื่อให้ ส อดคล้ องกับ ภารกิจ
ที่เพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ร่ า งกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ของส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ทส. โดยปรับ ปรุงภารกิ จ และเปลี่ ย นชื่ อ
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็น กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็น กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ร่ า งกฎ กระทรวงแ บ่ ง ส่ ว น ราชการกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภ าพ สิ่ ง แ วดล้ อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล้อม (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. …. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ
กรมส่งเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม ทส. โดยปรับปรุงโครงสร้างหน่ วยงานด้านสิ่ งแวดล้ อมจากส านั กส่ งเสริม การมี
ส่วนร่วมของประชาชน เป็น “กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไนทรัสออกไซด์
ทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. 2. ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกซิเจนทาง
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การแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ที่ อก. เสนอ เป็นการกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไนทรัส
ออกไซด์ทางการแพทย์ และออกซิเจนทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอ้างอิง
การพัฒ นาเทคโนโลยี การทาและการใช้ภ ายในประเทศ และเพื่อคุ้มครองผู้ บริโภคให้ มีความปลอดภั ยในการใช้
ผลิ ตภั ณ ฑ์ อุตสาหกรรมดังกล่ าว ซึ่ง อก. ได้ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็ น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่ าวแล้ ว
ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวรวม 2 ฉบับเป็นการล่วงหน้า
แล้ว และสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นชอบกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. …. มีส าระสาคัญ เป็ น การกาหนดให้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ อุตสาหกรรมไนทรัส ออกไซด์ท างการแพทย์
ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 30 – 2564 โดยให้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหนึ่ งร้อ ยแปดสิ บ วัน นั บ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกซิเจนทางการแพทย์ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. …. มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกซิเจนทางการแพทย์ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 540 – 2564 โดยให้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดสองร้อ ยเจ็ ด สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ อก. เสนอว่า
1. โดยที่กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 จะ
สิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ยังคงส่งผลกระทบต่ อผู้ประกอบกิจ การโรงงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่ อเป็นการลดภาระและบรรเทา
ผลกระทบต่อ ผู้ ป ระกอบกิจ การโรงงาน อก. จึงเห็ น ควรขยายระยะเวลาการยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 (โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการต้องแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบก่อน เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และมีจานวนคนงานไม่เกิน 50 คน) และผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จาพวกที่ 3 (โรงงานประเภท ชนิ ด และขนาดที่ การตั้ งโรงงานจะต้ อ งได้ รับ ใบอนุ ญ าตก่ อ นจึงจะดาเนิ น การได้
เครื่องจักรเกินกว่า 50 แรงม้า และมีจานวนคนงานเกินกว่า 50 คน หรือเป็นโรงงานที่มีมลภาวะ) ออกไปอีก 1 ปี
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเป็นปีที่ 3) อก. พิจารณาแล้วจึงได้ยกร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่
ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงาน พ.ศ. .... โดยอาศั ย อ านาจตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุ ต สาหกรรมมี อ านาจออกกฎกระทรวงยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มได้ ประกอบกั บ มาตรา 43 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติ
ให้ในกรณีของค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับโรงงานจาพวกที่ 2 ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐมนตรี
แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ล้ ว รั ฐ มนตรี จ ะออกกฎกระทรวงยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มดั งกล่ า วไม่ ไ ด้ เว้ น แต่ มี
เหตุ ส มควรอั น เกิ ด จากภั ย ธรรมชาติ หรื อ ภาวะทางเศรษฐกิ จ รั ฐ มนตรี จ ะออกกฎกระทรวงลดหรื อ ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเหตุดังกล่าวได้
2. อก. ได้ดาเนินการจัดทาประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรา 27
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยรายงานว่าการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
จะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
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2.1 ประมาณการการสูญเสียรายได้ ซึ่งได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่จะต้องเรียกเก็บ
จากผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 เป็นเวลา 1 ปี จะทาให้รัฐสูญเสีย
รายได้ประมาณ 280,405,800 บาท ดังนี้
ประเภทค่าธรรมเนียมรายปี จานวนโรงงาน รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
1. โรงงานจาพวกที่ 2
3,350
2,908,950
เฉพาะโรงงานที่ เ ข้ า ข่ า ยตาม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ โ ร ง ง า น
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 สถานะ
แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
แล้ว ซึ่งมีเครื่องจักรมีกาลังรวม
ตั้ ง แต่ 50 แรงม้ า หรื อ ก าลั ง
เทียบเท่าตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป
หรื อ ใช้ ค นงานตั้ ง แต่ 50 คน
ขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโรงงานใน
พื้นที่การนิคมอุตสาหกรรม
2. โรงงานจาพวกที่ 3
56,994
277,496,850
รวม
60,344
280,405,800
2.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน อันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และเพื่อเป็นการพยุงสถานะของโรงงานให้มีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมซึ่งมี
มูลค่ามากกว่ารายได้ที่รัฐจะต้องสูญเสียไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
เป็ น การขยายระยะเวลาการยกเว้น ค่าธรรมเนี ยมรายปี ที่ เรียกเก็บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ โรงงาน
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่
3 ทุกขนาด เป็นเวลา 1 ปี โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลห้วยแย้ ตาบลวังตะเฆ่ ตาบลโคกสะอาด
อาเภอหนองบัวระเหว และตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลห้วยแย้
ตาบลวังตะเฆ่ ตาบลโคกสะอาด อาเภอหนองบัวระเหว และตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ....
ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยให้แก้ไขระยะเวลาใช้บังคับร่างพระราชกฤษฎีกา จาก
“พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกาหนด 4 ปี ” เป็น “พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกาหนด 3 ปี ” ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติ
หลักการและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการกาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่
ตาบลห้วยแย้ ตาบลวังตะเฆ่ ตาบลโคกสะอาด อาเภอ หนองบัวระเหว และตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้า อาคารประกอบและสิ่งจาเป็นในการชลประทานอื่นตามโครงการอ่างเก็บน้าลาน้า
ชีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานสาหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภค
และบริโภค ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิท ธิเข้าไปทาการสารวจ
เพื่ อ ให้ ท ราบข้อ เท็ จ จริ งเกี่ย วกับ อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ที่ ต้ องได้ม าโดยแน่ ชัด ทั้ งนี้ เมื่ อโครงการนี้ แ ล้ วเสร็ จ จะท าให้
เกษตรกรและประชาชนในพื้นได้รับประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้า สามารถเก็บกักน้าเพื่อการเกษตรใน
ฤดูฝนได้จานวน 75,000 ไร่ และฤดูแล้งได้จานวน 30,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อาเภอ 6 ตาบล 63 หมู่บ้าน 7,556
ครัวเรือน รวมทั้งจะเป็นแหล่งน้าต้นทุนสนับสนุนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าตามลาน้าชีตั้งแต่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้าใน
พื้นที่จังหวัดชัยภูมิจนถึงจุดบรรจบลาน้าพองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเป็นแเหล่งน้าสาหรับทาการประมงและ
เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า ตลอดจนช่วยป้องกัน และบรรเทาอุทกภั ยในพื้ น ที่ได้ ซึ่งสานักงบประมาณแจ้งว่า จะจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับแล้ว
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สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลห้วยแย้ ตาบลวังตะเฆ่ ตาบลโคกสะอาด อาเภอหนองบัว
ระเหว และตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้า อาคารประกอบ และสิ่งจาเป็นในการ
ชลประทานอื่นตามโครงการอ่างเก็บน้าลาน้าชีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกาหนดใช้บังคับ
3 ปี (เดิมกาหนดไว้ 4 ปี) โดยให้เริ่มต้นเข้าสารวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบั บ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจ
พิจารณาแล้ ว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยร่างพระราชบัญ ญัติคู่ชีวิตฯ เป็นการตรากฎหมายเฉพาะขึ้นเพื่อ
รองรับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ แทนการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็น
หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อาจมีความเชื่อมโยงกับกฎหมายฉบับอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้อง
ศึกษาอย่างรอบด้าน ส่วนการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะเป็นการแก้ไขบทบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับ
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตฯ ทั้งนี้ การตรากฎหมายดังกล่า วจะเป็นการรองรับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ ได้รับการ
รับรองในทางระหว่างประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นระหว่างบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมของโลกในปัจจุบัน
สาระสาคัญ
1. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ ประกอบด้วย 4 หมวด 46 มาตรา ดังนี้
1.1 อารัมภบท (มาตรา 1 - 5) : กาหนดเงื่อนเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย คานิยามสาคัญ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะ คาว่า “คู่ชีวิต” รวมทั้งกาหนดรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
1.2 หมวด 1 การจดทะเบียนคู่ ชีวิต (มาตรา 6 - 14) : กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการ
จดทะเบียนคู่ชีวิต
1.3 หมวด 2 การเป็นคู่ชีวิต (มาตรา 15 - 38) : แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่
(1) ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 15 - 21) : กาหนดให้นาบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวมาใช้บังคับกับคู่ชีวิตหากไม่มีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวดนี้รวมถึง
เรื่องอื่น ๆ เช่น ภูมิลาเนาของคู่ชีวิต อานาจในการจัดการแทนผู้เสียหายและอานาจดาเนินคดีต่างผู้ตายของคู่ชีวิต
(2) ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา 22 - 23) : กาหนดหน้าที่ของ
คู่ชีวิตต่อกัน และกรณีที่คู่ชีวิตไม่สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยปกติสุขได้
(3) ส่ ว นที่ 3 ทรั พ ย์ สิ น ระหว่างคู่ ชี วิต (มาตรา 24 - 27) : ก าหนดหลั ก เกณฑ์
วิธีการในการทาสัญญาเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิต สินส่วนตัว ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
(4) ส่วนที่ 4 ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต (มาตรา 28 - 31) : กาหนด
หลักเกณฑ์ที่ทาให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ และผลสืบเนื่องจากการที่การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นเป็นโมฆะ
(5) ส่ วนที่ 5 การสิ้ นสุ ดการเป็น คู่ชีวิต (มาตรา 32 - 38) : กาหนดเหตุที่ ท าให้
การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง หลักเกณฑ์การสมัครใจเลิกกันจากการเป็นคู่ชีวิต การขอให้ ศาลพิพากษาเพิกถอนการจด
ทะเบียนคู่ชีวิต และเหตุแห่งการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต ตลอดจนผลสืบเนื่องการสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต
1.4 หมวด 3 บุตรบุญธรรม (มาตรา 39 - 44) : กาหนดเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมของ
คู่ชีวิต และให้ นาบทบัญ ญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยบุตรบุญ ธรรมมาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตโดย
อนุโลม
1.5 หมวด 4 มรดก (มาตรา 45 - 46) : กาหนดสิทธิและหน้าที่ในการรับมรดกของคู่ชีวิต
และให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับคู่ชีวิตมาใช้บังคับกับคู่ชีวิตโดยอนุโลม
2. ร่างพระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประกอบด้ว ย 5 มาตรา โดยมีวัตถุ ป ระสงค์เพื่ อแก้ ไขเพิ่ มเติม ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา 1452
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(การจดทะเบียนสมรสซ้อน) 1516 (1) (เหตุฟ้องหย่า) และ 1528 (การสิ้นสุดสิทธิในการรับค่าเลี้ยงชีพ) เพื่อให้รองรับ
กรณีคู่ชีวิตด้วย
เศรษฐกิจ-สังคม
6. เรื่อง สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรัฐ มนตรี (สปน.) เสนอ สรุ ป ผลการ
ดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อขอความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน และการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ต่อไป [เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (29 พฤศจิกายน
2548) ที่รับ ทราบแนวทางการจัด ระเบียบของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนและ
มอบหมายให้ทุกกระทรวงดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยให้ สปน. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการติดตาม
ผลการดาเนิ น การและสรุ ป รายงานผลความคืบ หน้าในการดาเนิน การเสนอคณะรัฐ มนตรีรับ ทราบทุ ก 3 เดือน]
สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. สรุปผลการด าเนิ น การเรื่องร้องทุกข์แ ละรั บข้อคิดเห็น จากประชาชนในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)
1.1 สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นของประชาชนที่ยื่นเรื่องผ่านช่องทาง
การร้องทุกข์ 1111 รวมทั้งสิ้น 17,687 เรื่อง สามารถดาเนินการจนได้ข้อยุติ 15,585 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.12 และ
รอผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2,102 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.88
1.2 หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นมากที่สุด 5 ลาดับ
แรก ดังนี้
(1) ส่วนราชการ ได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ 930 เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข
734 เรื่อง กระทรวงแรงงาน 651 เรื่อง กระทรวงการคลัง 586 เรื่อง และกระทรวงคมนาคม 331 เรื่อง
(2) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 187 เรื่อง องค์การขนส่ง
มวลชนกรุ งเทพ 122 เรื่อ ง การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิภ าค 101 เรื่อง การประปาส่ วนภู มิ ภ าค 97 เรื่อง และการประปา
นครหลวง 95 เรื่อง
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 950 เรื่อง
จังหวัดนนทบุรี 260 เรื่อง สมุทรปราการ 252 เรื่อง ปทุมธานี 202 เรื่อง และชลบุรี 189 เรื่อง
2. การประมวลผลและวิ เ คราะห์ เ รื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ แ ละรั บ ข้ อ คิ ด เห็ น ในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปได้ ดังนี้
2.1 สถิ ติ จ านวนเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี งบประมาณ
ที่ผ่านมา โดยในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเรื่องร้องทุกข์ 34,091 เรื่อง ซึ่งน้อยกว่าในไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2,069 เรื่อง (มีเรื่องราวร้องทุกข์ 36,160 เรื่อง)
2.2 ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นเรื่องมากที่สุด 10 ลาดับแรก ได้แก่
(1) การรักษาพยาบาล เช่น ขอให้มีการยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม รวมทั้งให้มีมาตรการเข้มงวดในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เทศกาลวันปีใหม่และกิจกรรมที่เป็นการรวมตัว
กันของผู้คนจานวนมาก (1,736 เรื่อง)
(2) เสี ย งรบกวน/สั่ น สะเทื อ น โดยขอให้ แ ก้ ไขปั ญ หามลภาวะทางเสี ย งจาก
สถานบันเทิง สถานประกอบการ ร้านอาหาร บ้านเรือน และวัยรุ่นมั่วสุมรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ส่งเสียงดัง
รบกวน (921 เรื่อง)
(3) ไฟฟ้า เช่น ขอให้แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ริมทาง หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเสาไฟฟ้า (734 เรื่อง)
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(4) การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ เช่น การจ่ายเงิน
ช่ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากโรคโควิ ด -19 และการเปิ ด ประเทศเพื่ อ รับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ างชาติ
(688 เรื่อง)
(5) ค่าครองชีพ เช่น ขอความช่วยเหลือในการพิจารณาสิทธิตามโครงการเยียวยา
นายจ้างและลูกจ้างในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของผู้ประกั นตน
ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และมาตรการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู้ ป ระกอบอาชี พ ขั บ รถยนต์ รับ จ้ า ง
สาธารณะที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (686 เรื่อง)
(6) โทรศั พ ท์ เช่ น ขอให้ ป รับ ปรุงระบบการให้ บ ริก ารทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข
สายด่ว น 1422 ของกรมควบคุมโรค หมายเลขสายด่วน 1506 ของส านักงานประกันสั งคม ตลอดจนหมายเลข
โทรศัพท์พื้นฐานของสานักงานเขตและหน่วยงานอื่น ๆ ในส่วนภูมิภาค และขอชมเชยศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อ
ประชาชนหมายเลขสายด่วน 1111 กด 2 และกด 0 (673 เรื่อง)
(7) น้าประปา เช่น ขอให้แก้ไขปัญหาน้าประปาไม่ไหล ไหลอ่อนและไม่มีคุณภาพ
และขอให้ขยายเขตการให้บริการน้าประปา (572 เรื่อง)
(8) ถนน เช่น ให้ ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน พื้ น ผิ ว ถนน สะพานกลั บ รถ
บาทวิถี ตีเส้นแบ่งช่องการจราจร ขยายช่องทางจราจร ไฟฟ้าส่องสว่างริมทางและติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร รวมทั้ง
ขอให้ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์หรือถนนคอนกรีต (519 เรื่อง)
(9) อุทกภัย เช่น ขอให้แก้ไขปัญหาน้าทะเลหนุนสูงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และพื้นที่จังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้าเจ้าพระยา และขอให้ระบายน้าออกจากพื้นที่น้าท่วมขังซ้าซาก (514 เรื่อง)
(10) การเมือง เช่น ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง และ
ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
และขอให้กาลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ (478 เรื่อง)
2.3 รายงานสรุปการสอบถามข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็น ร้องขอความช่วยเหลือและ
แจ้งเหตุ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสายด่วน
1111 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2564) สรุปได้ ดังนี้
หน่วย : เรื่อง
ลาดับที่
ประเภทเรื่อง
จานวน
ดาเนินการจน รอผลการพิจารณา
ได้ข้อยุติ
1
ก า รส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล แ ล ะ เส น อ
58,967
58,967
ข้อคิดเห็น
2
ขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุ
3,404
3,176
228
รวมทั้งสิ้น
62,371
62,143
228
2.4 การแจ้ ง เบาะแสการกระท าผิ ด กฎหมายและการร้ อ งเรี ย นซึ่ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านสายด่วน 1111 (ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม -31 ธันวาคม 2564) สรุปได้ ดังนี้
หน่วย : เรื่อง
ลาดับที่
ประเภทเรื่อง
จานวน
ดาเนินการ
รอผลการพิจารณา
จนได้ข้อยุติ
1
แจ้งเบาะแสการกระทาความผิ ด
1,026
840
186
กรณีบ่อนการพนัน
2
แจ้ ง เบาะแสการไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
697
472
225
ข้อกาหนดตามความในมาตรา 9
แห่ งพระราชกาหนดการบริ ห าร
ราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. 2548 และแจ้ ง เบาะแส
แรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย
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รวมทั้งสิ้น
1,723
1,312
411
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์
สปน. พบว่า ปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยังคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพการให้บริการ
โดยอาจมี ส าเหตุ ม าจาก (1) ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ มาตรการด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ
โรคโควิ ด -19 ซึ่ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นอยู่ บ่ อ ยครั้ งท าให้ ก ารรับ รู้ ข องประชาชนไม่ ชั ด เจนและสั บ สน (2) คุ ณ ภาพ
การให้บริการผ่านช่องทางสายด่วนยังขาดการให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างเบ็ดเสร็จ และมีปริมาณการรอสายและการโอนสาย
จานวนมากและ (3) ขาดการแก้ ไขปั ญ หาด้านเศรษฐกิจ ในลั ก ษณะองค์ รวม โดยหน่ ว ยงานต่ าง ๆ แก้ไขปั ญ หา
ตามอานาจหน้าที่ของตนโดยที่ขาดการทางานในเชิงบูรณาการและครบวงจร
4. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดย สปน. จะได้ประสานแจ้งและขอความร่วมมือให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
4.1 ขอให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของข้ อ มู ล จั ด ท าเนื้ อ หาข้ อ มู ล ข่ าวสารและประชาสั ม พั น ธ์ ให้
ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
4.2 ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีสายด่วนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการทั้งด้านองค์ความรู้
ของเจ้ าหน้ าที่ผู้ รับ สาย การบริ ห ารจั ดการคู่ส ายที่ ต้องเพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ ควรต้องพัฒ นาเพิ่ ม
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนที่หลากหลายโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์เพื่อรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4.3 กรณี ปั ญ หาด้ านเศรษฐกิ จ และค่ า ครองชี พ ของประชาชนควรมี ก ารประชุ ม หารื อ
หน่วยงานเจ้าภาพเพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละภาคส่วนให้มีความชัดเจน รวมถึงกระตุ้น
ให้ เกิ ด การลงทุ น และการจ้ างงานในทุ ก ภาคการผลิ ต ไปพร้ อ มกั น เช่ น ก าหนดรูป แบบการจ าลองธุ รกิ จ ใหม่ ๆ
กับภาคธุรกิจภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19
7. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2565
นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2565 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านการจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการ
บรรลุ เป้ าหมายตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เพื่ อให้
หน่วยงานของรัฐสามารถจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง
เป็ น รูป ธรรมและให้ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็ น “ครู ก” ที่ส ามารถถ่ายทอดความรู้ให้ แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้
รวมทั้งสามารถพัฒ นาและจัดทาข้อเสนอโครงการฯ ให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง
1.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 ในการดาเนินการที่ผ่านมา พบว่า
หน่วยงานของรัฐยังมีค วามเข้า ใจคลาดเคลื่อนในหลักการจัดทาแผนปฏิ บัติการด้าน... โดยหลั กการในการมี
แผนปฏิบัติการด้าน...ให้มีเฉพาะที่จาเป็นเท่านั้นซึ่งอาจมีตามที่กฎหมายกาหนดหรือมีตามความจาเป็นที่ไม่ใช่เป็น
เพียงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกันเท่านั้น ทาให้การเสนอแผนปฏิบัติการด้าน...เข้าสู่
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองมีจานวนมาก ทั้งนี้ ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ (4 ธันวาคม 2560)1 เกี่ยวกับการจัดทา
แผนระดับที่ 3 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 มีการเสนอแผนระดับที่ 3 จานวน 137 แผน โดยมีสถานะในการดาเนินการ
ดังนี้ (1) แผนฯ ซึ่งผ่ านกระบวนการพิ จ ารณาและรายงานให้ คณะรัฐมนตรีรับ ทราบแล้ วและยังมี ผลบั งคับใช้อยู่
72 แผน (2) แผนฯ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของ สศช. 28 แผน (3) แผนฯ ที่ยกเลิกการดาเนินการ/สิ้นสุด
การดาเนินการ 31 แผน และ (4) แผนฯ ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของ สศช. และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี
6 แผน เช่น 1) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะ 6 ปี (พ.ศ. 25652570) 2) แผนด้ านการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบั บ ปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2566-2570 และ 3) (ร่าง) แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565
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1.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและการพัฒนา
คนทุ ก ช่ ว งวัย อย่า งยั่ งยื น ตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง (ศจพ.) อยู่ ระหว่างการพั ฒ นาระบบแฟ้ ม
บ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ให้เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลครัวเรือนและข้อมูลบุคคลเพื่อการพัฒนาแต่ละช่วงวัย
ในพื้นที่ ทั้งนี้ ข้อมูลการพัฒนาคนทุกช่วงวัยดังกล่าวเป็นข้อมูลสาคัญในการคานวณและกาหนดดัชนีการพัฒนาคน
หลากหลายมิติในระดับประเทศและพื้นที่ กาหนดเกณฑ์ของขั้นการพัฒนา (อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน) รวมทั้งเป็น
ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ศจพ. ในระดั บ ต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ เพื่ อ น าไปก าหนดและชี้ ป ระเด็ น การพั ฒ นาแบบพุ่ งเป้ า ไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อย่างยั่งยืน
2. ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ (รอบตุลาคม-ธันวาคม 2564) มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ที่ดาเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ 7 กิจกรรม ได้แก่
ด้าน
กิจกรรม
(1) การเมือง
ㆍสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
ㆍปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป
(2) กฎหมาย
ㆍ จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา
ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัยเพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน
ㆍจัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน
(3) กระบวนการยุติธรรม
จัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ
(4) การป้ อ งกั น และปราบปราม พัฒ นาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่มีประสิทธิภาพ
(5) การศึกษา
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน
3. การติ ดตาม การตรวจสอบ และการประเมิน ผลการดาเนิน การตามยุทธศาสตร์ชาติแ ละ
แผนการปฏิรูปประเทศ สศช. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้สามารถแสดงผลข้อมูลสถิติ สถานการณ์ และงานวิจัย โดยได้พัฒนา
ระบบจัดการคุณภาพข้อมูลเปิดบนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ (Open-D) เพื่ อ ให้ ส ะดวกต่ อการน าเข้าและการใช้ป ระโยชน์ จากข้อมู ล รวมถึงพั ฒ นาหน้ า
แสดงผลให้มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะทาหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการวิเคราะห์จัดทาโครงการ/
การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม
4. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการได้เสนอประเด็นการตรวจสอบและ
ประเมินผลตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านสังคม (3) ด้านการพัฒ นา
ศักยภาพคน และ (4) ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้องต้องใช้เป็นกรอบในการจัดทา
แผนการตรวจราชการและแผนการตรวจสอบและประเมินผลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น และเป็ น ไปตามห้ ว งเวลาของแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ดั งนั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องตามหลักการบริหารงานคุณภาพ
โดยใช้ระบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือกลางในการดาเนินการเพื่อให้สามารถรายงานตรวจสอบและประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อส่งสัญ ญาณเตื อนได้ ทัน ทีในกรณี ที่พ บความเสี่ยงหรือมี ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขที่จาเป็ น
เร่งด่วน
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(4 ธ.ค 60) เห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 แผนระดับที่
2 และแผนระดับที่ 3 โดยในการเสนอแผนระดับที่ 3 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเสนอแผนระตับที่ 3
ไปยัง สศช. เพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่ สศช. เสนอ
8. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจาเดือนมีนาคม 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจาเดือนมีนาคม 2565 ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
ภาวะเศรษฐกิจ อุต สาหกรรมเดื อนมี น าคม 2565 เมื่อ พิจารณาจากดัช นีผ ลผลิ ตอุต สาหกรรม
(MPI) หดตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
อุตสาหกรรมสาคัญ ที่ส่งผลให้ MPI เดือนมีนาคม 2565 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน คือ
1. เครื่องปรับอากาศ หดตัวร้อยละ 12.23 จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด -19 ทาให้กาลังซื้อ
ของผู้บริโภคลดลงและชะลอการตัดสินใจซื้อออกไป ส่งผลให้ตลาดในประเทศหดตัว เช่นเดียวกับการส่งออกที่หดตัว
จากปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และคิวเรือในการขนส่งที่ยังมีอยู่
2. Hard Disk Drive หดตัวร้อยละ 8.18 จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้การผลิตทาได้
ไม่เต็มที่ มีปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วน รวมถึงไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามแผนจากปัญหาเที่ยวบินในการขนส่ง
3. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หดตัวร้อยละ 12.00 จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลต่อกาลังซื้อ
การขาดวัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศที่ล่าช้าจากปัญหาการขนส่ง
อุตสาหกรรมสาคัญที่ยังขยายตัวในเดือนมีนาคม 2565 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
1. น้าตาล ขยายตัวร้อยละ 61.25 จากผลผลิตอ้อยที่มีมากกว่าปีก่อน และปีนี้ปิดหีบช้ากว่าปีก่อน
2. การกลั่นน้ามันปิโตรเลียม ขยายตัวร้อยละ 17.51 จากจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลังผ่อนคลาย
มาตรการเข้าประเทศ รวมถึงมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของรัฐ กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
มากขึ้น
9. เรื่อง สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบสรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2565 ตามที่ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ดาเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่ ว งเทศกาล และช่ ว งวั น หยุ ด พ.ศ. 2565 โดยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาคี เครื อ ข่ ายที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
ภายใต้ชื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 11 - 17เมษายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยสรุปผลการดาเนินการ ดังนี้
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 (รวม 7 วัน)
จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ
จานวนผู้บาดเจ็บ (คน)
จานวนผู้เสียชีวิต
(ครั้ง)
(admit)
(ราย)
1,917
1,869
278
โดยผลการดาเนิ น งานช่ว งควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 เปรียบเทียบกับ
เทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด ในภาพรวม ประกอบด้วย
1. การเกิดอุบัติเหตุ 1,917 ครั้ง สดลงร้อยละ 38.99 ผู้บาดเจ็บ (admit) 1,869 คน ลดลงร้อยละ
42.17 ผู้เสียชีวิต 278 ราย ลดลงร้อยละ 22.85
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2. การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ 20 ครั้ง ลดลงร้อยละ 43.40
3. การเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ 168 ราย ลดลงร้อยละ 10.80
4. ผู้เสียชีวิตในพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ลดลงร้อยละ 38.46 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ลดลงร้อยละ 26.47 และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ลดลงร้อยละ 15.36
ส่ว นผลการดาเนิ น การที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ประเด็น ได้แก่ ผู้ เสี ยชีวิตในพฤติกรรมเสี่ ยง
หลักจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ลดลงร้อยละ 3.84 และดัชนีความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ เท่ากับ 14.50
10. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2502 เรื่อง การเดินรถขนส่งต่างจังหวัด เพื่อให้บริษัท
ขนส่ง จากัด มีภารกิจด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2502 เรื่อง การเดินรถ
ขนส่ งต่างจั งหวัด จากเดิ ม ให้ บ ริษัท ขนส่ ง จากัด (บขส.) รับภาระเดินเฉพาะรถโดยสาร เป็ น ให้ บขส. มีภ ารกิจ
ด้านการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสาคัญ
1. บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส.) ได้เริ่มดาเนินธุรกิจให้บริการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์แบบ Hub to
Hub ตั้งแต่วัน ที่ 16 สิ งหาคม 2551 โดยใช้ก ารรับ ส่ งไปกับ รถโดยสารประจาทางระหว่างสถานี ขนส่ งผู้ โดยสาร
(บขส. มีศูนย์สาหรับกระจายสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศจานวน 104 แห่ง) และการเช่ารถบรรทุกของส่วนงาน
รับ ส่งพัสดุภัณ ฑ์ของ บขส. เพื่อชดเชยรายได้จากธุรกิจเดินรถโดยสารประจาทางที่ลดลง ประกอบกับยังไม่มีการ
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐใดทาหน้าที่ดังกล่าวแทนองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) ซึ่งถูกยุบเลิกตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ทั้งนี้ ในช่วงปี 2560 – 2564 บขส. มีรายได้จากการขนส่งพัสดุภัณฑ์
เฉลี่ยปีละ 149.32 ล้านบาท [กาไรเฉลี่ย 63.17 ล้านบาท (ร้อยละ 42.31)] ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.36 ของรายได้
ทั้งหมด และมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของตลาดธุรกิจดังกล่าว
2. ในช่วงที่ผ่านมาการดาเนิ นธุรกิจเดินรถโดยสารประจาทางซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ บขส. ได้รับ
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของบริการทดแทน อาทิ สายการบินต้นทุ นต่า การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การแข่งขันจากผู้
ให้บริการภาคเอกชนรายอื่น สภาพเศรษฐกิจและสังคม และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผล
ให้ปัจจุบัน บขส. มีปริมาณผู้โดยสารคงเหลือเพียงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2561 และปี 2562 โดยในช่วงปี 2560 2564 บขส. มีรายได้เฉลี่ยจากธุรกิจดังกล่าว ปีละ 1,636.06 ล้านบาท แต่ยังคงมีพนักงานจานวนมากถึง 2,850 คน
ทาให้รายได้จากการให้บริการไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การดาเนินธุรกิจให้บริการรับส่งสินค้าและพัสดุ
ภัณฑ์ของ บขส. ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2502 ที่กาหนดให้ บขส. รับภาระเดินเฉพาะ
รถโดยสาร และให้ ร.ส.พ. รับภาระเดินเฉพาะรถขนส่งสินค้าขนส่งจากบ้านถึงบ้าน (Door to Door) ดังนั้น กระทรวง
คมนาคม (คค.) โดย บขส. จึ ง มี ค วามประสงค์ ข อทบทวนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ บขส. สามารถ
ดาเนิ น กิจ การดังกล่ าวได้อย่างเต็มประสิทธิภ าพ สามารถพัฒ นาและขยายธุรกิจให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
สามารถนารายได้จากการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์มาชดเชยรายได้จากธุรกิจเดินรถโดยสารประจาทางที่ลดลงได้
โดย บขส. ได้กาหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้าและ
พัสดุภัณฑ์แบบ Door to Door สรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสาคัญ
การดาเนินการในระยะต่อไป • ทาความร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด (ปณท.) [รัฐวิสาหกิจภายใต้กากับ
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)] และผู้ประกอบการเอกชนใน
การรับขนสินค้าและพัสดุภัณฑ์เพื่อขยายจุดกระจายสินค้า เพิ่มส่วนแบ่งตลาด และ
ขยายฐานลูกค้า โดยจะมีการกาหนดเส้นทางการบริการร่วมกันและพิจารณาขยาย
เส้นทางในปีต่อ ๆ ไป โดยในระยะแรกจะเป็นการขนส่งภายในประเทศ และจะมี
การขยายไปสู่เส้นทางระหว่างประเทศต่อไป (รถโดยสารระหว่างประเทศที่เดินรถ
อยู่เดิมแล้ว) รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการติดตามสินค้าและพัสดุภัณฑ์1
• คัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยในพื้นที่เพื่อร่วมบริการขนส่งแบบ Hub to
Door ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับการคัดเลือกรถร่วมบริการของ รสภ.
ทั้งนี้ ระยะแรกจะดาเนินการเช่ารถรับส่งพัสดุภัณฑ์ตามเดิม และอาจพิจารณาศึกษา
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แผนปฏิบัติการ

ความคุ้มค่าในกรณี จัดซื้อรถบรรทุ กต่อไป 2 โดยคาดการณ์ ว่ารายได้จากภารกิจ
ดังกล่ าวจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 15 ล้ านบาท และมีกาไรก่อนหักภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยปีละ 4.6 ล้านบาท
• โครงการพัฒนาการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตร
• โครงการสร้างความร่ว มมือกับ ผู้ป ระกอบการเอกชนเพื่อการขนส่ งสิ นค้าและ
พัสดุภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ
• โครงการพัฒนาสถานีเดินรถให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าและพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค
• โครงการจัดตั้งตัวแทนรับส่งและกระจายสินค้า

_____________________
1คค. (บขส.) รายงานเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
2บขส. รายงานเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

11. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบทบทวนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย แห่ ง รั ฐ
(โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2) โดยปรับปรุงการกาหนดราคาซื้อขายหลักประกันต่อหน่วยและวงเงินกู้สูงสุดต่อราย
ต่อหลักประกัน จากเดิม ไม่เกิน 1,200,000 บาท เป็น ไม่เกิน 1,500,000 บาท ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
1. ผลการดาเนินโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 ธอส. มียอดอนุมัติ
สินเชื่อแล้ว จานวน 12,007 ราย เป็นจานวนเงิน 10,281.30 ล้านบาท (กรอบวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท)
และยังมีวงเงินคงเหลือภายใต้โครงการดังกล่าวอีกจานวน 9,718.70 ล้านบาท โดยมีการกระจายตัวของสินเชื่อที่ได้รับ
การอนุมัติแล้วในแต่ละช่วงวงเงินในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้
วงเงินที่ได้รับสินเชื่อ
ร้อยละ
ต่ากว่า 500,000 บาท
24
500,000 - 700,000 บาท
24
700,000 – 1,000,000 บาท
27
1,000,000 – 1,200,000 บาท
25
2. โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองในราคาที่ไม่สูงมากนัก เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ต่อเดือน
ไม่เกิน 25,000 บาท ซึ่งยังคงมีรายได้คงเหลือเพียงพอที่จะหาที่อยู่อาศัยในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการหาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับคุณภาพชีวิต ความสามารถในการผ่อนชาระเงินงวด
(Ability to pay) และความเหมาะสมของรายได้ กค. (ธอส.) จึงขอเสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี โครงการบ้าน
ล้านหลังระยะที่ 2 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการ ธอส. ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมกาพันธ์ 2565 ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว สรุปได้ ดังนี้
เดิม มติคณะรัฐมนตรี
หัวข้อ
ขอทบทวน/ปรับปรุงในครั้งนี้
(7 กันยายน 2564)
ราคาซื้อขาย
ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อหน่วย
ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อหน่วย
หลักประกัน
วงเงินกู้สูงสุดต่อราย ไม่เกิน 1,200,000 บาท
ไม่เกิน 1,500,000 บาท
ต่อหลักประกัน
ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ไม่ได้ก่อให้เกิดภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น
เนื่ อ งจากยั ง อยู่ ภ ายใต้ ก รอบงบประมาณชดเชยเดิ ม รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ยั ง คงเป็ น ไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564
3. กค. พิจารณาแล้วเห็น ว่า การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
แห่ งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2) ในครั้งนี้ จะช่วยให้ ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการหาที่อยู่อาศัยที่
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สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตและความเหมาะสมของรายได้ และเมื่อพิจารณาผลการอนุมัติและสัดส่วนการกระจายตัว
ของสินเชื่อที่ใกล้เคียงกันในช่วงวงเงินต่าง ๆ (ตามข้อ 1) แล้ว การปรับปรุงการกาหนดราคาซื้อขายหลักประกันและ
วงเงินกู้สูงสุดดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงสินเชื่อของผู้มีรายได้น้อยในการจัดหาที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่
แตกต่างกันแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ธอส. ควรคานึงถึงความสามารถในการผ่อนชาระ
เงินงวดที่แท้จริงของลูกหนี้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการดารงชีวิตของลูกหนี้ และ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ ธอส. ในอนาคต
12. เรื่อง รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2565
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) [เป็นการ
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 พฤษภาคม 2563) ที่ให้ กนง. ประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของประเทศ
และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาส] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. การดาเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565
กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2565 ให้ คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 โดยประเมิน ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ใน
ประเทศและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่วนมาตรการคว่าบาตรสหพันธรัฐรัสเซียจะไม่กระทบต่อแนวโน้มการ
ฟื้น ตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม รวมทั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) สายพันธุ์โอไมครอนส่ งผล
กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยกว่าระลอกก่อนหน้า โดย กนง. ประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อมาจาก
ความผันผวนของราคาสินค้าในระยะสั้นจึงสามารถมองผ่านได้ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นเป็นผลจากปัจจัยด้าน
อุปทาน ส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย ทั้งนี้ กนง. เห็นควรให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยปี 2565 จะปรับสูงขึ้นเกินกรอบเป้าหมาย จากราคาพลังงานและต้นทุนในหมวดอาหารเป็นหลัก โดยจะทยอย
ลดลงและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2566
2. การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการดาเนินนโยบายการเงิน
2.1 เศรษฐกิจโลก โดยเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัว ในอัตรา
ร้อยละ 3.6 และ 3.2 ในปี 2565 และ 2566 ตามลาดับ ซึ่งขยายตัว ต่ากว่าที่ประเมินไว้ เนื่องจากผลกระทบของ
มาตรการคว่าบาตรรัสเซีย ที่ส่งผลให้ ราคาพลังงานและสิ นค้าโภคภัณ ฑ์โลกปรับสู งขึ้น รวมทั้งกระทบต่อการค้า
ระหว่างประเทศและห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเฉพาะสินค้าที่รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกหลัก ส่วนอัตราเงินเฟ้อโลกมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตามราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นส่งผลให้ ธนาคาร
กลางกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักเริ่มดาเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ด้านเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า มีความเสี่ยง
มากขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย -ยูเครนและมาตรการคว่าบาตรรัสเซียที่อาจรุนแรงและยืดเยื้อ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อไทยในด้านอุปสงค์ประเทศคู่ค้า ราคาพลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์
2.2 ภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทย โดยภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อน
คลายแต่ตึงตัวขึ้นจากความผันผวนในตลาดการเงินโลกที่สูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนการระดมทุนของภาคธุรกิจโดยรวมยังอยู่
ในระดับ ต่าทั้งในตลาดสิ น เชื่อและตลาดตราสารหนี้แต่ส ามารถระดมทุ นได้ต่อเนื่อง โดยได้รับ แรงสนับ สนุ นจาก
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายควบคู่กับมาตรการทางการเงินและสินเชื่อ ทั้งนี้ คาดว่าภาคธุรกิจจะยังระดมทุนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็ง
ค่าขึ้นในช่วงต้นไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ตามการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวก่อนที่จะปรับอ่อนค่าลงหลังเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจหลัก ส่วนระบบ
การเงินโดยรวมมีเสถียรภาพแต่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเปราะบางขึ้นในบางกลุ่ม จากผลกระทบของโควิด-19
ค่าครองชีพ และต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือนและธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูง
จึงควรผลักดันการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนโดยคานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ในระยะยาว
2.3 แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทย
2.3.1 เศรษฐกิ จ ไทยมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งที่ ร้ อ ยละ 3.2 ในปี 2565
ซึ่งลดลงจากประมาณการเดิมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอน เศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัวจาก

15

สถานการณ์ ความขัดแย้ งระหว่างรัส เซีย -ยู เครน และราคาน้ ามั นและสิ นค้าโภคภั ณ ฑ์ ที่ ปรับ สู งขึ้น ส่ ว นปี 2566
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.4
2.3.2 มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 7
โดยสูงกว่าประมาณการเดิมจากด้านราคาเป็นสาคัญโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ขณะที่ด้านปริมาณขยายตัว
เนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่คลี่คลายลงทาให้สามารถทาการผลิตเพื่อส่งออกได้เพิ่มขึ้น และในปี 2566 คาดว่าจะ
ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.5 ตามปริมาณการส่งออกสินค้าที่ขยายตัว
2.3.3 ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565 อยู่ที่ 5.6 ล้านคน
ตามประมาณการเดิม แม้ว่าในไตรมาสแรกของปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าที่คาดการณ์ แต่ในช่วงที่เหลือของปีอาจจะ
ได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่าบาตรรัสเซียที่ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวรัสเซียลดลงกว่าที่คาดการณ์ และในปี
2566 ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 19 ล้านคน ปรับลดลงจากประมาณการเดิม เนื่องจากนักท่องเที่ยว
รัสเซียอาจไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้
2.3.4 การบริโภคภาคเอกชนปี 2565 คาดว่า จะขยายตัวที่ร้ อยละ 4.3 จาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้น ตัวต่อเนื่องและแรงสนับสนุนของมาตรการภาครัฐ แต่ชะลอลงจากประมาณการเดิม
เนื่องจากต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นหลังปัญหาความขัดแย้งระหว่ างรัสเซีย-ยูเครน ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์
การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยืดเยื้ อกว่าที่คาดการณ์และการกระตุ้นมาตรการภาครัฐที่ลดลง ทั้งนี้ ในปี 2566
คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย -ยูเครนที่
คลี่คลาย ซึ่งจะทาให้ภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นและส่งผลให้รายได้และกาลังซื้อของครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นตาม
2.3.5 อัต ราเงิน เฟ้ อทั่วไปในปี 2565 และ 2566 คาดว่า จะอยู่ที่ร้อยละ 4.9
และ 1.7 ตามลาดับ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มสูงกว่าร้อยละ 5 ในช่วงไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน)
และ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงหลังของปี 2565 และกลับมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ
เป้าหมายในช่วงต้นปี 2566 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2565 เป็นผลจาก
ราคาน้ามันที่ต่าและมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของภาครัฐในปี 2564 ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเทียบปีต่อปีสูงขึ้น
แม้ว่าระดับราคาไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาก
13. เรื่อง รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562
- 2570)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอรายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2570) ดังนี้
1. แผนปฏิ บั ติการด้ านการพั ฒ นาอุต สาหกรรมแปรรูป อาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2570)
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
2. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในระยะต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
อก. ได้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ
และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในระยะต่อไป สรุปได้ ดังนี้
1. ความคืบหน้าการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2564
1.1 มาตรการที่ 1 : สร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ มีการดาเนินงาน ดังนี้
การดาเนินงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(1) พัฒนายกระดับผู้ประกอบการ สถานประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน โดย อก. (กรมส่ งเสิ ร มอุ ต สาหกรรม
อบรมและให้ ค าปรึ ก ษาในด้ า นการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ไ ด้ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มาตรฐานสากลและมาตรฐานฮาลาล ถ่ายทอดความรู้เชิงธุรกิจและนานวัตกรรม และส านั ก งานอุ ต สาห กรรม
มาใช้ในการผลิต เช่น 1) การยกระดับ ศูน ย์ป ฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อน จังหวัด)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)
สู่สากล 2) การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วย
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ 3) การแปรรูป สิ น ค้าเกษตรอุ ตสาหกรรม 1 จังหวัด 1
ชุมชน
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(2) พั ฒ นาเกษตรกรรมยั่ งยื น ผ่ านการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีแ ละพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐาน รวม 10,712 ราย ประกอบด้ ว ย 1) การพั ฒ นา
เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 7,800 ราย 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แปรรูป
1,670 ราย 3) การพั ฒ นาด้ า นมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ 1,152 ราย และ
4) การพัฒนาด้านปศุสัตว์อินทรีย์ 90 ราย
(3) สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการอาหารให้ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี เ ชิ ง ลึ ก พั ฒ นา
กระบวนการผลิ ต และปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ านวน 390 ราย เช่ น
การสนับสนุนผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร
(4) ส่งเสริมการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต 34 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 2,393 ล้านบาท และกิจการ
โรงงานผลิตพืช 8 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 756 ล้านบาท
(5) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่/กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
เช่น การให้คาปรึกษาในการปรับปรุงการดาเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ 1,092
ราย
(6) พั ฒ นาศักยภาพผู้ป ระกอบการ SMEs แก่ลู กค้าและผู้ ประกอบการทั่ วไป
2,210 ราย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กษ.)

ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (สกท.)
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.)

ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
1.2 มาตรการที่ 2 : สร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต มีการดาเนินงาน ดังนี้
การดาเนินงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(1) เชื่อมโยงกลไกและการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาผ่านเครือข่ายเมือง อว.
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เช่น เสริมสร้างความสามารถในการดาเนิน
ธุรกิจ นวัตกรรมให้ แก่ผู้ ป ระกอบการ 651 ราย และพัฒ นากระบวนการผลิ ต/
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร 15 ราย สร้างนักวิจัยให้สามารถ
ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง เช่น การวิจัยและพัฒนาสารสกัดที่มี
ฤทธิ์ต่อ โรคไม่ติ ด ต่อ เรื้ อรั งส าหรับ ผู้ สู งอายุ และจัด ให้ มี ศู น ย์บ ริ ห ารด้ า นการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารให้บริการครบวงจร เช่น การ
วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอรี่
(2) จั ด ท าโครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP กลุ่ ม ปรั บ ตั ว สู่ ก ารพั ฒ นาให้ มี กระทรวงมหาดไทย
คุณภาพมาตรฐานโดยมีผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
791 ราย/กลุ่ม เข้าร่วมโครงการ ทาให้เกิดการนาความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาด
(3) ส่งเสริมการลงทุนกิจการวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร 4 โครงการ มูลค่าเงิน สกท.
ลงทุ น 59 ล้ านบาท โดยได้ส่ งเสริ ม มาตรการเพิ่ ม เติ มสิ ท ธิและประโยชน์ ต าม
คุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 80.38
ล้ า นบาท และกิ จ การวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นอาหารที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ นิ ค มหรื อ
เขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1 ล้านบาท
1.3 มาตรการที่ 3 : สร้างโอกาสทางธุรกิจ มีการดาเนินงาน ดังนี้
การดาเนินงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(1) จัดงานแสดงสินค้าระดับโลกในไทย ได้แก่ งานแสดงสินค้าอาหารเสมือนจริง กระทรวงพาณิชย์
THAIFLEX-Virtual Trade Show ผ่ า นทาง www.thaiflex-vts.com ระหว่ า ง
วันที่ 25 -29 พฤษภาคม 2564 และระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564
มีมูลค่าการสั่งซื้อรวมประมาณ 3,122 ล้านบาท
(2) ส่ งเสริ มการลงทุ น กิ จ การอุ ต สาหกรรมแปรรู ป ที่ เป็ น SMEs 6 โครงการ สกท.
มูลค่าเงินลงทุน 322 ล้านบาท
(3) จัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทย และเชื่อมโยงข้อมูลเข้า สสว.
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ระบบ SMEs Big Data เช่น ข้อมูล SMEs ข้อมูลการนาเข้า -ส่งออก และข้อมูล
ด้านการเงิน
1.4 มาตรการที่ 4 : สร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม มีการดาเนินงาน
ดังนี้
การดาเนินงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(1) จัดทามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร 14 เรื่อง เช่น สุรากลั่น เบียร์ อก. (สานักงานมาตรฐาน
และไขมันและน้ามันจากสัตว์และพืช
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
(2) จัดทาโครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ อก. (สานักงานคณะกรรมการ
ใหม่ เพื่ อ ให้ ได้ส ายพั น ธุ์ที่ เหมาะสมแก่ การเพาะปลู ก ในแต่ ล ะภู มิภ าคและลด อ้อยและน้าตาลทราย)
ระยะเวลาขั้นตอนในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยจาก 10-12 ปี เหลือ 6-8 ปี
ทั้งนี้ ได้แจกจ่ายอ้อยพันธุ์ดีปลอดโรคให้แก่เกษตรกรประมาณ 1.8 ล้านต้นกล้า
(3) ยกระดั บ ความปลอดภั ย อาหารผ่ า นงานบริ ก ารต่ า ง ๆ เช่ น 1) บริ ก าร อก. (สถาบันอาหาร)
ตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพ 2) บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ด้านความปลอดภัย อาหารและคุณ ค่าทางโภชนาการ และ 3) บริการทดสอบ
ความชานาญ
(4) จั ด ท าโครงการต่ า ง ๆ เช่ น 1) โครงการพั ฒ นาเกษตรกรปราดเปรื่ อ ง กษ.
(Smart Farmer) โดยถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ก่ เกษตรกร 3,807 ราย และ
2) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 179 แปลง
(5) จัดทาโครงการเตรียมความพร้อม Smart Farmer ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อ
และเอกชนเพื่ อ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาให้ ลู ก ค้ าเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ เกษตร การเกษตรและสหกรณ์
10,000 ราย
การเกษตร)
(6) จัดทาโครงการพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนา
แปรรู ป ด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น 1) ด้ า นนานาชาติ เพื่ อ การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทาง ฝีมือแรงงาน)
เศรษฐกิจ 2) ด้านการเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน และ 3) ด้านการ
พัฒ นาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัด โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4,767 คน
(7) ส่งเสริมการลงทุนกิจการกลุ่มนักลงทุนและธุรกิจ Startup ที่ให้บริการระบบ สกท.
เกษตรสมัยใหม่ มีผู้ ได้รับ การส่ งเสริมการลงทุน 37 โครงการ มูลค่าเงินลงทุ น
12,095 ล้านบาท และส่งเสริมกิจการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารและกิจการผลิตหรือถนอมอาหาร
(8) จั ด ท าโครงการสนั บ สนุ น คลั ส เตอร์ SME เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความร่ ว มมื อ และ สสว.
เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบคลัสเตอร์อาหาร 6 คลัสเตอร์
ซึ่งมีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ได้รับความรู้ 852
ราย
2. ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
2.1 รู ป แบบการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารอนาคตยั ง เป็ น สิ น ค้ า แปรรู ป ขั้ น ต้ น ซึ่ ง มี
มูลค่าเพิ่มต่า แม้ว่ามีการผลักดันจากภาครัฐในเบื้องต้นแล้วแต่ยังมีสินค้าออกสู่ตลาดไม่มาก เนื่องจากสินค้าเดิมยัง
ขายได้ดีและไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ใหม่
2.2 การส่งเสริมการลงทุนในกิจการวิจัย และพัฒนา ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ตั้งโรงงานเดิม และในส่วนของผู้ขอรับการส่งเสริมในนามบุคคลธรรมดาหรือบริษัทจัดตั้งใหม่จะ
มีข้อ จ ากั ด ในเรื่องพื้ น ที่ ซึ่งหากมีการลงทุ น เครื่องจัก รและอุป กรณ์ ที่ ใช้ในห้ องปฏิบั ติการขนาดใหญ่ พื้ นที่ เมือ ง
นวัตกรรมอาหารอาจไม่สามารถรองรับได้ อีกทั้งพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารตั้งอยู่ในสถาบันศึกษาซึ่งห่างไกลจาก
บริเวณที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม
2.3 ผู้ประกอบการบางรายยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงความสาคัญ
ของการได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานสากลต่ า ง ๆ ประกอบกั บ ผู้ ป ระกอบการบางรายที่ เป็ น SMEs/OTOP
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ประสบปัญหาการขาดเงินทุนในการพัฒ นา/ปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน ข้อกาหนด
และระเบียบของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้
2.4 ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตและต้นทุนด้านพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับ
ขาดแคลนแรงงานในสายการผลิตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
บางรายต้องปิดกิจการ
3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในระยะต่อไป จะใช้
กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ดังนี้
3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต เช่น อาหารเสริมสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ และ
อาหารอิ น ทรี ย์ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ อุ ต สาหกรรมอาหารแปรรู ป ในประเทศ และเป็ น การมุ่ งเน้ น การให้
ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
3.2 พัฒนาผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นเรื่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับในกระบวนการ
ผลิตอาหารถึงแหล่งที่มาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปลอดภัยสาหรับบริโภค
3.3 พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้มีทักษะและมาตรฐานตรงกับความต้องการของ
ตลาดและสามารถรองรับความท้าทายจากผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีได้
3.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ
ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ มาใช้ในกระบวนการผลิต
อย่างครบวงจร
14. เรื่อง รายงานผลการดาเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (สปน.) เสนอรายงาน
ผลการดาเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจาเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 [เป็นการดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (23 มกราคม 2561) ที่ให้ สปน. รายงานความคืบหน้าในการดาเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน] โดยมีส่วนราชการรายงานผลการดาเนินการที่สาคัญ สรุปได้ ดังนี้
1. กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ ร ายงานผลการลงทะเบี ย นเป็ น จิ ต อาสาพระราชทาน
(ข้อมูล ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2565) โดยมีป ระชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ ว 6,926,500 คน
จาแนกได้ ดั งนี้ กรุ งเทพมหานคร 455,485 คน และส่ ว นภู มิ ภ าค 6,471,015 คน โดยแบ่ งออกเป็ น เพศชาย
3,101,077 คน เพศหญิง 3,825,423 คน
2. การจัดกิจกรรมจิตอาสาของส่วนราชการต่าง ๆ 20 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น
837,741 คน ประกอบด้ ว ย จิ ต อาสาพั ฒ นา จิ ต อาสาภั ย พิ บั ติ จิ ต อาสาเฉพาะกิ จ และวิท ยากรจิ ต อาสา 904
สรุปได้ ดังนี้
จานวน
การดาเนินการ/กิจกรรม
ส่วนราชการ
(ครั้ง)
1) จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ (1) การปรับปรุงภูมิทัศน์และ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลั ง 12,659
ทาความสะอาดศาสนสถาน โรงเรียน สถานที่ราชการ (กค.) กระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ า (กก.)
สถานที่ท่องเที่ยว และบริเวณโดยรอบ (2) การอานวย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
ความสะดวกให้แก่ประชาชน (3) การบาเพ็ญประโยชน์ ม นุ ษ ย์ (พ ม .) ก ระท รว งก ารอุ ด ม ศึ ก ษ า
เพื่อส่วนรวม (4) การบริจาคโลหิตและมอบสิ่งของ (5) วิ ท ยาศาส ตร์ วิ จั ย และน วั ต ก รรม (อว.)
การปลูกต้นไม้ (6) การพัฒนาแหล่งน้า (ขุดลอกคลอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวง
การฉีดจุลินทรีย์ลดปัญหาน้าเน่าเสีย และกาจัดวัชพืช) ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวง
(7) การท าแนวป้ อ งกั น ไฟป่ า และ (8) จั ด อบรม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (ทส.)
หลักสูตรการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การช่วยชีวิตขั้น กระทรวงพลั ง งาน กระทรวงพาณิ ช ย์ มท.
พื้นฐาน และวิชาชีพ
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.)
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) กระทรวง
อุ ต สาหกรรม (อก.) ส านั ก งบประมาณ กรม
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ประชาสั ม พั น ธ์ (กปส.) ส านั ก งานต ารวจ
แห่งชาติ (ตช.)
2) จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ (1) การช่วยเหลือประชาชน กห. กค. พม. อว. กษ. มท. ยธ. วธ. ศธ. สธ. 1,683
ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยหนาว (มอบ อก. กปส. และ ตช.
ถุงยั งชี พ บริ จ าคสิ่ งของและซ่ อมแซมบ้ านเรื อ น) (2)
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (การ
คั ด กรองเชิ ง รุ ก การพ่ น ยาฆ่ า เชื้ อ และจั ด เตรี ย ม
โรงพยาบาลสนาม) และ (3) การอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
3) จิ ต อาสาเฉพาะกิ จ ได้ แ ก่ (1) การอ านวยความ กห. กก. พม. อว. กษ. ดศ. ยธ. ศธ. สธ. และ
76
สะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนที่ เข้ า ร่ ว มรั บ เสด็ จ พระบรม ตช.
วงศานุวงศ์ (2) การจัดเตรียมสถานที่และร่วมพิธีเนื่อง
ในวั น ส าคั ญ และ (3) การบริ จ าคโลหิ ต ถวายเป็ น
พระราชกุศล
4) วิทยากรจิตอาสา 904 โดยเป็นการบรรยายความรู้ กก. พม. อว. กษ. ทส. ยธ. รง. วธ. สธ. อก.
48
หลักสูตรจิตอาสา สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ และ ตช.
ไทย จิตอาสาเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดาริ
รวม
14,466
สปน. ได้ดาเนิ น การติดตามความก้าวหน้ าโครงการในภารกิจของศูนย์อานวยการใหญ่ จิตอาสา
พระราชทาน (ศอญ. จอส. พระราชทาน) โดยการลงพื้นที่ และรวบรวมรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. โครงการในภารกิจของ ศอญ. จอส. พระราชทาน ซึ่ง สปน. ได้รายงานผลการดาเนินงาน
ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว 10 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการที่ได้รับเงินพระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยพิบัติภาคใต้ (2) โครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร (3) โครงการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลอง
แสนแสบ (4) โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ (5) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
(6) โครงการพัฒนาแหล่งน้าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (7) โครงการพัฒ นาสระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์
(8) โครงการจัดหาน้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา (9) โครงการ
พัฒ นาคูน้ าริมถนนวิภ าวดีรังสิ ต และ (10) โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญ หาภัยแล้ งอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดขอนแก่น
2. เข้าร่วมการประชุมติดตามงานประจาสัปดาห์ร่วมกับ ศอญ. จอส. พระราชทาน พร้อม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 12 ครั้ง และตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัด
นครศรีธรรมราช ปัตตานี และสงขลา
3. จั ดกิ จ กรรมและสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานจิ ต อาสา รวม 3 ครั้ง มีผู้ เข้ าร่ว มกิ จกรรม
410 คน
4. ประสานการดาเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ อให้ เกิดความรู้
รัก สามัคคี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวมอย่างต่อเนื่อง
15. เรื่อง (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ (ร่าง) นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้
สาระสาคัญของเรื่อง
สมช. รายงานว่า โดยที่มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 บัญญัติ
ให้เพื่อประโยชน์ในการธารงซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่ น คงแห่ งชาติ ขึ้ น ตามข้ อ เสนอแนะของสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ประกอบกั บ นโยบายและแ ผนระดั บ ชาติ ฯ
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(พ.ศ. 2562-2565) กาลังจะหมดห้วงการบังคับใช้ สมช. จึงได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ
(พ.ศ. 2566-2570) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม
เพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่ งชาติ โดยให้หน่วยงานของรัฐน าไปถ่ายทอดและจัดทาแผนระดับที่ 3 ที่จะเริ่ม
ดาเนินการพร้อมกันในห้วงที่ 2 ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2566-2570 ได้อย่างสอดคล้องและ
เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น รวมทั้ ง เผยแพร่ ใ ห้ ทุ ก ภาคส่ ว นเสนอมุ ม มองข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม
ในการปรับ ปรุง (ร่าง) นโยบายและแผนระดับ ชาติฯ (พ.ศ. 2566-2570) ให้ มีความสมบูรณ์ และครบถ้วนมากขึ้น
ก่ อ นที่ จ ะเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาต่ อ ไป ซึ่ งในการด าเนิ น การจั ด ท า (ร่ าง) นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ฯ
(พ.ศ. 2566-2570) ได้ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในรูปแบบการประชุม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนา
วิชาการการจัดส่งข้อคิดเห็นและการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ สมช. อันนามาสู่การ
จัดทาข้อมูลประกอบการจัดทา (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ (พ.ศ. 2566-2570) ทั้งนี้ ในการประชุมสภา
ความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) ได้มีมติรับทราบ (ร่าง) นโยบาย
และแผนระดับชาติฯ (พ.ศ. 2566-2570) และให้ สมช. เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
เรื่อง
สาระสาคัญ
(1) หลักการ
สถานการณ์ความผันผวนและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่ทั่วโลกกาลังเผชิญโดยเฉพาะผลกระทบจาก
และเหตุผล
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 รวมถึ ง รู ป แบบภั ย คุ ก คามจะมี ค วาม
หลากหลายและผสมผสาน และปั ญ หาข้ ามพรมแดนจะมี ค วามเกี่ ย วพั น ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น จึ ง
จาเป็นต้องมีกรอบทิศทางของประเทศในห้ว ง 5 ปีข้างหน้า โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศชาติมี
เสถียรภาพ ประชาชนอยู่ดีสุข ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีศักยภาพบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน”
(2) ความสาคัญ การกาหนดนโยบายและแผนการขับเคลื่อนงานด้านความมั่น คงให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
โดยมุ่งเน้นการระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศเฉพาะประเด็นปัญหาความมั่นคง
สาคัญที่มีผลกระทบและความเสี่ยงสูง และเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพความมั่นคง
ของประเทศ เพื่อขยายผลกรอบแนวคิดความมั่นคงแบบองค์รวม รวมถึงการกาหนดจุดเน้นและ
แนวทางสาคัญ เชิงลึกของเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข”
(3) เค้าโครง
(3.1) ความสาคั ญ และสถานะของนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ฯ (พ.ศ. 2566-2570) ให้
และสาระสาคัญ ความส าคั ญ กั บ บริ บ ทความมั่น คงของไทย มี เป้ าหมายสู งสุ ดในการรัก ษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการในห้วงที่ผ่านมา หลักการ สถานะ และความสาคัญของ
การจัดทานโยบายและแผนดังกล่าว
(3.2) สถานการณ์ ผลกระทบ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบริบทความมั่นคงในระยะ 5 ปี
ได้แก่ 1) ความสาคัญของภูมิยุทธศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ไทยที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงแห่งชาติ 2) การประเมินขีดความสามารถของประเทศเพื่อเสริมสร้างกาลังอานาจของชาติ
และ 3) ความเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทความมั่ น คงในระดั บ โลก ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ
ภายในประเทศ
(3.3) วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย คือ “ประเทศชาติมีเสถียรภาพ
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีศักยภาพ บริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม และรั กษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่ งชาติอย่างยั่งยืน ” โดยเชื่อมโยงกรอบแนวคิด
การน้ อ มน าพระราชปณิ ธ าน สื บ สาน รั ก ษา ต่ อ ยอด เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามแนว
พระราชดาริห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” ความมั่นคงแบบองค์รวม การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบูรณาการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการพลิกฟื้นเพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไข
ภัยคุกคาม และมีการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความมั่นคงของประเทศ
(3.4) นโยบายและแผนความมั่นคง ประกอบด้วย 17 นโยบายและแผนความมั่นคง สรุปได้ ดังนี้
(3.4.1) หมวดประเด็นความมั่นคง เป็นประเด็นภัยคุกคามที่มีผลกระทบและแนวโน้ม
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ความเสี่ยงสูงต่อความมั่นคงแห่งชาติและผลประโยชน์แห่งชาติ รวม 13 นโยบาย และแผน
ความมั่นคง ดังนี้
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
1.1) การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น พัฒนาหลักสูตรหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในและนอกชั้นเรียน และจัดทาและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 1.2) การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่า งสันติและเคารพใน
ความแตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานสิ ทธิมนุ ษยชน เช่น ส่ งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายของคนในชาติบนพื้นฐาน
ของความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และการไม่เลือกปฏิบัติ และ 1.3) การให้ความสาคัญกับ
ทุกศาสนา ผู้ที่มีหลักความเชื่อต่าง ๆ และผู้ที่ไม่นับถือศาสนา
2) การปกป้ อ งอธิ ป ไตยและผลประโยชน์ ข องชาติ และการพั ฒ นาศั ก ยภาพการป้ อ งกั น
ประเทศ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 2.1) การป้องกันอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลและทางอากาศ เช่น จัดให้มีระบบการข่าว การลาดตระเวน การเฝ้าตรวจ ป้องกัน และ
รักษาพื้นที่ และปรับปรุงและพัฒนาแผนระบบป้องกันประเทศ และ 2.2) การพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันประเทศ เช่น เตรียมกาลังเชิงยุทธศาสตร์ และพัฒนากองทัพไปสู่ความทันสมัย
3) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน ประกอบด้วย 3 กลยุ ทธ์
หลัก ได้แก่ 3.1) การสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชายแดนให้มีความปลอดภัยและมีศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม เช่น สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชายแดนไทยและประเทศ
รอบบ้ าน และจัดทาระบบป้องกันพื้นที่ชายแดนของจังหวัดชายแดน 3.2) การยกระดับและ
พัฒนาจุดผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามและเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้า และ
การสัญจรชายแดน เช่น พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานบริเวณพื้นที่ทางธรรมชาติหรือจุดผ่าน
แดนประเภทต่าง ๆ และพัฒ นาระบบการสัญจรข้ามแดน และ 3.3) การแก้ไขปัญหาเขตแดน
ระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน โดยให้สมดุล ระหว่างผลประโยชน์แห่งชาติและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
4) การรักษาความมั่น คงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลั ก
ได้แก่ 4.1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการดาเนินการด้านความมั่นคงทางทะเล
เช่ น ป้ อ งกั น ปราบปราม และแก้ ไขปั ญ หาอาชญากรรมทางทะเล และเสริ ม สร้ า ง และใช้
ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นทางทะเล 4.2) การเสริมสร้างการใช้
ประโยชน์ ทางทะเลอย่ างสมดุล และยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ าเงิน เช่น ส่งเสริมการ
ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางทะเลอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่ง เสริมแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และ 4.3) การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเลและ
การสร้างความตระหนักรู้ความสาคัญของทะเล
5) การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
5.1) การเสริมสร้างความปลอดภัยและขจัดเงื่อ นไขความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5.2) การยกระดับการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของพื้นที่ โดยยกระดั บการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้อง
กั บ วิ ถี ชี วิ ต และความต้ อ งการของประชาชน และความเหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่
5.3) การสร้างความเข้มแข็งของสังคมในพื้นที่ โดยพัฒนาการอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการลดเงื่อนไขความหวาดระแวงและรื้อฟื้นความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน และ
5.4) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาครัฐและการประสานความร่วมมือกับทุก
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 6.1) การป้องกั น
และแก้ไขปั ญหาผู้ห ลบหนี เข้าเมืองกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล เช่น เร่งรัดการ
จัดทาสถานะบุคคลให้แก่ผู้ที่มีสถานะและสิทธิ และทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายที่มีอยู่
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6.2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ 6.3) การป้องกัน
และแก้ไขปั ญ หาผู้ ห ลบหนีเข้าเมืองกลุ่ มเปราะบางต่อความมั่นคงและความสั มพั นธ์ระหว่าง
ประเทศ และกลุ่มอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น เพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นและป้องกัน
การหลบหนีเข้าเมืองเป็นพิเศษ และจัดระบบการตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวของผู้
หลบหนีเข้าเมือง
7) การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ประกอบด้ ว ย 2 กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ได้ แ ก่
7.1)
การยกระดับความเชื่อมั่นการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการค้า มนุษย์ในระดับ
สากล เช่น เร่งรัดการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ และเสริมสร้างความเข้าใจ การรับรู้ และบูรณา
การความร่วมมือในการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยแก่นานาประเทศ และ
7.2) การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น
จัดทา ปรับปรุง และพัฒ นากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมและพัฒ นาการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
8) การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
8.1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีภูมิคุ้มกันและ
สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและลดความต้องการยาเสพติด 8.2) การลด
อุป ทานยาเสพติดและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด/องค์กรอาชญากรรม เช่น สกัดกั้นการ
ลักลอบลาเลีย งยาเสพติดตั้งแต่พื้นที่ช ายแดนไม่ให้ เข้าสู่ พื้นที่ตอนในของประเทศและพัฒ นา
เทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 8.3) การสร้างความสมดุลบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนในการ
บาบัด ฟื้นฟู และการผนวกสู่สังคมได้อย่างปกติสุข และ 8.4) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
9) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 9.1) การลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เช่น พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิด
ซ้าซากและเป็นภัยซ้าซ้อน และพัฒนาแหล่งข้อมูลความเสี่ยงสาธารณภัยแห่งชาติ และ 9.2) การ
จัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐานตามหลักสากล เช่น เสริมสร้างการจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบ
บูรณาการให้เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินและพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้า
10) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
10.1) การป้ อ งกั น รั บ มื อ และลดความเสี่ ย งกั บ ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ที่ ก ระทบต่ อ ระบบ
โครงสร้ างพื้ น ฐานส าคั ญ ทางสารสนเทศ เช่ น เสริ ม สร้างศั ก ยภาพของกลไกและหน่ ว ยงาน
ระดั บ ชาติ และส่ งเสริ ม ความร่ว มมื อ ระหว่ างประเทศทั้ งในระดั บ ทวิภ าคี และพหุ ภ าคี แ ละ
10.2) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ไซเบอร์เป็นช่องทาง
ในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์
11) การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการก่ อ การร้ า ย ประกอบด้ ว ย 2 กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ได้ แ ก่
11.1) การป้ องกัน และสร้างภู มิคุ้มกันในการรับมือกับ ภัยก่อการร้าย เช่น แลกเปลี่ยนข้อมู ล
ข่าวสาร และข่าวกรองด้านการก่อการร้ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และป้องกันการ
เดินทางผ่านเข้าและออกของนักรบก่อการร้ายต่างชาติ และ 11.2) การเสริมสร้างการตอบโต้เหตุ
วิกฤตการก่อการร้าย เช่น พัฒนากลไกการรับมือขณะเกิด เหตุก่อการร้ายให้เป็นเอกภาพ และ
พัฒนาระบบแจ้งเตือนการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ต่อเหตุววิกฤตจากการก่อการร้าย
12) การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 12.1) การรักษา
ดุลยภาพระหว่างประเทศสาคัญทางยุทธศาสตร์ เช่น ทบทวนและกาหนดแนวทางท่าที ของไทย
ต่อประเทศมหาอานาจ และกลุ่ มประเทศที่ มีบทบาทส าคัญ ทางยุท ธศาสตร์และรักษาความ
ร่วมมือด้านความมั่น คงระหว่างไทยกับ ประเทศสาคัญ ทางยุท ธศาสตร์ 12.2) การเสริมสร้าง
บทบาทของไทยในประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน 12.3) การส่งเสริมความ
เข้าใจและพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศรอบบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และ
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12.4) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธทาลายล้างสูง
13) การบริ หารจั ด การความเสี่ ยงโรคติ ดต่ ออุ บั ติใหม่ ประกอบด้ว ย 3 กลยุท ธ์ห ลั ก ได้แ ก่
13.1) การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ เช่น พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ และพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันและควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 13.2) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ และ 13.3) การส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่
[หน่ วยงานรับ ผิ ดชอบหลั ก ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวง
สาธารณสุ ข สมช. ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กองอานวยการรักษาความมั่งคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล]
(3.4.2) หมวดประเด็ น ศั ก ยภาพความมั่ น คง โดยเสริม สร้ างศั ก ยภาพและพั ฒ นา
ขีดความสามารถของประเทศในการป้องกันและแก้ไขประเด็นความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวม 4 นโยบาย ดังนี้
1) การพั ฒ นาศั ก ยภาพการเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ และการบริ ห ารจั ด การวิ ก ฤตการณ์
ระดับชาติ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1.1) การเสริมสร้างศักยภาพการเตรียมพร้อมเพื่อ
รองรับภัยคุกคาม และวิกฤตการณ์ระดับชาติ เช่น ทบทวนและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทั้ง
ในระดั บ นโยบาย ระดั บ อ านวยการ และระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร และส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศในระดับ ทวิภ าคีและพหุ ภ าคี 1.2) การจัดการทรัพ ยากรเพื่ อเตรียมความพร้อ ม
รองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ และ 1.3) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์
ระดับชาติ เช่น กาหนด ทบทวน และพัฒนาหลักเกณฑ์หรือแนวทางการวิเคราะห์และประเมิ น
ระดับ ความรุน แรงของภั ย คุกคาม และยกระดับการบู รณาการส าหรับการบริห ารจัดการภั ย
คุกคามในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2) การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 2.1) การพัฒนาการ
ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว 2.2) การพัฒนาและขยายเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ กั บ ภาคส่ ว นอื่ น นอกภาครั ฐ ให้ เ ข้ า มาเป็ น หุ้ น ส่ ว นด้ า นการข่ า วกรอง และ
2.3) การเชื่อมโยง บูรณาการ และแจ้งเตือนข้อมูลด้านการข่าวเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ โดยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการข่าว และพัฒนาระบบ กลไกการเชื่อมโยง และ
การบูรณาการข้อมูลด้านการข่าว
3) การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 3.1) การเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และ 3.2) การพัฒนา
กลไกการบริ ห ารจั ด การบู รณาการข้ อ มู ล ด้านความมั่ น คง เช่ น จัด ท าแผนหรือ แนวทางการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง และจัดทาธรรมภิบาลข้อมูลและรักษาข้อมูลให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย
4) การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 4.1) การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เ ป้าหมายให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เช่น ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข
และพั ฒ นาพื้ น ที่ เป้ า หมายที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทความมั่ น คงเฉพาะพื้ น ที่ และ
4.2) การบริหารจัดการความมั่นคงเชิงพื้นที่และพัฒนาเครือข่ายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงรุ ก
ในระดับพื้นที่ภาครัฐและนอกภาครัฐ
[หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สมช. สานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) กอ.รมน.]
(3.5) การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล โดยให้มีรายงานความคืบหน้าการดาเนินการรอบ
6 เดือน และรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การดาเนินการประจาปี เพื่อรายงานผลให้สภาความมั่นคง
แห่งชาติรับทราบในภาพรวม
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ทั้ ง นี้ สมช. จะปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา (ร่ า ง) นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ฯ (พ.ศ. 2566 -2570)
ตามความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในภาพรวมต่อไป
16. เรื่อง โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกาลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจา
เรียนฟรี มีอาชีพ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกาลังคน
ของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจา เรียนฟรี มีอาชีพ) (โครงการอาชีวะฯ) ในสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั่วประเทศ (เฉพาะสถานศึกษาของรัฐ) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ในระยะแรก
ส่วนระยะต่อ ๆ ไป ให้รายงานผลการดาเนินการระยะแรกต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบการ
ดาเนินการในระยะต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
ศธ. รายงานว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (16 พฤศจิกายน 2564) มอบหมายให้ สอศ.
ดาเนินโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ ศธ. ได้กาหนด
นโยบายการเพิ่มโอกาสและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณ ภาพของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ1 สอศ. จึงได้จัดทาโครงการอาชีวะฯ ซึ่งจะเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อช่วยเหลื อเยาวชนในกลุ่ มที่ตกหล่น จากระบบการศึกษาและกลุ่ มที่ ขาดโอกาสทางการศึกษา มีฐ านะยากจน
ตลอดจนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในลักษณะโรงเรียนอยู่ประจาที่มีสิ่งอานวยความสะดวกและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์การเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ลดความเสี่ยงในการถูกชักจูงไปในทางที่ไม่สมควร สรุปสาระสาคัญของโครงการอาชีวะฯ ได้ ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพกาลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนสายอาชีพ ที่มี
ฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้มีทักษะวิชาชีพ
สามารถทางานประกอบอาชีพได้ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
2. เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณผู้ เรี ย น สร้ า งทางเลื อ กส าหรั บ ผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้ น ที่ มี ค วามสนใจในการเรี ย นต่ อ สายอาชี พ ให้ เข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาระดั บ
อาชีวศึกษา และเมื่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) และสามารถสร้างความมั่น คงในการประกอบ
วิชาชีพได้
3. เพื่ อ ส่งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นัก เรี ยนที่ ต กหล่ น จากระบบการศึกษา (หลั ง
สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3) กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาสายอาชีพที่
มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระยะเวลา
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ใช้งบประมาณของ สอศ.) มีสถานศึกษาเข้า
การดาเนินโครงการ ร่วม จานวน 88 แห่ง
สถานที่ดาเนินการ สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ (เฉพาะสถานศึกษาของรัฐ) โดยในระยะที่
1 จ าแนกเป็ น 1. วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค 2 แห่ ง 2. วิ ท ยาลั ย การอาชี พ 39 แห่ ง
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 47 แห่ง รวม 88 แห่ง
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา (หลังสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 3) และเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา/อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยมีแผนการรับ
นักเรียนเข้าศึกษา รุ่นที่ 1 (ปีการศึกษา 1/2565) จานวน 5,280 คน (สถานศึกษา
88 แห่ง แห่งละ 60 คน)
แผนการดาเนินงาน/
การใช้จ่าย

ปีงบประมาณ
พ.ศ.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

กิจกรรม

25

งบประมาณ

2565

202.40

- สถานศึกษาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอพักที่มีอยู่เดิมหรืออาคารเรียนเพื่อใช้
เป็นอาคารหอพักชั่วคราวในสถานศึกษา
กลุ่มที่ 1 จานวน 88 แห่ง
- รับนักเรียนเข้าศึกษารุ่นที่ 1 จานวน
5,280 คน ในสถานศึ ก ษา จ านวน
88 แห่ง
หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เจียดจ่ายจากงบประมาณของ ศธ.

ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
รวมถึ ง นั ก เรี ย นที่ ต กหล่ น จากระบบการศึ ก ษาได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางด้ า น
การศึกษาสายอาชีพ พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพมี
งานทาและมีรายได้
2. มีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ที่จะดาเนินโครงการอาชีวะฯ ทั่วประเทศ
3. ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น
ตัวชี้วัด
1. จานวนนั กเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาชีวะฯ และได้รับการศึกษาตามแผนการ
เรียนการสอนที่กาหนด
2. ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาภายใต้ โครงการอาชี ว ะฯ ที่ ผ่ านการประเมิ น
มาตรฐานอาชีพ
3. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาภายใต้โครงการอาชีวะฯ มีงานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระ
ทั้งนี้ หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีศัยภาพและความพร้อมในการดาเนินการ จะสามารถดาเนินโครงการได้
เอง และในกรณีที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจะเข้าร่วมโครงการฯ สอศ. จะมีหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมิน
ความพร้ อ ม เช่ น มี ค วามพร้ อ มของหอพั ก และสิ่ งอ านวยความสะดวกในสภาพที่ ดี เป็ น สถานศึ ก ษาเอกชนที่ มี
ประสบการณ์ในการดาเนินโครงการฯ และประสบความสาเร็จมาก่อน มีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะรองรับการ
ดาเนินโครงการฯ เป็นต้น และเมื่อสถานศึกษาเอกชนผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมินดังกล่าวแล้ว จะสามารถเข้า
ร่วมโครงการอาชีวะฯ และได้รับค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัวสาหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของ
นักเรียน) เหมือนของรัฐ ซึ่ง ศธ. (สอศ.) ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ศธ. จะดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในส่วนของสถานศึกษาเอกชนต่อไป
_______________________
1เด็กที่ไม่อาจพัฒนาความสามารถได้เท่าที่ควรจากการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพความบกพร่องหรือ
ความแตกต่างทางร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ รวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้วย
17. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจาเป็น สาหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินด้านความ
มั่น คง สานั กงานต ารวจแห่งชาติ ระหว่างวัน ที่ 1 ธั น วาคม 2564 ถึ งวัน ที่ 31 มกราคม 2565 รวม 62 วั น
(ห้วงที่ 3 - 4)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ภายในวงเงิน 168.28 ล้านบาท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โรคโควิด 19) ของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารแก้ ไขสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ด้ า นความมั่ น คง (ศปม.) ตช. ระหว่ างวั น ที่
1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 รวม 62 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะยุติลง
ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง

26

ตช. รายงานว่า
1. ตช. ได้ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล ตามที่ได้รับการสั่งการจากหน่วยบังคับบัญชา
และได้มีการประสานงานขอความร่วมมือจากส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในภารกิจแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น อัน เนื่ องมาจากสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งถึงแม้ในห้ ว งเวลาที่ ผ่ านมา
สถานการณ์ดังกล่าวจะมีแนวโน้มดีขึ้นจากการที่สามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตาม
เป้ าหมาย อย่ างไรก็ดี การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด 19 ได้ก ลั บมาแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอี กครั้งจากสายพั น ธุ์
โอมิครอนที่ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้า ดังนั้น ตช. จึงมีความจาเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการการเฝ้าระวังและ
สอบสวนโรค โดยมีการปฏิบั ติตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 รวม 62 วัน (ห้วงที่ 3 - 4) ทั้งนี้
รายละเอีย ดของภารกิจการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินด้ านความมั่นคง วงเงิน และอัตรากาลั งพลที่ ปฏิ บัติภ ารกิ จ
สรุปได้ ดังนี้
1.1 ภารกิจของฝ่ายอานวยการ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ทาหน้าที่ออกคาสั่งปฏิบั ติ
จัดทาแผนปฏิบัติการ ประสานข้อสั่งการ รวบรวมผลการปฏิบัติงาน จัดทารายงานผลและสถิติข้อมูลการปฏิบัติ เช่น
ข้อมูลการตั้งด่านตรวจทุกประเภท ข้อมูลการใช้กาลังพล เป็นต้น
1.2 ภารกิจของฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย
1.2.1 การตั้งด่านตรวจ
(1) จุดตรวจคัดกรองโรค เพื่อตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางผ่านเข้าออก
พื้นที่รับผิดชอบและป้องกันการแพร่ระบาดตลอด 24 ชั่วโมง (วันละ 3 ผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง)
(2) จุดตรวจพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย
(3) จุดตรวจปมคมนาคม (บริเวณพื้นที่รอยต่อตามแนวชายแดน/รอยต่อ
ระหว่างจังหวัด และจุดศูนย์รวมเส้นทางหลายสาย) เพื่อสกัดกั้น ควบคุมเส้นทางที่อาจมีการใช้เป็นเส้นทางลักลอบ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวหรือบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ
1.2.2 การตั้งชุดปฏิบัติการ
(1) ชุ ด เคลื่ อ นที่ เร็ ว ประจ าสถานี ต ารวจ จ านวน 1,484 สถานี โดย
สนับสนุนการตั้งด่านตรวจตามข้อ 1.2.1 การตรวจสถานประกอบการต่าง ๆ และป้องกันปราบปรามการรวมกลุ่มหรือ
การมั่วสุม
(2) ชุ ด ตรวจร่ ว ม ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ตรวจสอบ ชี้แจง กากับดูแลการดาเนินกิจการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
(3) ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่กักกันโรคหรือโรงพยาบาลสนาม ทา
หน้าที่รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สถานที่กักกันโรคหรือโรงพยาบาลสนาม และควบคุม
ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
(4) ชุดรักษาความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม (โรงงาน/แคมป์ก่อสร้าง) เป็นชุด
ควบคุมดูแลตรวจสอบการผ่านเข้าออกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบออกนอกพื้นที่ควบคุม
(5) ชุดภารกิจแซนด์บ๊อกซ์ เป็นชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานตรวจคัดกรอง
โรคประจาด่านตรวจทางบก สนามบินนานาชาติจังหวัด ท่าเทียบเรือต่าง ๆ
(6) ชุดส่งตัวผู้ติดเชื้อไปส่งสถานพยาบาล เป็นชุดสนับสนุน อานวยความ
สะดวก รวมถึงรถนาขบวนในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลของผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่รับผิดชอบ
(7) ชุดตรวจสถานประกอบกิจการ ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับ
ชุมชนเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น การห้ามชุมนุม มั่วสุม เป็นต้น
(8) ชุดตรวจอนุญาตเข้าออก เป็นชุดควบคุมดูแลและตรวจสอบการผ่าน
เข้าออกของบุคคลให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล
1.3 วงเงินและอัตรากาลังพลที่ปฏิบัติภารกิจสรุปได้ ดังนี้
วงเงิน (ล้านบาท)
รายการค่าใช้จ่าย
ห้วงที่ 3 (31 วัน)
ห้วงที่ 4 (31 วัน)
รวมห้วงที่ 3 - 4
1 – 31 ธันวาคม 2564 1 – 31 มกราคม 2565
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1. ค่ า ตอบแทนก าลั ง พล
2.68
2.72
5.40
ฝ่ายอานวยการ
2. ค่ า ตอบแทนก าลั ง พล
86.30
75.93
162.23
ฝ่ายปฏิบัติการ
3. ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง
0.35
0.30
0.65
รวมวงเงิน
89.33
78.95
168.28
อัตรากาลังพลสูงสุดต่อ
7,147
6,351
วันในแต่ละห้วง (นาย)
2. ตช. แจ้ ง ว่ า การปฏิ บั ติ ง านในการแก้ ไขสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ด้ า นความมั่ น คง การบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นภารกิจที่ ตช. ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากรัฐบาล ซึ่ง
งบประมาณที่ ตช. ได้รับการจัดสรรตามปกติได้มีการวางแผนการใช้จ่ายไว้แล้ว จึง ไม่สามารถปรับแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณได้อีก
3. ส านั ก งบประมาณ (สงป.) แจ้ งว่า นายกรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบให้ ตช. ใช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ภายในวงเงิน 168.28 ล้า นบาท ส าหรับ การปฏิบั ติงานของ ศปม. (ตช.) ระหว่ างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31
มกราคม 2565 รวม 62 วัน (ห้วงที่ 3 - 4)

ต่างประเทศ
18. เรื่อง การพิจารณาเพิ่มราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลง
ตราและอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน (ผ.30)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติในหลั กการการเพิ่มราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (ซาอุดีอาระเบีย) ใน
รายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน (ผ.30)1 โดยมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [กระทรวงมหาดไทย (มท.) และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)]ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กต. รายงานว่า
1. ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนชาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ (ระหว่างวันที่ 25
– 26 มกราคม 2565) ทั้งสองฝ่ายได้ป ระกาศปรับความสั มพั นธ์ทางการทูตระหว่างกันให้ กลับสู่ ระดับปกติอย่าง
สมบูรณ์ ซึ่งผลการหารือที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมการติดต่อระหว่ างภาคประชาชน โดยจะทาให้มีชาว
ซาอุดีอาระเบียเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะอนุญาตให้
ซาวชาอุดีอาระเบี ยเดินทางมายังประเทศไทย (ปีละประมาณ 30,000 คน) ด้วยเหตุผล ดังนี้ (1) การเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา การแข่งขัน กีฬา/วัฒ นธรรมนานาชาติ (2) การนาเข้าสินค้าจากประเทศไทย (3) การทาหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในเรื่องที่เกี่ยวกับการนาเข้าสินค้า (4) การรักษาพยาบาล (5) การเยี่ยมญาติของนักการทูต
และ (6) การเยี่ยมเยียนครอบครัวในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าภายหลังจากการปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่ระดับปกติ
จะทาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 100,000 – 150,000 คนต่อปี
2. ปัจจุบันผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางชาวซาอุดีอาระเบียสามารถขอรับ
การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้ าเมือง (Visa on Arrival: VOA)2 โดยสามารถพานักอยู่ใน
ราชอาณาจั กรได้เป็ น เวลา 15 วัน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ ถือหนั งสื อ
เดิน ทางหรือเอกสารใช้แทนหนั งสือเดิน ทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะขอรับการตรวจลงตรา
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 และสามารถขอรับการตรวจลงตราเพื่อ
การท่องเที่ยวได้ที่สถานเอกอัศรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยในต่างประเทศ และสามารถพานักอยู่ใน
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ประเทศไทยได้ เป็ น เวลาไม่ เกิ น 60 วั น ในขณะที่ ค นชาติ ข องกลุ่ ม ประเทศความร่ ว มมื อ รั ฐ อ่ า วอาหรั บ อื่ น ๆ
(Gulf Cooperation Council: GCC) ได้ แ ก่ รั ฐ กาตาร์ ราชอาณาจั ก รบาห์ เรน รั ฐ คู เวต สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์
และรัฐสุลต่านโอมาน สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้โดยใช้สิทธิ ผ.30
3. กต. ได้จัดการประชุมร่วมกั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มท. สตม. สานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) สานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) และกรมการกงสุล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งทุกหน่วยงาน
ไม่มีข้อขัดข้องต่อการเพิ่มซาอุดีอาระเบี ยในรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ ผ.30 เนื่องจากสอดคล้องกับนโยนายของ
รัฐบาลในการส่งเสริมการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ นอกจากนี้
ชาวซาอุดีอาระเบียยังเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีการใช้จ่ายสูงและมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่
4. กต. เห็นว่า การเพิ่มซาอุดีอาระเบียในรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ ผ.30 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการอานวยความสะดวกการเดินทางและการติดต่อระหว่างภาคธุรกิจ และประชาชน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่ มสูงขึ้นอย่าง
มากหลังจากการปรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบียสู่ระดับปกติอย่างสมบูรณ์ เพื่อผลประโยชน์
ร่วมกันของประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป รวมถึงเพื่อที่ซาอุดีอาระเบียจะได้รับสิทธิการตรวจลงตราเท่าเทียมกับ
ประเทศ GCC อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
____________________
1 Free Visa (ผ.30) คือ ผู้ถือหนังสือเดินทางจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศ เพื่อการท่องเที่ยว
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ซึ่งประเทศที่ได้รับสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรา มีทั้งหมด 56 ประเทศ
2 Visa on Arrival (VOA) คือ วีซ่าที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ในประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยที่ไม่ต้องทาวีซ่ล่วงหน้า (ทาวีซ่าเมื่อถึงประเทศไทย)
ซึ่งประเทศที่ได้รับสิทธิการขอวีซ่าประเภทนี้ มีสัญชาติของ 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ เท่านั้น
19. เรื่ อ ง ผลการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง อาเซี ย น ครั้ ง ที่ 26 การประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่ า
การกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 8 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณ ะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงก ารคลั ง (กค.) เสนอผลการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่ า
ก ารก ระ ท รว งก ารค ลั งอ าเซี ยน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ค รั้ ง ที่ 26 ก ารป ระชุ ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ and Central
Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 8 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 - 8 เมบายน 2565
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนและแถลงการณ์ร่วมการ
ประชุม AFMGM ครั้งที่ 8 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ราชอาณาจักร
กัมพูชา เป็นประธานการประชุม [คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (5 เมษายน 2565) เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์
ร่วมการประชุมรัฐมนตรี AFMGM ครั้งที่ 8 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุม AFMGM ครั้งที่ 8 ตามที่ กค. เสนอ
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุม AFMGM ครั้งที่ 8 ที่จะรับรองดังกล่าวในส่วน
ที่ไมใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กค. ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว] ซึ่งมีผล
การประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้
การประชุม
ผลการประชุม
1 . ก า ร ป ระ ชุ ม AFMM - ที่ประชุมได้หารือร่วมกันในประเด็นเศรษฐกิจที่สาคัญ เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจใน
ครั้งที่ 26
ภูมิภ าคอาเซี ย นและข้อริเริ่ม ด้านโครงสร้างพื้น ฐานและการเชื่อมโยงของอาเซีย น
รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและร่ว มพิ จารณาให้ การรับรองประเด็นสาคัญ ภายใต้
ความร่วมมือทางด้านการเงินอาเซียน เช่น การจัดหาเงินทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน
ความร่วมมือด้านการประกันภัย โครงการการบริหารการเงินและการประกันภัย ด้าน
ภัยพิบัติสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียน และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันใน
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2. การประชุม AFMGM
ครั้งที่ 8

3. การประชุมระหว่าง
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและ
ผู้ว่าการธนาคารกลาง
อาเซียนและสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ

การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรอง เช่น ใบขนสินค้าอาเซียนผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ จุ ด เดี ย วของอาเซี ย น (ASEAN Single Window.ASM) รวมทั้ ง
สนั บ สนุ น การพั ฒ นามาตรฐานตราสารหนี้ ส่ งเสริม ความยั่งยื นอาเซียนเพื่ อ ความ
ครอบคลุม ยั่งยืน และเชื่อมโยงรวมทั้งสนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกจากนี้ ได้ชื่นชมการดาเนินการของกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน
พร้อมทั้งสนับสนุนให้กองทุนดังกล่าวพิจารณาให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภูมิภาค
- ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับผู้แทน
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการยกระดับด้านการเงินที่ยั่งยืน เช่น การพัฒนาตลาดคาร์บอนใน
อาเซี ย น และการพั ฒ นาระบบดิ จิทั ล เพื่ อ ส่ งเสริ ม ด้ านการค้ าและการท าธุรกรรม
การเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ได้หารือและติดตามความคืบหน้าการดาเนินการ
ตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 ความคืบหน้าของความร่วมมือ
ภายใต้ ก รอบการประชุ ม AFMGM เช่ น แผนงานการบู ร ณาการทางการเงิน ของ
อาเซียน และความร่วมมือด้านการเงินยั่งยืนของอาเซียน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สนับสนุนข้อเสนอแนะในประเด็นการผลักดันให้
มีการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียน และได้กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
ประเทศไทยในการด าเนิ น นโยบายการคลั ง เพื่ อ กระตุ้ น และฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน รวมถึง
ได้ขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเร่งดาเนินกระบวนการภายในประเทศเพื่อให้สามารถ
มีการลงนามในร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้
กรอบความตกลงว่ า ด้ ว ยบริ ก ารของอาเซี ย น ฉบั บ ที่ 9 ได้ ส าเร็ จ ภายในปี 2565
นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้าน
การเงินที่ยั่งยืนของอาเซียน (ASEAN Taxonomy) เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัด
หมวดหมู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการลงทุนใน
ภาคเศรษฐกิจจริงในกรอบอาเซียนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน
- แถลงการณ์ร่วมการประชุม AFMGM ครั้งที่ 8 โดยมีการปรับปรุงแถลงการณ์ร่วมฯ
ซึ่ งมี บ างถ้ อ ยค าแตกต่ างจากฉบั บ ร่า งที่ ค ณะรัฐ มนตรี ได้ มี ม ติ (5 เมษายน 2565)
เห็นชอบร่างเถลงการณ์ฯ ไว้ โดยไม่กระทบสาระสาคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของ
ไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับ
รองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นผลลัพธ์ของการประชุมฯ ด้วยแล้ว
- รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลั งและผู้ ว่าการธนาคารกลางอาเซียนได้ห ารือกับ
ผู้ แ ทนองค์ ก รระหว่ า งประเทศในประเด็ น สถานการณ์ เศรษฐกิ จ โลกและภู มิ ภ าค
อาเซียน รวมถึงแนวทางการดาเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อให้ เศรษฐกิจในภูมิภาค
อาเซียนฟื้นตัวได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และมีภูมิคุ้มกั น ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก
ได้แก่ (1) เสริ มสร้างความร่วมมือในภูมิภ าคเพื่ อการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง (2) พัฒ นา
แนวทางในการระดมทรัพยากรภายในประเทศ เช่น การปฏิรูปภาษีเพื่อเป็นแหล่ ง
งบประมาณให้รัฐบาลใช้ในการดาเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และ (3) เพิ่มการลงทุนเพื่อ
การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มและทั่ ว ถึ งและสนั บ สนุ น การเปลี่ ย นผ่ านไปสู่
เศรษฐกิจคาร์บอนต่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ที่
คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3 - 4 ต่อปี โดยมีแรงขับเคลื่อนสาคัญจากการฟื้นตัว ของ
ภาคการบริโภคภายในประเทศ สถานการณ์ภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นและ
การส่งออกที่ขยายตัวได้ดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการกระตุ้นเศษฐกิจ
ด้วยมาตรการของภาครัฐที่ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและยังต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

30

2019 (โควิด -19) ที่ อ าจยื ด เยื้ อ ปั ญ หาความเปราะบางด้ านตลาดแรงงานและหนี้
ครั ว เรื อน ความขั ดแย้งระหว่างสหพั น ธรัฐ รัส เซีย -ยูเครน และราคาสิ น ค้ าอุ ป โภค
บริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ได้เน้นย้าความสาคัญของการระดมทรัพ ยากรใน
ประเทศ เช่น การปฏิรูปภาษีและการผ่อนปรนกฎเกณฑ์ด้านการคลังบางประการ อีก
ทั้งสถาบันการเงินระหว่างประเทศต่าง ๆ ควรพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขการให้กู้ยืมแก่
ประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เช่น การปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ย และผ่อนปรนเกณฑ์การพิจารณาเงื่อนไขการปล่อยกู้ต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในภาวะที่มีความผันผวนสูงและไม่ปกติ เพื่อให้รัฐบาลใน
ประเทศต่าง ๆ สามารถมีพื้นที่การคลังเพียงพอในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
4. การเสวนาหัวข้อ
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการเสวนาข้างต้นร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ
“การเงินยั่งยืน : การระดม กระทรวงการคลั งและผู้ ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิ กอาเซียน รวมทั้ ง
ทรัพยากรทางการเงินเพื่อ ผู้แทนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ โดยได้แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจยุคหลัง ประเด็นทางเศรษฐกิจและแนวทางในการระดมทรัพยากรภายในประเทศผ่านกลไก
โควิด-19”
การเงิน ที่ยั่งยื น เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจยุคหลั งโควิด -19 นอกจากนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ ยน
วิสัยทัศน์โดยได้กล่าวถึงความสาคัญในการปฏิรูปด้านการคลัง โดยเฉพาะการปฏิรูป
ภาษีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจยุคหลังโควิด-19 โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษี และได้กล่าวถึงการดาเนินการของ
ไทยในการส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน เช่น การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน ซึ่ง
เป็นช่องทางหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนาไปใช้ในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
20. เรื่อง การต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อ สาร และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ระหว่า งกระทรวงดิ จิทั ลเพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งราชอาณาจั กรไทยและ
กระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามใน (ร่าง) หนังสือเห็นชอบการต่ออายุบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่าง
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งราชอาณาจั ก รไทย และกระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคมแห่ ง
สาธารณ รั ฐ ฟิ นแลนด์ (บั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ) (Extension of the Memorandum of Understanding on
Cooperation in the Field of Telecommunication, Information and Communication Technology and
Digital Technology between the Ministry of Digital Economy and Society of the Kingdom of
Thailand and the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Finland) ทั้งนี้ ในกรณี
ที่มีความจาเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคาที่มิใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติห รือให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ) ดาเนินการได้ โดยให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายเป็ นผู้ลงนาม
ฝ่ายไทยในร่างหนังสือเห็นชอบการต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ)
เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. บั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความร่ ว มมื อ และการแลกเปลี่ ย นระหว่ า ง
2 ประเทศ ในการพัฒนาด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่ง
สาคัญในการส่งเสริมการค้า การแลกเปลี่ยน ด้านเทคนิค การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งจะนาไปสู่
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน การพัฒนาด้านเทคนิค การขยายตลาด และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บน
พื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการพัฒ นาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนาไปสู่
ความร่วมมืออย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยจะดาเนินความร่วมมือใน 9 สาขา ดังนี้ (1) นโยบายและกฎระเบียบด้าน
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โทรคมนาคม เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information Communication Technology: ICT) และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (2) การส่งเสริมและพัฒ นาอุตสาหกรรม ICT และดิจิทัล ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ชอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอน
เทนต์ (Digital Content) และการบริการที่ เกี่ยวข้อง (3) โครงสร้างพื้ นฐานด้ านบรอดแบนด์และการพั ฒ นาการ
ให้ บ ริ ก าร (4) นวั ต กรรมด้ า นดิ จิ ทั ล เช่ น Big Data Internet of Things (IoT) และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) (5) ระบบนิเวศด้านดิจิทัล (Digital Ecosystem) รวมถึงเมืองอัจฉริยะ (Smart City) (6) โอกาส
ด้านดิจิ ทั ล เช่น การรู้ เท่ าทั น ดิจิ ทั ล (Digital Literacy) การใช้ เทคโนโลยีดิจิทั ล ส่ งเสริมโอกาสและศั กยภาพของ
ประชาชน (Digital Inclusion) (7) การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (8) ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ Startups ผู้ประกอบการ
และ SMES ในด้านดิจิทัล (9) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ความร่วมมื อและความช่วยเหลือใน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ มีผลบังคับใช้นับจากวันที่ลงนามเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม
และสามารถต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ ออกไปได้ตามความยินยอมของคู่ภาคี
2. ที่ผ่านมา ได้มีการดาเนินการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว อาทิ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ได้ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจาประเทศไทย (สถานทูตฟินแลนด์ฯ จัดงาน Business
Matching ระหว่างองค์กรธุรกิจของทั้งสองประเทศ รวมถึงการเข้าร่วมงาน Slush 2018 ณ ประเทศฟินแลนด์ ซึ่ง
เป็นเวทีพบปะกันระหว่าง Startups และนักลงทุนในภูมิภาคยุโรป เพื่อสร้างเครือข่ายและกลไกส่งเสริมการลงทุนที่จะ
สนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศดิจิทัล Startups ของไทย แต่โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การดาเนินงานตามความร่วมมือได้หยุดชะงักไป ประกอบกับบันทึกความเข้าใจฯ ครบ
กาหนดอายุ 3 ปี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ฝ่ายฟินแลนด์ได้แสดงความประสงค์ที่จะดาเนินความร่วมมือดังกล่าว
กับไทยต่อไปในอนาคต กระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ โดยสถานทูตฟินแลนด์ฯ และ
ดศ. จึงได้มีการหารือเพื่อจัดทา (ร่าง) หนังสือเห็นชอบการต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ จนได้ข้อยุติเมื่อเดือนมกราคม
2565 มี ส าระส าคั ญ เป็ น การต่ อ อายุ ค วามร่ ว มมื อ ออกไปเป็ น ระยะเวลา 3 ปี โดยให้ มี ผ ลย้ อ นหลั ง ตั้ งแต่ วั น ที่
22 สิ งหาคม 2564 จนถึงวัน ที่ 21 สิ งหาคม 2567 และสามารถต่ออายุบั นทึ ก ความเข้าใจฯ ออกไปได้ตามความ
ยินยอมของคู่ภาคี ทั้งนี้ (ร่าง) หนังสือเห็นชอบการต่ออายุบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่ได้มีผลผูกพันตามกฎหมายต่อ
คู่ภาคี โดยจะดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 ประเทศ และขึ้นอยู่กับความพร้อมและเงินทุน
ของคู่ภาคี
21. เรื่ อ ง การเข้ า ร่ ว มเจรจาจั ด ท าความตกลงการค้ า เสรี ร ะหว่ า งไทยกั บ สมาคมการค้ า เสรี แ ห่ ง ยุ โ รป
(European Free Trade Association : EFTA)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบการเข้ า ร่ ว มเจรจาจั ด ท าความตกลงการค้ า เสรี กั บ สมาคมการค้ า เสรี แ ห่ ง ยุ โ รป
(European Free Trade Association: EFTA) ของประเทศไทย
2. เห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับ EFTA
3. เห็ น ชอบร่างเอกสารขอบเขต (TOR) ส าหรับ การเจรจาจั ดท าความตกลงการค้ าเสรีระหว่าง
ประเทศไทยกับ EFTA ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ พณ. ดาเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
4. ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ หรื อ ผู้ แ ทนที่ ได้ รั บ มอบหมายร่ ว มประกาศหรื อ ออก
แถลงการณ์ เปิ ดการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับ EFTA และร่ว มให้ ความเห็ นชอบ
เอกสารขอบเขต (TOR) สาหรับการเจรจาฯ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. ปัจจุบันประเทศไทยมีความตกลงการค้าเสรี 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ [ความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เป็นความตกลงฉบับล่าสุดที่
มีผลใช้บังคับ เมื่อต้น ปี 2565] ส่งผลให้ป ระเทศไทยมีมูลค่าการค้ากับ 18 ประเทศที่มีการทาความตกลงด้วย โดย
ครอบคลุมร้อยละ 64 ของการค้าของประเทศไทยกับทั่วโลก อีกทั้งประเทศไทยยังมีแผนที่จะจัดทาความตกลงกับคู่ค้า
สาคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ที่จะทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ รักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขณะเดียวกัน พณ. มีนโยบายให้ขยายการจัดทา
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ความตกลงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนของประเทศไทย ซึ่ง EFTA (ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ
ได้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์) เป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพและได้แสดงความ
สนใจที่จะจัดทาความตกลงการค้าเสรีกับ ประเทศไทย โดยมีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดทาความตกลง
ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง
2. พณ. ได้จัดทาร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปและ
ร่างเอกสารขอบเขต (TOR) สาหรับการเจรจาฯ โดยได้มีการสอบถามความเห็นและหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ [รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเซาว์) เป็นประธาน] ด้วยแล้ว มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1) ร่างเอกสารขอบเขต (TOR) สาหรับการเจรจาฯ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
เจรจาในภาพรวม ได้แก่ (1) ร่างเอกสารฯ เป็นการวางแนวทางข้อเสนอขอบเขตและหลักการสาคัญ รวมถึงขั้นตอน
ต่อไปสาหรับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับ EFTA (2) ภาคีทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังให้เกิดความตก
ลงการค้าเสรีที่มีความครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ ครอบคลุม 16 หัวข้อ (3) ความตกลงจะต้องมีความสอดคล้องกับความ
ตกลงขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) โดยเฉพาะข้อ 24 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วย
ภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) และข้อ 5 ของความตกลงทั่วไปว่า
ด้ ว ยการค้ า บริ ก าร (General Agreement on Trade in Services (GATS) (4) การเจรจาจะถู ก ด าเนิ น การบน
พื้นฐานของการเสนอร่างถ้อยคาที่จะถูกส่งให้กันล่วงหน้าโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย
2) ร่างกรอบการเจรจาฯ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเจรจาในภาพรวม ได้แก่ (1) เพื่อ
ขยายโอกาสทางการค้ าและการลงทุน (2) เพื่อส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (3) เจรจาให้ได้ประโยชน์ในภาพรวมสูงสุด โดยคานึงถึง
ความพร้ อ ม ระดั บ การพั ฒ นา และภู มิ คุ้ ม กั น ของประเทศ ตลอดจนการมุ่ ง สู่ เป้ า หม ายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDG) และ (4) ให้ความสาคัญกับทุกภาคส่วนที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปิดเสรีทางการค้า โดยให้มีระยะเวลาในการปรับตัวและมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ อาทิ ประเทศไทยจะสามารถส่งออกสินค้าต่าง ๆ ไปยังกลุ่มประเทศ
EFTA ได้มากขึ้น เช่น สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพดหวาน เนื้อสุกร) เครื่องแต่งกาย ยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น และ
นาเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ EFTA ได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เช่น ปุ๋ยเคมี อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องสาอาง เป็นต้น
22. เรื่อง ขอความเห็น ชอบท่าทีไทยเพิ่ มเติ มสาหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกสมัยสามัญ
ครั้งที่ 12 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบข้อเสนอท่าทีไทยเพิ่มเติมสาหรับการประชุม การประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก
สมัยสามัญครั้งที่ 12 (the Twelfth Ministerial Conference: MC12) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบ
ควบคู่กับท่าทีไทยสาหรับการประชุม MC12 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายพิจารณาใช้ดุลยพินิจ
ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม ในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ของไทยต่อไป
2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การ
ประชุ ม MC12 และการประชุ มที่ เกี่ ย วข้ อง ทั้ งนี้ หากเป็ น กรณี ที่ เข้ าข่ ายตามมาตรา 178 ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 เห็ น ควรแจ้ ง WTO ว่ า ไทยต้ อ งด าเนิ น การตามกระบวนการของกฎหมาย
ภายในประเทศให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะมีผลผูกพันกับไทย
3. หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารตามข้อ 2 ที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กระทรวงพาณิชย์
และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ และนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลัง
สาระสาคัญของเรื่อง
นอกเหนือจากข้อเสนอท่าทีไทยในประเด็นที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากที่ประชุ มคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ประเทศสมาชิก WTO อยู่ระหว่างหารือประเด็นเกี่ยวกับ (1) ความมั่นคงทางอาหาร
(2) ปฏิญญาว่าด้วยเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (3) การสนับสนุนการพ้นสถานะของ LDCs (4) แนวทางการ
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เสริมสร้างบทบาทของ WTO ในการรับมือกับโรคโควิด - 19 และโรคระบาดในอนาคต และ (5) การค้ากับสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์การประชุม MC12
ทั้งนี้ เอกสารผลลัพธ์การประชุม MC12 จะไม่มีการลงนาม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างหารือ
เพื่อสอบถามความเห็นของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สาหรับการประชุม MC12 และการประชุมที่เกี่ยวข้องกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน
2565 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
23. เรื่ อ ง การขอความเห็ น ชอบต่ อ ร่ า งปฏิ ญ ญา (Final Declaration) ส าหรั บ การประชุ ม ระดั บ สู งว่ า ด้ ว ย
ทศวรรษระหว่างประเทศแห่ งการด าเนิ น การ “น้าสาหรับ การพั ฒ นาที่ยั่ งยืน ” ค.ศ. 2018 - 2028 ครั้ งที่ 2
(The Second High - Level International Conference on the International Decade for Action
“ Water for Sustainable Development” , 2018 - 2028 ห รื อ Second Dushanbe Water Action
Decade Conference)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่า งปฏิ ญ ญา (Final Declaration) ซึ่ งเป็ น เอกสารผลลั พ ธ์ข องการ
ประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดาเนินการ “น้าสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ค.ศ. 2018 2028 ครั้งที่ 2 (The Second High - Level International Conference on the International Decade
for Action “Water for Sustainable Development” , 2018 - 2028 หรื อ Second Dushanbe Water
Action Decade Conference) ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากร่ า งปฏิ ญ ญาฯ ดั งกล่ า ว อาจยั งมิ ใช่ ร่ า งสุ ด ท้ า ย ดั งนั้ น หากมี
ความจาป็นต้องแก้ไขที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมการประชุมให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ ดาเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามทีส่ านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. การประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดาเนินการ “น้าสาหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ค.ศ. 2018 - 2028 ครั้งที่ 2 กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2565 ณ กรุงดูซานเบ สาธารณรัฐ
ทาจิกิสถาน ภายใต้หัวข้อ “Catalyzing water action and partnership at the local, national, regional and
global levels” ซึ่งจะมีพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 และรับรองปฏิญญา (Final Declaration) ที่
เป็นเอกสารของผลลัพธ์ของการประชุม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยร่างปฏิญญาฯ ประกอบด้วยประเด็นสาคัญ
จานวน 4 ประการ ได้แก่
(1) สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงน้าที่ปลอดภัยและราคาเหมาะสมสุขาภิบาล
และสุขอนามัยที่เพียงพอและเท่าเทียม กาหนดกลยุทธ์ระยะยาวในการป้องกันโรคระบาดที่เพิ่มขึ้นการเตรียมความ
พร้ อม และการตอบสนอง รวมถึงวิกฤตการณ์ โควิด - 19 โดยลงทุ น ในโครงสร้างพื้ น ฐานด้ านการจั ดหาน้ าและ
สุขาภิบาล น้าเสียและการจัดการของเสีย ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีด้าน WASH อย่างต่อเนื่อง
(2) ตระหนั กถึงความส าคัญ ของน้าเพื่อการดารงชีวิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมการดาเนินการจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างครอบคลุม เสริมสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนและการจัดการน้าอย่างยั่งยืนผ่านข้อตกลงที่หมาะสมซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคตามความเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมแนวทางความเชื่อมโยง
ระหว่างน้า พลังงาน อาหาร ระบบนิเวศ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อเนื่องภายใต้วิกฤตในทุกระดับ
(3) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างน้า สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย
พัฒนาหน่วยงานด้านน้า นโยบาย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับน้า ปรับปรุงการประสานงานและจัดการกับความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับน้า ที่คานึงถึงผลกระทบด้านลบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพต่อความมั่นคงด้านน้า
(4) ส่งเสริมความร่วมมือและหุ้นส่วนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในทุกระดับรวมถึง
หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรลุ่มน้า นักลงทุน และผู้บริจาค โดยเสริมสร้างการประสานงานและ
การเชื่อมโยงภายในขอบเขตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 6 (SDG 6) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อื่น ๆ
ด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบและการแลกเปลี่ย นข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ความเหมาะสม เชื่อมโยงการตัดสินใจและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ
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โดยพิจารณาให้เร่งรัดการสร้างความมั่นคงด้านน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ งยื น ที่ 6 (SDG 6) และเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น (SDGs) อื่ น ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
จาเป็น ต้องดาเนิน การอย่างเร่งด่วนผ่านการยกระดับนโยบายและการจัดลาดับความสาคัญ รวมถึงการสนับสนุน
ระหว่างประเทศส าหรับ ประเทศก าลั งพั ฒ นา ทั้ งนี้ การประชุ มด้ านน้ าแห่ งสหประชาชาติ พ.ศ. 2566 ควรเป็ น
แรงผลักดัน ตลอดจนการสนับสนุนด้านหน่วยงานและการเงิน เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายนี้ร่วมกัน
2. ร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ มีสาระเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง
ร่วมระดับผู้นาในการพัฒนาการบริหารการจัดการและการดาเนินการด้านทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุก
ภาคส่วน โดยไม่มีถ้อยคาหรือบริบทใดที่มุ่งก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ กอปรกับไม่
มีการลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว ดังนั้น ร่างปฏิญญาฯ จึงไม่ใช่สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่
เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง
24. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นางสาวชุ ลี พ ร จิ ร ะพงษา นายแพทย์ เชี่ ย วชาญ (ด้ านเวชกรรมป้ อ งกั น ) กรมควบคุ ม โรค
ดารงตาแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564
2. นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบักเตรีทั่วไป (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เชี่ยวชาญ) กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดารงตาแหน่ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ด้ านวิจั ย และพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยี ชี ว ภาพ) (นั ก วิท ยาศาสตร์
การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐ มนตรี มีม ติ อนุ มั ติต ามที่ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเสนอแต่ งตั้ ง นางณั ฐนั น ทน์
อัศวเลิศศักดิ์ กรรมการร่างกฎหมายประจา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ ดารงตาแหน่ ง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อทดแทนผู้ดารงตาแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
26. เรื่อง แต่งตั้ งอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ประจาปี
2565 (ฮ.ศ. 1443)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอแต่ ง ตั้ ง นายซากี ย์ พิ ทั ก ษ์ คุ ม พล
เป็นอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์ อั ลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ประจาปี 2565 (ฮ.ศ. 1443)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
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