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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (13 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐ มนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนาจับ
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกหรือบุคคลซึ่งสมาชิก
ผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้หรือทายาท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้า
ไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอื่นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตาบลเขาดิน อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ สังคม
ร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
ขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ 2565 สาหรับแผนงานขยาย
เขตและปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 – 2566 ซึ่งเป็นแผนงานระยะยาว
ใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง
ขอรับการจัดสรรงบประมาณทุนประเดิมตามมาตรา 9 และมาตรา 48
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) โดยใช้รายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
(องค์การมหาชน)
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566-2567 เพื่อดาเนินโครงการการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์สาหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี
กาหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต่า ปี 2565
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รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้าและเตรียม
ความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ภายใต้การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเพื่อเตรียม
ความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2565
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
พ.ศ. 2560-2564 ประจาปี พ.ศ. 2564
การออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ของทางการเมียนมา
ให้แก่แรงงานเมียนมาที่ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
2565 เรื่อง การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลาย
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์
ราคาพลังงาน
ขออนุมัติงบกลาง รายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. 2565
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563
โครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้าน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายการให้บริการประชาชน เพื่อขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ภายใต้พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 26/2565
ต่างประเทศ
เอกสาร “การสนับสนุนร่วมเพื่อการฟื้นฟูภาคการบินพลเรือน”
แถลงการณ์แสดงเจตจานงเข้าร่วมข้อริเริ่ม Preventing Zoonotic Disease
Emergence (PREZODE)
ขอความเห็นชอบร่างตารางข้อผูกพันด้านบริการ ภายใต้องค์การการค้าโลก
ของไทยที่จะผูกพันวินัยในการใช้กฎระเบียบภายใน
การประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอานาจเต็ม ปี ค.ศ. 2022 (ITU Plenipotentiary
Conference 2022: PP-22) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยสาหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 77
ขออนุมัติการจัดทาและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการเมือง
ยางพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยาง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT - GT)
ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
ร่างข้อตกลงการรับทุน (Grant Agreement) โครงการความร่วมมือ Phuket
Smart City Technical Assistant Package ระหว่างสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S Trade and
Development Agency : USTDA)
ร่างเอกสารสาหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 40 และการประชุม
อื่นที่เกี่ยวข้อง
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การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7
การร่วมรับรองต่อร่างเอกสารหลักการทั่วไป (Guiding Principles) และประกาศ
การเจรจากรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียน (Launch
Negotiations for an ASEAN Framework Agreement on Competition)
การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสาหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาครั้งที่ 11 (AMMSWD ครั้งที่ 11) และร่างถ้อย
แถลงร่วมสาหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคม
และการพัฒนา ครั้งที่ 7 (AMMSED+3 ครั้งที่ 7)
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการต่างประเทศ)
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองตามที่กระทรวงมหาดไทย
(มท.) เสนอ และให้ มท. รับไปพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียด แล้วเสนอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองพิจารณา
ก่อนดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ มท. เสนอว่า
1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มาตรา 75 (8) บัญญัติให้ คณะกรรมการนโยบายการผัง
เมืองแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจในการจัดทาธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองเพื่อใช้เป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการผังเมืองพึงปฏิบัติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมาตรา 7 บัญญัติให้ธรรมนูญว่ าด้วย
การผั งเมืองที่คณะกรรมการนโยบายการผั งเมืองแห่ งชาติจัดทาตามมาตรา 75 (8) เมื่อ คณะรั ฐมนตรี ใ ห้ค วาม
เห็นชอบแล้ว มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดาเนินการต่อไปตามหน้าที่และ
อานาจของตน
2. กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ยกร่างธรรมนูญว่า ด้วยการผังเมือง มีสาระสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่
(1) ส่วนนา ประกอบด้วย บทบาทและความสาคัญของการผังเมือง ที่มาของธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง และการ
ปฏิบัติตามธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (2) นิยามศัพท์ (3) ส่วนสาระสาคัญรายหมวด จานวน 26 ข้อ ประกอบด้วย
หมวด 1 หลักการเชิงนโยบาย จานวน 7 ข้อ หมวด 2 หลักการพื้นฐาน จานวน 14 ข้อ และหมวด 3 หลักการเชิงพื้นที่
จานวน 5 ข้อ และนาไปรับฟังความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองตามข้อ 2 และให้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
สาระสาคัญของร่างธรรมนูญฯ
1. ส่วนที่ 1 : ส่วนนา ได้แก่ บทบาทและความสาคัญของการผังเมือง ที่มาของธรรมนูญว่าด้วยการ
ผังเมือง และการปฏิบัติตามธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแม่บท
ในการพัฒนาที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product :
GDP) เป็นดัชนีชี้วัดเช่นเดียวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตก โดยขาดมาตรการรองรับเพื่อการ
ถ่วงดุลระหว่างภาคส่วนของสังคมที่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหากับประเทศหลายประการ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคม เช่น การใช้พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ระบบการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ที่ขาดสมดุล ผลกระทบจากภัยพิบัติสาธารณะ ความ
เสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และความเหลื่ อ มล้ าระหว่ า งพื้ น ที่ เ มื อ งกั บ ชนบท ดั ง นั้ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้กาหนดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในมาตรา 72 (2) ให้จัดให้มีการวางผังเมืองทุก
ระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อันเป็นที่มาของภารกิจด้านการผังเมือง ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้ “การผังเมือง” เป็นกรอบในการวางผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ
ระดับภาค และระดับจังหวัด แล้วให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการภายใต้กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
ประเทศในด้านการใช้พื้นที่นั้น ๆ อีกทั้งได้กาหนดให้ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองต้องดาเนินการบนพื้นฐานที่สาคั ญ
เช่น ยุ ทธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นเป้าหมายการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลั กธรรมาภิบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเมือง และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bio - Circular
- Green Economy : BCG) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ส่วนที่ 2 : นิยามศัพท์ เช่น
“การวางผังเมือง” หมายความว่า กระบวนการให้ ได้มาซึ่งผั งเมือง ประกอบด้ว ย ผั งนโยบาย
ระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
“เมืองอัจฉริยะ” หมายความว่า เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และ
ชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของ
เมืองและประซากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชนในการพัฒนา
เมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัยให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน
3. ส่วนที่ 3 : ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งจาแนกเป็น 3 หมวด ได้แก่

5
3.1 หมวด 1 หลักการเชิงนโยบาย ได้แก่ รัฐพึงบรรจุเรื่องการผังเมืองในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หน่วยงานของรัฐพึงจัดทาแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับผังเมืองทุกระดับ
3.2 หมวด 2 หลักการพื้นฐาน ได้แก่ การผังเมืองต้องคานึงถึงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
ส่วนร่วมและแสดงข้อคิดเห็น การวางผังเมืองต้องคานึงถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
3.3 หมวด 3 หลักการเชิงพื้นที่ ได้แก่ การวางผังเมืองต้องคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มี
ความสมบูรณ์ การวางผังเมืองและการพัฒนาพื้นที่ ต้องดารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่า
ในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี โดยคานึงถึงอัตลักษณ์และวิถีชุมชน รายละเอียดดังนี้
1. ส่วนนา ประกอบด้วย บทบาทและความสาคัญของการผังเมือง
1.1 ด้านกายภาพ เนื่องจากความต้องการใช้พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมของมนุษย์ เพิ่มขึ้น
อย่างก้าวกระโดด เกิดการรุกล้าพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนพื้นที่ควรแก่การอนุรักษ์ ส่งผลให้เกิดการแผ่
ขยายของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ
1.2 ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างรายได้ส่งผลต่อความเหลื่อมล้า
ผู้ที่มีรายได้สูงจานวนเพียงร้อยละสิบ ในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ยังมีรายได้ในเกณฑ์ระดับต่า มีการสร้างงานเพิ่มขึ้น
ในเขตเมืองทาให้ประชากรวัยแรงงานในภาคชนบทเคลื่อนย้ายเข้าสู่แหล่งงานในเมือง การขยายตัวของเมืองไร้ทิศทาง
การจราจรแออัด ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศเมือง
1.3 ด้ า นสังคม เกิดการอพยพของประชากรวัยแรงงานจากภาคชนบทเข้าสู่เมือง โดย
ทอดทิ้งให้ประชากรสูงอายุอยู่โดยลาพัง สร้างปัญหาครอบครัว
1.4 ด้านความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม การใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมนามาซึ่งปัญหาและ
ภัยพิบัติสาธารณะที่ต้องประสบเป็นประจาทุกปี มลพิษจากภาคอุ ตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตลอดจนการกัดเซาะ
ชายฝั่ง แหล่งน้าธรรมชาติ เกิดการสะสมของปัญหาต่อทุนทางธรรมชาติ เกิดความขัดแย้งที่แย่งชิงทรัพยากรระหว่าง
กลุ่มคนในสังคมที่ครอบครองทรัพยากรไม่เท่าเทียมกัน การบริโภคที่ไม่เหมาะสม การใช้ชีวิตที่ขาดระเบียบวินัยและ
กฎกติการ่วมกัน แปรเปลี่ยนสภาพสังคมไทยที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกัน กลายเป็นสังคมที่แก่งแย่งเพื่อความอยู่รอด
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กาหนดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในมาตรา 72 (2)
ดังนี้ “จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนา
เมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ” อันเป็นที่มาของภารกิจด้านการผังเมือง
ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้ “การผังเมือง” เป็นกรอบในการวางผังนโยบายการใช้
ประโยชน์พื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด แล้วให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการภายใต้กรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้พื้นที่นั้น
2. ที่มาของธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง
2.1 ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองได้ถูกกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
โดยให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติเป็นผู้จัดทา เพื่อใช้เป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผัง
เมืองพึงปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วมีผล
ผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดาเนินการต่อไปตามหน้าที่และอานาจของตน (มาตรา 7
และมาตรา 75 (8))
2.2 รัฐบาลได้กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องการใช้พื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืน โดยต้องมี
การกาหนดนโยบายการตั้งถิ่น ฐานและการผั งเมืองให้ มีห น่วยงานระดับชาติกากับดูแล และทางานควบคู่ไปกับ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้มีกฎหมายเฉพาะเหมือนเป็นธรรมนูญการผังเมืองในการ
กากับกฎหมายอื่น ๆ
2.3 ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ดาเนินการบนพื้นฐานที่สาคัญ ดังนี้
2.3.1 เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals :
SDGs) องค์การสหประชาชาติได้กาหนดเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ เ ดื อน
กันยายน ปี ค.ศ. 2015 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2030 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยเป้าหมายที่ 11 เมืองและการตั้ง
ถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน การทาให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมและพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่
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ยั่งยืน การลงทุนด้านการขนส่งสาธารณะ การสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียว การปรับปรุ งการวางผังเมือง และการ
บริหารจัดการในลักษณะแบบมีส่วนร่วม
2.3.2 วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) จากการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (Habitat III) ได้มาซึ่งหลักการและแนว
ปฏิบัติที่ผ่านการทดลองแล้วเพื่อเป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันของประชาคมโลก ในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
และควรเป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดอนาคตของเมือง นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.3.3 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่และเมือง คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านผังเมือง คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
เมือง คือ (1) ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ และ (3) ด้านการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
2.3.5 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bio - Circular – Green Economy : BCG) เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ ไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนไปพร้อมกัน
3. กาหนดให้มีนิยามศัพท์ ทั้งสิ้น 19 คานิยาม เช่น “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ” “การวางผังเมือง”
“พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม” “เมืองอัจฉริยะ” “อัตลักษณ์” เป็นต้น
4. กาหนดสาระรายหมวด ประกอบด้วย
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง
หมวด 1 หลักการเชิงนโยบาย
หมวด 2 หลักการพื้นฐาน
หมวด 3 หลักการเชิงพื้นที่
(ข้อ 1 - 7)
(ข้อ 8 - 21)
(ข้อ 22 - 26)
ข้อ 1 รัฐพึงบรรจุเรื่องการผังเมือง ข้อ 8 การวางผังเมืองต้องคานึงถึง ข้อ 22 การวางผังเมืองต้อง
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ประโยชน์ของประเทศและ
กาหนดเขตสงวน เขตอนุรักษ์ เขต
ไทย
ประชาชนเป็นหลัก
พัฒนา ให้เหมาะสมกับสภาพ
ข้อ 2 รัฐพึงบรรจุเรื่องการผังเมือง ข้อ 9 การวางผังเมืองต้องคานึงถึง พื้นที่
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันใน
ข้อ 23 การวางผังเมืองต้อง
รัฐบาลและแผนการบริหาร
การเข้าถึงสาธารณประโยชน์
คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มี
ราชการแผ่นดินให้มีผลผูกพัน
ข้อ 10 การผังเมืองต้องคานึงถึง ความสมบูรณ์
นาไปสู่การปฏิบัติ
การให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วน ข้อ 24 การวางผังเมืองต้อง
ข้อ 3 รัฐพึงใช้ผังเมืองเป็นกรอบ ร่วมและแสดงข้อคิดเห็น
กาหนดพื้นที่สาหรับการพัฒนา
นโยบายในการพัฒนาพื้นที่ของ ข้อ 11 การวางผังเมืองต้องคานึง อุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เหมาะสม
ประเทศและดาเนินการหรือ
ถึงการป้องกันสาธารณภัย และ โดยคานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศแบบ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และผลกระทบต่อชุมชนและ
บูรณาการในทุกภาคส่วนให้
ข้อ 12 การวางผังเมืองต้องคานึง สิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามที่ผังเมืองแต่ละระดับ ถึงการแก้ไขปัญหาความ
ข้อ 25 การวางผังเมืองและการ
กาหนด
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก พัฒนาพื้นที่ต้องคุ้มครองและ
ข้อ 4 หน่วยงานของรัฐพึงจัดทา การใช้ประโยชน์ที่ดิน
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานและโครงการให้
ข้อ 13 การวางผังเมืองต้องคานึง และสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศ
สอดคล้องกับผังเมืองทุกระดับ
ถึงการสร้างความเชื่อมโยงในการ ที่งดงามหรือมีคุณค่าในทาง
ข้อ 5 หน่วยงานของรัฐพึง
คมนาคมและการขนส่งให้ทั่วถึง ธรรมชาติ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
และมีประสิทธิภาพ
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ดาเนินโครงการให้เป็นไปตาม
ผังเมืองที่กาหนด
ข้อ 6 รัฐพึงสนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านผังเมือง
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา
ให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมด้วย
หลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 7 รัฐพึงสนับสนุนและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
เหมาะสมกับการดาเนินการใน
การจัดทาและปฏิบัติทางผังเมือง

ข้อ 14 การวางและปฏิบัติตามผัง
เมืองต้องยึดมั่นในหลักวิชาการ
ทางผังเมือง
ข้อ 15 การวางผังเมืองต้องคานึง
ถึงความสาคัญในพื้นที่ที่มีความ
อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อ 16 การวางผังเมืองต้อง
คานึงถึงการวางแผนการตั้ง
ถิ่นฐานให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม ลดความเสี่ยง
และความเสียหายจากการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ผลกระทบจากสาธารณภัย
ข้อ 17 การวางผังเมืองต้อง
คานึงถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
ข้อ 18 การวางผังเมืองต้อง
คานึงถึงการจัดหาบริการขั้น
พื้นฐานและพื้นที่สาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสมให้แก่
ประชาชน
ข้อ 19 การวางผังเมืองต้อง
คานึงถึงการจัดให้มีพื้นที่เปิดโล่ง
และพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอและ
เหมาะสม
ข้อ 20 การวางผังเมืองต้อง
สนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะและการพัฒนาเมืองแห่ง
อนาคต
ข้อ 21 การวางผังเมืองต้อง
ออกแบบวางผังพื้นที่ กลุ่มอาคาร
สิ่งก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีความยืดหยุ่น และเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม

ข้อ 26 การวางผังเมืองและการ
พัฒนาพื้นที่ ต้องดารงรักษาหรือ
บูรณะสถานที่และวัตถุที่มี
ประโยชน์หรือคุณค่าในทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี โดย
คานึงถึงอัตลักษณ์และวิถีชุมชน

2. เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความน าจับเงินค่า ตอบแทน
เจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การร่ า งระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น
ค่าตอบแทนผู้แจ้งความนาจับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่ างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานอัยการสูงสุด
และสานักงานตารวจแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างระเบียบฯ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เป็นการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนาจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
ยาเสพติด พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีการแก้ไขบท
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นิยาม คาว่า “ยาเสพติด” “ผลิต” “จาหน่าย” “รัฐมนตรี” “ป.ป.ส.” “คดียาเสพติดรายสาคัญ” และเพิ่มติมคาว่า
“คณะกรรมการ ป.ป.ส.” ยกเลิกความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ ทั้งในส่วนของบท
นิยามคาว่า “ผลิต” และยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มในกรณีพนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในข้อหาผลิตโดย
การแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ ซึง่ เดิมพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้การ
แบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุต้องรับโทษเช่นเดียวกับความผิดฐานผลิต แต่ประมวลกฎหมายยาเสพติดมีแนวคิดว่าการ
แบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุเป็นขั้นตอนหนึ่งของการอานวยความสะดวกในการนาไปจาหน่าย การแบ่งบรรจุหรือ
รวมบรรจุจึงไม่ต้องรับโทษเช่นเดียวกับความผิดฐานผลิตเหมือนกับที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษฯ ปรับปรุงการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มตามฐานความผิดในคดียาเสพติด โดยตัดข้อหา “ครอบครองเพื่อ
จาหน่าย” ออก และไม่จ่ายเงินเพิ่มในข้ อหา “ครอบครองเพื่อจาหน่าย” เนื่องจากประมวลกฎหมายยาเสพติดได้
แบ่งฐานความผิดใหม่โดยแยกเป็นแต่ละพฤติการณ์เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น การผลิต นาเข้า ส่งออก
จาหน่าย มีไว้ในครอบครอง เป็นต้น และแก้ไขเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนาจับ
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด เช่น ยกเลิกสาเนาคาสั่งของพนักงานอัยการที่สั่งงดการสอบสวน
กาหนดให้ต้องยื่นสาเนาคาพิพากษาศาลชั้นต้นกรณีฐานผลิตยาเสพติด เป็นต้น
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนาจับ เงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีการแก้ไขบทนิยาม ยกเลิกความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีการแบ่ง
บรรจุหรือรวมบรรจุ ปรับปรุงการจ่า ยเงินค่าตอบแทนเพิ่มในคดียาเสพติดโดยไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มในกรณี
พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในข้อหาผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุและไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มในข้อหา
ครอบครองเพื่อจาหน่าย และแก้ไขเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์ที่เสนอแก้ไข
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
พ.ศ. 2561
ที่เสนอขอแก้ไข
แก้ไขบทนิยาม
- “ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพ - “ยาเสพติด” หมายความว่า ยา
ติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
เสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์
และปราบปรามยาเสพติดและให้
ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและ
หมายความรวมถึงสารเคมีหรือวัตถุที่ หมายความรวมถึงสารเคมีหรือวัตถุ
ควบคุมเพื่อป้องกันการผลิตยาเสพ
ที่ควบคุมเพื่อป้องกันการผลิตยาเสพ
ติดตามกฎหมายว่าด้วย
ติดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การควบคุมโภคภัณฑ์
โภคภัณฑ์
- “ผลิต” หมายความว่า เพาะ ปลูก
- “ผลิต” หมายความว่า เพาะ ปลูก
ทา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป
ทา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป
สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และให้
สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุ
หรือรวมบรรจุด้วย
- “จาหน่าย” หมายความว่า ขาย จ่าย - “จาหน่าย” หมายความว่า ขาย
แจก แลกเปลี่ยน ให้
แลกเปลี่ยน จ่าย แจก หรือให้โดยมี
สิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่าง
อื่น และให้หมายความรวมถึงมีไว้
เพื่อจาหน่าย
- “รัฐมนตรี” รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม - “รัฐมนตรี” หมายความว่า
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ปราบปรามยาเสพติด
- “ป.ป.ส.” หมายความว่า คณะ
- “คณะกรรมการ ป.ป.ส.”
กรรมการป้องกันและปราบปรามยา
หมายความว่า คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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เสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
- “คดียาเสพติดรายสาคัญ”
(2) คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่
เลขาธิการ ป.ป.ส. มีคาสั่งอนุมัติให้
จับกุมข้อหาสมคบ สนับสนุน
ช่วยเหลือ หรือพยายามกระทา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ในการปราบปรามผู้กระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดและนาไปสู่การ
ขยายผลริบทรัพย์สินตามที่เลขาธิการ
ป.ป.ส. มีคาสั่ง โดยมีมูลค่าทรัพย์สินไม่
ต่ากว่า 100,000 บาท

- “คดียาเสพติดรายสาคัญ”
(2) คดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดที่เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือ
พนักงานอัยการมีคาสั่งอนุมัติแจ้ง
ข้อหาสมคบ หรือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามประมวลกฎหมายยา
เสพติดและนาไปสู่การยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทา
ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดชั่วคราวตามที่เลขาธิการ
ป.ป.ส. มีคาสั่ง โดยมีมูลค่าทรัพย์สิน
ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
ยกเลิกความในส่วนที่
ข้อ 21 (1) ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่ม ข้อ 21 (1) ให้จ่ายเงินค่าตอบแทน
เกี่ยวข้องกับกรณีการแบ่ง ในกรณีพนักงานอัยการสั่งฟ้อง
เพิ่มในกรณีพนักงานอัยการสั่งฟ้อง
บรรจุหรือรวมบรรจุ และ ผู้ต้องหาในข้อหาจาหน่าย ครอบครอง ผู้ต้องหาในข้อหาจาหน่าย หรือ
ปรับปรุงการจ่ายเงิน
เพื่อจาหน่าย ผลิตโดยการแบ่งบรรจุ สมคบ คดีหนึ่ง ไม่เกิน 5,000 บาท
ค่าตอบแทนเพิ่มในคดียา หรือรวมบรรจุ หรือสมคบ คดีหนึ่งไม่
เสพติด
เกิน 5,000 บาท
ข้อ 22 ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่ม
ข้อ 22 ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่ม
สาหรับกรณีการปฏิบัติการทาลาย
สาหรับกรณีการปฏิบัติการทาลาย
แหล่งผลิต หรือโรงงานผลิตยาเสพติด แหล่งผลิตหรือโรงงานผลิตยาเสพติด
ให้โทษประเภท 1 ประเภท 2 หรือ
ให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2
ประเภท 5 และวัตถุออกฤทธิ์ประเภท หรือประเภท 5 และวัตถุออกฤทธิ์ใน
1 หรือประเภท 2 พื้นที่ละไม่เกิน
ประเภท 1 หรือประเภท 2 พื้นที่ละ
100,000 บาท โดยคานึงถึง
ไม่เกิน 100,000 บาท โดยคานึงถึง
สภาพแวดล้อมของภูมิประเทศที่
สภาพแวดล้อมของภูมิประเทศที่
ปฏิบัติการและปริมาณยาเสพติด ทั้งนี้ ปฏิบัติการและปริมาณยาเสพติด
แหล่งผลิตหรือโรงงานผลิตไม่รวมถึง
แหล่งแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ
แก้ไขเอกสารหลักฐาน
ข้อ 26 การขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้ง ข้อ 26 การขอรับเงินค่าตอบแทนผู้
ที่ผู้ขอรับเงินฯ ต้องยื่น
ความนาจับให้ยื่นคาขอพร้อมกับคา
แจ้งความนาจับให้ยื่นคาขอพร้อมกับ
พร้อมกับคาขอ
ขอรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตาม คาขอรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
แบบที่สานักงาน ป.ป.ส. กาหนดพร้อม ตามแบบที่สานักงาน ป.ป.ส.
เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
กาหนดพร้อมเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(5) สาเนาคาฟ้องพนักงานอัยการ
(5) สาเนาคาฟ้องพนักงานอัยการ
หรือสาเนาคาพิพากษาศาลชั้นต้นหรือ หรือสาเนาคาสั่งของพนักงานอัยการ
สาเนาคาสั่งของพนักงานอัยการที่สั่งงด ที่สั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งยุติคดี หรือ
การสอบสวน สั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งยุติคดี สาเนาหมายจับผู้กระทาความผิด
และสาเนาคาสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส.
ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิด
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(6) รายงานการสอบสวนคดียาเสพติด
ที่ทาการสอบสวนขยายผล พร้อม
สาเนาบันทึกจับกุมผู้ต้องหาจากการ
ขยายผล และสาเนาคาฟ้องของ
พนักงานอัยการในคดีที่มีการขยายผล
หรือสาเนาคาพิพากษาถึงที่สุด กรณีมี
การริบทรัพย์สิน

ข้อ 26 วรรคสอง กรณียึดได้เฉพาะยา
เสพติดของกลาง ให้ส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอเพิ่มเติม ดังนี้
(2) รายงานการสืบสวน (ถ้ามี)

ร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดชั่วคราว
ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้น
ไป
(6) รายงานการสอบสวนคดียา
เสพติดที่ทาการสอบสวนขยายผล
สาเนาบันทึกจับกุมผู้ต้องหาจากการ
ขยายผลสาเนาคาฟ้องของพนักงาน
อัยการในคดีที่มีการขยายผล สาเนา
คาสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือ
พนักงานอัยการ อนุมัติแจ้งข้อหา
สมคบ หรือสนับสนุน ช่วยเหลือ
และสาเนาคาสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส.
ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิด
ร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดชั่วคราว
ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท
ขึ้นไปในกรณีการขอรับเงิน
ค่าตอบแทนการขยายผล
(10/1) สาเนาคาพิพากษาศาล
ชั้นต้นในกรณีศาลมีคาพิพากษา
ลงโทษจาเลยฐานผลิตยาเสพติด
ข้อ 26 วรรคสอง กรณียึดได้เฉพาะ
ยาเสพติดของกลาง ให้ส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอเพิ่มเติม
ดังนี้
(2) รายงานการสืบสวน หรือ
รายงานการสอบสวนที่แสดงถึง
ความเกี่ยวข้องกับบุคคลตาม
หมายจับ
ข้อ 26 วรรคสาม กรณีมี
พฤติการณ์จาหน่ายยาเสพติดให้แก่
เด็กหรือเยาวชนในหมู่บ้าน ชุมชน
ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบคา
ขอเพิ่มเติม ดังนี้
(1) รายงานการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนที่ปรากฏ
พฤติการณ์และการกล่าวอ้างถึง
คาให้การของผู้เกี่ยวข้องว่าผู้ต้องหา
มีพฤติการณ์จาหน่ายยาเสพติดให้แก่
เด็กหรือเยาวชน
(2) รายงานการสืบสวนถึง
พฤติการณ์ของผู้ต้องหาว่ามีการ
จาหน่ายยาเสพติดให้แก่เด็ก
หรือเยาวชน
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียม
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช 2484 ว่ า ด้ ว ยอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม ตามที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ทส. เสนอว่า กรมป่ าไม้ในฐานะหน่ว ยงานที่มี กระบวนการอนุ มัติ อนุญาต ที่ต้องจัด เก็ บ
ค่าธรรมเนียม ได้พิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ แล้วเห็นว่า ทส. ได้มีการออกกฎกระทรวง
ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม เพื่อ
ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช 2484 โดยปั จ จุ บั น อั ต รา
ค่าธรรมเนียมสาหรับการเรียกเก็บสาหรับการอนุมัติและอนุญาตตามกฎกระทรวงดังกล่าวบางประเภทมีอัตรา
ค่าธรรมเนียมต่ากว่าต้นทุนในการดาเนินการจัด เก็บ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ในปัจจุบัน
จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ในบาง
ประเภท ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมต่ากว่าต้นทุนในการดาเนินการ
จัดเก็บ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้มีสาระสาคัญเป็น การยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่
23 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม จานวน 11
รายการ ดังนี้
รายการ
อัตราค่าธรรมเนียม
1. แบบพิมพ์คาขอ
ฉบับละ 25 สตางค์
2. ใบอนุญาตทาไม้เพื่อการค้า
ฉบับละ 20 บาท
3. ใบอนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้าม
ฉบับละ 10 บาท
4. ใบอนุญาตค้าของป่าหวงห้ามหรือใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่า
ฉบับละ 20 บาท
หวงห้าม
5. ใบอนุญาตเก็บไม้ไหลลอย
ฉบับละ 10 บาท
6. ใบอนุญาตมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจานวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้ใน
ฉบับละ 20 บาท
ครอบครอง
7. ใบอนุญาตอื่น ๆ
ฉบับละ 5 บาท
8. ใบแทนใบอนุญาต เว้นแต่ใบอนุญาตใดมีค่าธรรมเนียมต่ากว่า 10 บาท
ฉบับละ 10 บาท
ให้คิดเท่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น
9. ใบแทนใบอนุญาตผูกขาด
ฉบับละ 25 บาท
10. ใบเบิกทาง
(1) ไม้สัก
ฉบับละ 50 บาท
(2) ไม้ชนิดอื่น ๆ
ฉบับละ 20 บาท
(3) ของป่า
ฉบับละ 5 บาท
11. ใบคู่มือคนงาน หรือผู้รับจ้าง หรือใบแทน
ฉบับละ 1 บาท
4. เรื่ อง ร่ า งพระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่า ยบริ หารในการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจริ ต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรการของฝ่ า ยบริ ห ารในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เสนอ และให้ ส่ งคณะก รรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทากฎหมาย
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ลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูล
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ท. และผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กาหนดการให้ความช่วยเหลือในการถูกดาเนินคดีที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. กาหนดให้มีตาแหน่งหัวหน้าพนักงาน ป.ป.ท. กาหนดเหตุยกเว้นโทษสาหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด กาหนดเหตุลดโทษและยกเว้นโทษกรณีผู้ถูกกล่าวหากระทาการโดยสุจริต และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และกาหนดความผิดและโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียดดังนี้
1. แก้ไขปรับปรุงบทนิยาม เช่น คาว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” เพื่อรองรับคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการแทน “ประพฤติมิชอบ” เพื่อแยกคดีประพฤติมิชอบซึ่งเป็นหน้าที่และ
อ านาจโดยตรงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ออกจากคดี ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ และ “ไต่ ส วน” เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตฯ
2. กาหนดให้เลขาธิการ ป.ป.ช. ไม่สามารถมอบหมายการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ เพื่อให้การเป็นกรรมการเป็นการเฉพาะตัวและมอบอานาจไม่ได้
3. แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่อานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. (เดิมกาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีอานาจไต่สวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งต่ากว่าผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่ง
ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าลงมา และกระทาการทุ จริตในภาครัฐ ซึ่งกระทาการทุจริตในภาครัฐ หมายถึง
การกระทาทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ) ดังนี้
3.1 ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลตามพระราชบัญญัตินี้ และกากับดูแลการไต่สวนเกี่ยวกับการ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบสานวนการไต่สวนดังกล่าว
3.2 พิจารณาวินิจฉัยชี้มูลเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามสานวนการ
ไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือสานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไต่สวนเอง
3.3 ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ในกรณีที่
ต้องดาเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่มอบหมาย และในการไต่สวนดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจ
มอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. ดาเนินการไต่สวนแล้วเสนอสานวนเพื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาต่อไป
3.4 ดาเนินการสรุปสานวนตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3 พร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการ
เพื่อฟ้องคดีอาญากับผู้กระทาความผิดต่อไป
4. ก าหนดวิ ธี ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (คดีทุจริตต่อหน้าที่) ให้ดาเนินการแต่ละกรณี ดังนี้
4.1 กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการแทน
โดยกาหนดหลักเกณฑ์หรือลักษณะไว้เป็นการทั่วไป โดยเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่ามีผู้กระทา
ความผิ ดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการต่อไปได้ และให้ เริ่มนั บ
ระยะเวลาการไต่สวนและพิจารณาวินิจฉัยชี้มูลตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.
หรือวันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับเรื่อง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติจะดาเนินการเรื่อง
นั้นเอง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องพร้อมทั้งสานวนการไต่สวนเท่าที่มีอยู่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 15
วันนับแต่วันได้รับแจ้งมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้คัดสานวนดังกล่าวเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานด้วย
4.2 กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการแทน
โดยกาหนดหลักเกณฑ์หรือลักษณะไว้เป็นรายกรณี เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และเมื่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการแทน ให้เริ่มนับระยะเวลาการไต่ส วนและ
พิจารณาวินิจฉัยชี้มูลตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ หากเรื่องดังกล่าวได้ล่วงพ้นเวลาที่จะ
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ดาเนินการทางวินัยและดาเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาแล้ว และไม่อยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการให้แล้ว
เสร็จ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องคืนคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ากว่า 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
5. กาหนดวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับคดีประพฤติมิชอบ ดังนี้
5.1 กาหนดให้ในกรณีที่ปรากฏว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการทุจริต
ต่อหน้าที่รวมอยู่ด้วย และมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ส่งเรื่องทั้งหมดนั้นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
5.2 กาหนดให้ในกรณีที่เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตาม
พระราชบั ญญัตินี้ และมิใช่เป็ น กรณีตามข้อ 5.1 เมื่อเลขาธิการสั่ งให้ ดาเนินการต่อไปแล้ ว ให้ พนักงาน ป.ป.ท.
มีอานาจดาเนินการไต่สวนให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
6. ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ท. เจ้ า หน้ า ที่ ป.ป.ท. และบุ ค คลซึ่ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใดมิให้เปิดเผยข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของ
บุคคลบรรดาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ และแก้ไขเพิ่มเติมให้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย สามารถดาเนินการ จับ ควบคุม และปล่อยชั่วคราว
ผู้ถูกกล่าวหาเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยชี้มูลว่าผู้นั้นกระทาความผิด
7. กาหนดให้สานักงาน ป.ป.ท. ให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดี
ปกครอง แก่คณะกรรมการ ป.ป.ท. และผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และกาหนดให้
กรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ท. สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ เพื่อให้คาปรึกษาและช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้
8. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อหมวด 2 จากเดิม “การไต่สวนข้อเท็จจริง ” เป็น “การไต่สวน” และปรับปรุง
บทบัญญัติว่าด้วยการไต่สวน ดังนี้
8.1 กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องเริ่มดาเนินการไต่สวนภายใน 60 วันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และต้องไต่สวนและพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจขยายระยะเวลาการไต่
สวนออกไปตามที่จาเป็นได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 3 ปี เว้นแต่เรื่องที่จาเป็นต้องไต่สวนในต่างประเทศอาจขยาย
ระยะเวลาออกไปเท่าที่จาเป็นแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 5 ปี
8.2 กาหนดให้ผู้ทาหน้าที่ไต่สวนก่อนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มี 2 กรณี ได้แก่
(1) การไต่สวนของพนักงาน ป.ป.ท. ที่ดาเนินการในลักษณะองค์คณะ ๆ ไม่น้อยกว่า 2 คนตามที่เลขาธิการ ป.ป.ท.
แต่งตั้ง โดยจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ด้วยก็ได้ และ (2) การไต่สวนของคณะอนุกรรมการไต่สวน สาหรับเรื่องที่
จาเป็นและซับซ้อน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการ ป.ป.ท.
สาหรับการไต่สวนเบื้องต้นก่อนการรับเรื่องไว้พิจารณา เลขาธิการ ป.ป.ท. จะมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. คนหนึ่ง
ดาเนินการก็ได้ นอกจากนี้ ได้กาหนดห้ามผู้มีส่วนได้เสียในคดีทาหน้าที่ในการไต่สวน เพื่อให้การไต่สวนของผู้ไต่สวน
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
8.3 กาหนดขั้นตอนและกระบวนการไต่สวน
8.3.1 กาหนดหลั กเกณฑ์การพิจารณาการรับเรื่องและการจาหน่ายเรื่อง โดย
กาหนดเรื่องที่ต้องห้ามรับไว้พิจารณา และเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีดุลยพินิจในการที่จะไม่รับหรือสั่งจาหน่าย
เรื่อง และกาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. สามารถยุติการดาเนินการไต่สวนในกรณีเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดวินัยร้ายแรง
หรือกรณีการประพฤติมิชอบที่ไม่ใช่ความผิดวินัยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง โดยให้
เลขาธิการส่งเรื่องที่ยุตินั้นให้หน่วยงานดาเนินการและรายงานผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ
8.3.2 กาหนดให้กรณีข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้แจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบไม่ช้ากว่า 15
วันนับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ แต่หากกรณีที่ข้อกล่าวหานั้นมีพยานหลักฐานเพียงพอ ให้มีการแจ้งข้อ
กล่าวหาเป็นหนังสือและส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ นอกจากนี้ ได้กาหนดให้ มีจัดหาทนายความให้กับผู้ถูกกล่าวหา และ
กาหนดรายการที่จาเป็นในหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ถูกกล่าวหา
8.3.3 กาหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาส่งคาชี้แจงและพยานหลักฐานมาให้คณะกรรมการ
ป.ป.ท. พิจ ารณาประกอบการดาเนิ น การก่อนมีมติชี้มูลความผิ ด และกาหนดให้ มีการสั่ งให้ ผู้ถูกกล่ าวหาซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ กาหนดห้ามจูงใจโดยมิชอบเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาให้
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ถ้อยคาในการไต่สวน รวมทั้งกาหนดวิธีการสอบปากคาและการรับฟังพยานหลักฐานจากต่างประเทศ เพื่อให้การไต่
สวนเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
8.4 กาหนดวิธีการดาเนินการเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด
8.4.1 กาหนดให้ประธานกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจ
แต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ
ป.ป.ท. มีมติ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติของคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอีก และให้ถือว่ามติและรายงานการไต่สวนนั้นเป็นสานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้น ทั้งนี้
ได้แยกการดาเนินการลงโทษทางวินัยไว้ 2 กรณี ได้แก่ กรณีประพฤติมิชอบและกรณีทุจริตต่อหน้าที่
8.4.2 กาหนดให้ ในกรณีที่มี พยานหลั กฐานใหม่ ผู้ บังคับบัญชาหรือผู้ มีอ านาจ
แต่งตั้งถอดถอนสามารถขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทบทวนมติที่ชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ถูกกล่าวหาได้ ภายใน
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรมการ ป.ป.ท.
8.4.3 กาหนดให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ท. อุทธรณ์ต่อ
ก.พ.ค. ได้ หาก ก.พ.ค. ยกอุ ทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ก.พ.ค. มีคาวินิจฉัย แต่หาก ก.พ.ค. วินิจฉัยว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นให้ส่งคาวินิจฉัยนั้นไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อ
พิจารณาทบทวน แล้วแจ้งผลการทบทวนไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดาเนินการต่อไป ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับ
ผลการทบทวนดังกล่าวให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้
8.4.4 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กรณี ที่ ก ารกระท าความผิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัย เป็นความผิดทางอาญาให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดี โดยให้
ถือว่าการดาเนินการและสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นการสอบสวนและสานวนการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา สาหรับความผิดอันยอมความได้และหน่วยงานของรัฐเป็น
ผู้เสียหาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาอยู่ใน
ศาลทหาร ให้การดาเนินคดีอาญาเป็นหน้าที่และอานาจของอัยการทหารและให้อานาจอัยการสูงสุด เป็นอานาจของ
เจ้ากรมพระธรรมนูญ
8.4.5 แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการกระทาความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลนั้น
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นกรณีออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการหาตัวผู้รับผิดชดใช้ความเสียหายหรือพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิหรือสิทธิดังกล่าว
แล้วแต่กรณีโดยเร็ว แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ
9. กาหนดให้มีตาแหน่ งหัวหน้าพนักงาน ป.ป.ท. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการไต่สวนเช่นเดี ยวกับ
หัวหน้าพนักงานไต่สวนของสานักงาน ป.ป.ช. และกาหนดเหตุยกเว้นโทษสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทาความผิด และได้มีการโต้แย้งการกระทาความผิดหรือได้แจ้งข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย
10. กาหนดเหตุลดโทษและยกเว้นโทษ สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาความผิด เมื่อเป็น
การกระทาโดยสุจริตและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
11. กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. กรรมการ อนุกรรมการไต่สวน พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่
ป.ป.ท. หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใดที่ได้เปิดเผยข้อมูลจากการปฏิบัติ
หน้าที่การกระทานั้นเป็นการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000
บาท
12. ก าหนดให้ บ รรดาระเบี ย บ ข้ อ ก าหนด ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ค าสั่ ง และมติ ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่
ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขั ดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
แต่ให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือออกใหม่ เพื่อรองรับให้บรรดาระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และ
มติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
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5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกหรือบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้
หรือทายาท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกหรือ
บุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ หรือทายาท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้
ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. กค. ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกหรือบุคคลซึ่งสมาชิก
ผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้หรือทายาท พ.ศ. 2558 ซึ่งออกตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออม
แห่ งชาติ พ.ศ. 2554 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขการจ่า ยเงิน บานาญ การจ่า ยเงิน ดารงชีพ
การจ่ายเงินกรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินกรณีสมาชิกทุพพลภาพ การจ่ ายเงินกรณีสมาชิกลาออก
การจ่ายเงินกรณีสมาชิกสิ้นสภาพ และการจ่ายเงินกรณีผู้รับบานาญหรือผู้รับเงินดารงชีพถึงแก่ความตาย
2. โดยที่ปัจจุบันได้มีการนาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้มากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
สมาชิก กอช. ในการรับเงินบานาญและเงินดารงชีพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่สมาชิก ลด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของกองทุน ลดขั้นตอนและภาระของประชาชน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนมาตรการของ
ภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 ตุลาคม 2561 กค. พิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการ
จ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกหรือบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้หรือทายาท พ.ศ. 2558
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ไขเพิ่มเติมการกาหนดขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงินบานาญและเงินดารงชีพ ของ กอช. ดังนี้
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่
ประเด็นที่แก้ไข
สมาชิกฯ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. เพิ่มเติมวิธีการให้กองทุนแจ้งสมาชิกทราบก่อนสิ้น
สมาชิกภาพสามเดือนและวิธีการรับเงินบานาญหรือ
เงินดารงชีพที่สมาชิกได้เลือกไว้ (ร่างข้อ 1)
- เดิม กาหนดให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือ - กาหนดให้อานาจคณะกรรมการ กอช. กาหนดวิธีการ
บัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ และสาเนาสมุด แจ้งสมาชิกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการ
บัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีเลือกวิธีการรับเงินโดยการ อื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยยกเลิกการ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวอื่น
ที่ทางราชการออกให้ แต่ยังคงต้องยื่นสาเนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร กรณีเลือกวิธีการรับเงินโดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
2. เพิ่มเติมวิธีการให้สมาชิกแจ้งกองทุนทราบสาหรับ
การเลื อ กวิ ธี ก ารรั บ เงิ น บ านาญหรื อ เงิ น ด ารงชี พ
(ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกได้รับหนังสือแจ้ง)
(ร่างข้อ 1)
- เดิม ไม่ได้กาหนด
- กาหนดให้อานาจคณะกรรมการ กอช. กาหนดวิธีการ
แจ้งกองทุนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการ
อื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
3. ลดภาระเอกสารและหลักฐานในการยื่นคาขอรั บ
เงินจากกองทุนกรณีสมาชิกสิ้นสภาพเพราะความตาย
หรือลาออก/ผู้รับบานาญหรือผู้รับเงินดารงชีพถึงแก่
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ความตาย/สมาชิ ก ทุ พ พลภาพก่ อ นอายุ ค รบ 60 ปี
บริบูรณ์ (ร่างข้อ 2 - ข้อ 4)
- เดิม กาหนดให้ยื่น (1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น /ทายาท/สมาชิ ก หรื อ บั ต ร
ประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ (2) สาเนาใบมรณ
บัตร (3) สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงิน
เป็นคู่สมรสของสมาชิก) และ (4) สาเนาสูติบัตรหรือ
ส าเนาทะเบี ย นที่ รั บ รองว่ า เป็ น บุ ต รหรื อ ส าเนาค า
พิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย (กรณีผู้
มีสิทธิได้รับเงินเป็นบุตรของสมาชิก)
4. เพิ่ ม เติ ม วิ ธี ก ารให้ ก องทุ น แจ้ ง ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ เงิ น
เพื่อให้แก้ไขหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมและ
วิ ธี ก ารในการยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานจากผู้ ยื่ น ค า
ขอรับเงินให้กองทุน (ร่างข้อ 5)
- เดิม ไม่ได้กาหนด

- ยกเลิกการยื่น (1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มีสิทธิได้รับเงิน/ทายาท/สมาชิกหรือบัตรประจาตัวอื่น
ที่ทางราชการออกให้ (2) สาเนาใบมรณบัตร (3) สาเนา
ทะเบียนสมรส (กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเป็นคู่สมรสของ
สมาชิก) และ (4) สาเนาสูติบัตรหรือสาเนาทะเบียนที่
รับรองว่าเป็นบุตรหรือสาเนาคาพิพากษาของศาลว่าเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้น กรณีที่สมาชิกมิได้แสดง
เจตนาไว้) (กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเป็นบุตรของสมาชิก)

- กาหนดให้อานาจคณะกรรมการ กอช. กาหนดวิธีการ
แจ้ ง ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ เงิ น และวิ ธี ก ารยื่ น เอกสารหรื อ
หลักฐานให้กองทุนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธ รรม (ยธ.) เสนอและให้ ส่ งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา แล้ ว ด าเนิ น การต่ อ ไปได้ และให้ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมรั บ ความเห็ น ของกร ะทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ยธ. เสนอว่า คณะกรรมการคดีพิเศษในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2564 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอ
ดังนี้
1. “ให้คง” คดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ ตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กาหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 จานวน 3 ฉบับ ซึ่ง สคก.
ได้ตรวจพิจารณาแล้วให้ยกเลิกคดีความผิดตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
(1) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสาอาง
(2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา
(3) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
เนื่องจากพบว่ามีการกระทาความผิดที่เกี่ยวกับเครื่องสาอาง ยา และอาหาร เป็นการกระทาความผิดที่เกิดโดย
การปลอมผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค มีการนาวัตถุที่ต้องห้ามมาใช้เป็นส่วนผสม มีการใช้สถานที่ผลิต
ที่ไม่มีมาตรฐาน มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลและใช้สื่อดิจิทัลในการกระทาความผิดในช่องทาง
ต่าง ๆ อีกทั้งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง ยา และอาหารให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล
ทั้งในเรื่องการผลิต การนาเข้า หรือการขาย ส่งผลให้คดีความผิดในกลุ่มนี้มีจานวนผู้เสียหายเป็นวงกว้าง และ
ส่งผลให้การป้องกัน และปราบปรามการกระทาความผิดมีค วามยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น อาจเกิดอันตรายแก่
ประชาชน มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ
หรื อ ระบบเศรษฐกิ จ หรื อ การคลั ง ของประเทศ ลั ก ษณะของการกระท าความผิ ด มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น
จึงจาเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นพิเศษ
2. “ให้เพิ่มเติม” คดีความผิดทางอาญา จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
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(1) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เนื่องจากคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายเรื่องการปราบปรามยาเสพติด และ ยธ. ได้มอบนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบทบาทใน
การปราบปรามยาเสพติด และใช้มาตรการในการริบทรัพย์สินเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
(2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เนื่องจากปัญหาหนี้นอก
ระบบซึ่งเป็นปัญหาอันนาไปสู่ปัญหาอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ โดยผู้ให้กู้ยืมเงินไม่ใช่สถาบันทางการเงินที่ อยู่ภายใต้
กฎหมายและไม่มีการติดตามหรือควบคุมจากทางราชการ แต่มักเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีการแบ่งหน้าที่กันทา และ
มักใช้วิธีการทวงหนี้ ข่มขู่ บังคับ หรือใช้วิธีความรุนแรง บางครั้งอาจรวมกลุ่มกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จึงทาให้มีลักษณะ
การกระทาความผิดที่สลับซับซ้อน
(3) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก เนื่องจาก
ปัญหาสื่อลามกอนาจารเด็กที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ทาให้เด็กสามารถรับรู้ เข้าถึง และเผยแพร่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อันอาจส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรง ทาให้ เด็กถูกล่อลวงหรือชักจูงให้ตกเป็นเหยื่อ
ของการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่ง เป็นอาชญากรรมต่อเด็กรู ปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีพฤติก ารณ์ ที่
สลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ และการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กมีส่วนสัมพันธ์กันกับการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในรูปแบบอื่น อาทิ การกระทาชาเรา การกระทาอนาจาร
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การกระทาความผิดในเรื่องยาเสพติด หนี้นอกระบบ และสื่อ
ลามกอนาจารเด็ก ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของ
ประเทศ หรือเป็นการกระทาความผิดข้ามชาติที่สาคัญ หรือเป็นการกระทาขององค์กรอาชญากรรม หรือผู้ทรง
อิทธิพลสาคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรืออาจมีพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตารวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ต้องสงสัย หรือ
มี พ ยานหลั ก ฐานตามสมควรว่ า น่ า จะได้ ก ระท าความผิ ด จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารสื บ สวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานที่เป็นพิเศษ
3. “ให้ยกเลิก” คดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษที่ปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดคดี
พิ เ ศษตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสอบสวนคดี พิ เ ศษ พ.ศ. 2547 เนื่ อ งจากได้ ถู ก ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 จานวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย
(1) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
(2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ
4. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นาเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิ เศษ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ โดยปรับเพิ่มและยกเลิกคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดาเนินการสืบสวนและสอบสวน
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ จากร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยการสอบสวนคดี พิ เ ศษ พ.ศ. .... ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า (สคก.) ตรวจพิ จ ารณาแล้ ว ตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี (3 ธัน วาคม 2562) โดยกาหนดให้ค ดีค วามผิ ดทางอาญาเป็น คดีพิเ ศษเพิ่ มเติ มจากบั ญ ชี ท้ า ย
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 รวม 20 ฉบับ ดังนี้
1. คงคดีความผิด ทางอาญาตามกฎหมาย รวม 3 ฉบับ เป็นคดีพิเศษ ได้แก่ คดีความผิ ด ตาม
กฎหมายว่าด้วยเครื่องสาอาง คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา และคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
2. เพิ่มเติมคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย รวม 3 ฉบับ เป็นคดีพิเศษ ได้แก่ คดีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายยาเสพติด คดีความผิ ดตามกฎหมายว่าด้ว ยห้ ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และคดีความผิ ดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก
3. ยกเลิกคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย รวม 2 ฉบับ เป็นคดีพิเศษ ได้แก่ คดีความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยสุรา และคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ
คดีความผิดอาญาตามกฎกระทรวงฯ
คดีความผิดอาญาตามร่างกฎกระทรวงฯ
ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
ที่ ยธ. เสนอ
(ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62)
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(1) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร
(2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(3) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
(4) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
(5) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ
(6) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(7) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
(8) คดีความผิ ดตามกฎหมายว่าด้ว ยการป้ องกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
(9) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่
(10) คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ สถาบั น
การเงิน
(11) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสาอาง

(1) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร
(2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(3) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
- ยกเลิก - ยกเลิก (4) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(5) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
(6) คดีความผิ ดตามกฎหมายว่าด้ว ยการป้ องกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
(7) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่
(8) คดี ค วามผิ ด ตามกฎมหายว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ สถาบั น
การเงิน
(9) คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งสาอาง
(คงไว้)
(12) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(10) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอัตราย
(13) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา
(11) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา (คงไว้)
(14) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(12) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร (คงไว้)
(15) คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการสงวนและ (13) คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่า ด้ ายการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า
คุ้มครองสัตว์ป่า
(16) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
(14) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
(17) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ (15) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
(18) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ (16) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
(19) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(17) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(18) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับ
สื่อลามกอนาจารเด็ก (เพิ่มเติม)
(19) คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยห้ า มเรี ย ก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา (เพิ่มเติม)
(20) คดี ค วามผิ ด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
(เพิ่มเติม)
7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
ศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงสาธารณสุ ข และส านักงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ ไปพิจ ารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เป็นการกาหนดให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อให้เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบ เป็นศูนย์กลาง
การผลิต การซื้อขายและบริการทางการเกษตร ศูนย์บริการท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้าน
ตะวั น ตกของจั ง หวั ด ศู น ย์ ก ารค้ า และการบริ ก ารระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามพร้ อ มทางสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะได้มาตรฐานทางผังเมือง โดยได้มีการกาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ทั้งหมด 10 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะกาหนดลักษณะกิจการที่ให้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์
ที่ดินแต่ละประเภทนั้น ๆ รวมทั้งกาหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ให้ดาเนินการในที่ดินแต่ละประเภท ตลอดจน
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แล้ว และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเห็นชอบ
ด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างประกาศ
กาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ ดารงรั กษาเมืองและรักษา
พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม เป็นศูนย์กลางการผลิต การซื้อขายและบริการทางการเกษตรระดับชุมชน โดยการ
จัดการด้านการใช้ป ระโยชน์ ในทรั พย์ สิน การคมนาคมและการขนส่ ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. กาหนดให้ผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์ มีนโยบายและมาตรการเพื่อ
จัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมและขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1.1 ส่งเสริมให้ชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อเป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การพาณิชยก
รรม และการบริการในระดับอาเภอ
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมบริการให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่และการขยายตัวของชุมชน
1.3 พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน
1.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีคุ ณค่าทางศาสนา
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน เพื่อดารงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
1.5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด 10 ประเภท ดังนี้
ประเภท
วัตถุประสงค์
1. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
- เป็นพื้นที่รอบนอกชุมชนเมืองต่อจากพื้นที่อยู่อาศัย
หนาแน่ น ปานกลาง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ อ ยู่
อาศัยที่เบาบาง มีการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยได้ทุก
ประเภท เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ห้ องแถว ตึกแถว
บ้านแถว โดยมีข้อจากัดเรื่องประเภทและความสูงของ
อาคารซึ่ ง ต้ อ งไม่ ใ ช่ ก ารอยู่ อ าศั ย ประเภทอาคารชุ ด
หอพัก อาคารอยู่อาศัยรวม หรืออาคารขนาดใหญ่ และ
ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นอุปสรรคสาหรับการ
อยู่อาศัยที่ดี ได้แก่ การทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ก่อปัญหา
สุขอนามัยชุมชน คลังเชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิดที่เสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติภัย การกาจัดขยะมูลฝอย ซื้อขายเศษ
วั ส ดุ โรงฆ่ า สั ต ว์ สุ ส าน ฌาปนสถาน เป็ น ต้ น และ
โรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประกอบกิจการ ได้แก่
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมบริการ เช่น
การตัดเย็บเสื้อผ้า การซ่อมรถจักรยานยนต์ การแปรรูป
อาหารหรือคลังสินค้าระดับท้องถิ่น เป็นต้น
2. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
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- เป็นพื้นที่บริเวณต่อเนื่องหรือล้อมรอบพื้นที่อยู่อาศัย
หนาแน่ น มาก มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย
หนาแน่ น ปานกลางที่ มี ก ารสร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย ได้ ทุ ก
ประเภท เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ห้ องแถว ตึกแถว
บ้านแถว อาคารชุด หอพัก อาคารอยู่อาศัยรวม โดยมี
ข้อจากัดเรื่องความสูงของอาคารซึ่งต้องไม่ใช่อาคาร
ขนาดใหญ่ และห้ า มการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ เ ป็ น
อุปสรรคสาหรับการอยู่อาศัยที่ดี ได้แก่ การทาฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ที่ก่อปัญหาสุขอนามัยชุมชน คลังเชื้อเพลิง คลัง
วัตถุระเบิดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย การกาจัดขยะมูล
ฝอย ซื้อขายเศษวัส ดุ โรงฆ่าสั ตว์ สุส าน ฌาปนสถาน
เป็นต้น และโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประกอบ
กิจการ ได้แก่ อุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรม
บริการ เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า การซ่อมรถจักรยานยนต์
การแปรรูปอาหาร หรือคลังสินค้าระดับท้องถิ่น เป็นต้น

3. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น
มาก (สีแดง)
- เป็นศูนย์กลางชุมชนเมืองและศูนย์กลางรองในกรณี
เมื อ งมี พื้ น ที่ ก ว้ า งจ าเป็ น ต้ อ งมี ห ลายศู น ย์ ก ลาง มี
วัตถุประสงค์ให้เป็นบริเวณที่ประกอบพาณิชย์ ธุรกิจ
และการค้า ประกอบด้วย ตลาด ศูนย์การค้า สานักงาน
โรงแรม โดยไม่ มี ก ารจ ากั ด ความสู ง และพื้ น ที่ ข อง
อาคาร ซึ่งกาหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากเพื่อ
รองรับการประกอบกิจการดัง กล่ าว และห้า มการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เป็นอุปสรรคสาหรับการอยู่อาศัยที่ ดี
และการประกอบพาณิ ช ย์ ธุ ร กิจ และการค้า ได้แ ก่
การทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ก่อปัญหาสุขอนามัยชุมชน คลัง
เชื้อเพลิง สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิดที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย การกาจัดขยะมูลฝอย ซื้อขาย
เศษวัสดุ สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัต ว์
สุสาน ฌาปนสถาน เป็นต้น และโรงงานอุตสาหกรรมที่
สามารถประกอบกิจการ ได้แก่ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และอุตสาหกรรมบริการ เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า การ
ซ่อมรถจักรยานยนต์ การแปรรูปอาหาร หรือคลังสินค้า
ระดับท้องถิ่น เป็นต้น
4. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
- เป็นพื้นที่ฉนวน (Buffer Zone) ของชุมชนเมืองให้ คง
ส ภ า พ ช น บ ท แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ เ ก ษ ต ร กรรม
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ เ ป็ น พื้ น ที่ ช นบทและเกษตรกรรม
ควบคุมการขยายตัวของชุมชน และรักษาคุณค่าของ
พื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แ วดล้ อ มที่ มี อ ยู่ ใ น พื้ น ที่ บ ริ เ วณ รอ บ ชุ ม ช น
ประกอบด้วย พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เช่น ทาไร่
ทานา ทาสวน หรือเลี้ยงสัตว์ และแม่น้า เป็นต้น และ
สามารถสร้ า งที่ อ าศั ย ได้ เ ฉพาะบ้ า นเดี่ ย ว โดยมี
ข้อจากัดเรื่ องประเภท และความสูงของอาคาร ซึ่ง
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ต้องไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ และห้ามการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่อการสร้ า งที่ อ ยู่ อาศั ย หรื อ ประกอบพาณิ ช ย
กรรมที่มีความหนาแน่น เช่น ห้องแถว ตึกแถว บ้าน
แถว อาคารชุ ด หอพั ก อาคารอยู่ อ าศั ย รวม คลั ง
เชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย เป็น
ต้ น และโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ส ามารถประกอบ
กิจการ ได้แก่ อุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง เช่น การซ่อมรถยนต์ การแปรรูปผลผลิ ต
ทางการเกษตร หรือคลังสินค้า เป็นต้น

5. ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
- เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี คุ ณ ภาพของดิ น เหมาะสมเพื่ อ การ
เกษตรกรรม หรือพื้นที่สีเขียวเปิดโล่ง มีวัตถุประสงค์
เ พื่ อ รั ก ษ า ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ อ า ชี พ
เกษตรกรรมใ ห้ มั่ น ค ง การรั ก ษาคุ ณ ค่ า แหล่ ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี อ ยู่ ใ นพื้ น ที่
บริเวณรอบชุมชน ประกอบด้ว ย พื้นที่เพาะปลู กและ
เลี้ยงสัตว์ เช่น ทาไร่ ทานา ทาสวน หรือเลี้ยงสัตว์ พื้นที่
ชุ่มน้า และแม่น้า เป็นต้น และห้า มการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยก
รรมที่มีความหนาแน่น เช่น ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว
อาคารชุด หอพัก อาคารอยู่อาศัยรวม คลั งเชื้อเพลิ ง
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิดที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติภัย การกาจัดขยะมูลฝอย ซื้อขายเศษวัสดุ
สถานสงเคราะห์ ห รือ รั บ เลี้ ยงสั ต ว์ โรงฆ่ า สั ต ว์ สุ ส าน
ฌาปนสถาน และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
6. ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมี
กรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล)
- เป็นพื้นทีเ่ ขตดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ มี ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการปฏิรู ปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
7. ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
- เป็นพื้นที่โล่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีอากาศบริสุทธิ์ มีที่พักผ่อนหย่อน
ใจ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่
ดี เช่น สวนป่า สาธารณประโยชน์
8. ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก)
- มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ก า ห น ด พื้ น ที่ ซึ่ ง เ ป็ น
สถาบันการศึกษาตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
เช่น โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ และโรงเรียนศาล
เจ้าไก่ต่อ เป็นต้น
9. ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาอ่อน)
- มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สถาบันศาสนาตามการ
ใช้ที่ดินในปัจจุบัน เช่น วัดบ้านบุ่ง วัดป่าสันติธรรม วัด
ศาลเจ้าไก่ต่อ เป็นต้น
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10. ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค - มีวัตถุประสงค์เ พื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิน เกี่ ย วกั บ
และสาธารณูปการ (สีน้าเงิน)
กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ศาลเจ้าไก่ต่อ ส านักงานเทศบาลตาบลศาลเจ้า ไก่ ต่ อ
ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาล
ตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและ
ศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ พิ ก าร และการ
ประปาเทศบาลตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ เป็นต้น
3. กาหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ให้ดาเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(สีแดง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
4. กาหนดข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก 1 ถนนสาย ก 2 ถนนสาย
ก 3 ถนนสาย ก 4 ถนนสาย ก 5 ถนนสาย ก 6 ถนนสาย ก 7 ถนนสาย ข 1 และถนนสาย ข 2 ตามแผนผังแสดง
โครงการคมนาคมและขนส่ ง ท้ า ยประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ กิ จ การตามที่ ก าหนด
ดังต่อไปนี้
4.1 การสร้างถนนหรือที่เกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.2 การสร้างรั้วหรือกาแพง
4.3 เกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน 9 เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
8. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอื่นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันใน
ท้องที่ตาบลเขาดิน อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอื่นเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตาบลเขาดิน อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสานักงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เป็นการถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตาบลเขาดิน อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รวมเนื้อ
ที่ประมาณ 14 ไร่ 46 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันราษฎรได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ทั้งแปลงแล้ว เพื่อมอบหมายให้
เทศบาลตาบลเขาดินใช้เป็นที่ตั้งสานักงานเทศบาลตาบลเขาดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อใช้ประโยชน์ในทาง
ราชการอื่น ๆ ของเทศบาลตาบลเขาดิน
เศรษฐกิจ สังคม

9. เรื่อง ร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ (พ.ศ. 2565 - 2580) ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติจัดทาขึ้นเพื่อแปลงนโยบายป่าไม้แห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดย
มีระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่ปี 2565 - 2580 มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศภายในปี 2580 ประกอบด้วยป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 โดยกาหนดมาตรการทั้งสิ้น 35 ข้อ จาแนกเป็น 3 ด้าน ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและมาตรการแต่ละ
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ด้านได้กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระยะเวลาดาเนินการและผู้รับผิดชอบหลักไว้แล้วเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) แล้ว
10. เรื่อง ขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ใน
การจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (โครงการฯ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 933,557,100 บาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า
1. โครงการฯ เป็นนโยบายสาคัญระดับชาติ มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และมี
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต การได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม และมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย ถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลส่งผ่านบิดา มารดา หรือผู้ปกครองไปยังเด็ก แรกเกิด โดยให้เงิน
อุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งหากไม่ได้รับเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ครอบครัวของ
เด็กแรกเกิดได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและเหมาะสมตามวัย
2. พม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
(เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จานวน
2,655,272 คน สรุปได้ ดังนี้
ประเภทงบประมาณ
วงเงิน (บาท)
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
16,659,489,900
(เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)
เงินกันเหลื่อมปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโครงการฯ
8,243,600
รวมเป็นเงิน
16,667,733,500
โดยเมื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565 จานวน 16,154,592,600 บาท
ทาให้ พม. มีงบประมาณคงเหลือ จานวน 513,140,900 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มี
สิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ ดในรอบเดือนกันยายน 2565 จานวน 2,354,558 คน จานวนเงิน
เบิกจ่าย จานวน 1,465,000,000 บาท ดังนั้น พม. (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) จาเสนอ สงป. เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น จานวน 1,011,398,900 บาท
3. พม. แจ้ งว่า สงป. ได้น าเรื่องดังกล่ าวเสนอนายกรัฐ มนตรีเ พื่ อพิ จารณาแล้ ว นายกรั ฐ มนตรี
เห็นชอบให้ พม. (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 933,557,100 บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่จะได้รับเงินต่อเนื่องในเดือนกันยายน 2565 โดยให้ดาเนินการด้วยความสุจริต โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3) ด้วย
4. ประโยชน์ที่จะได้รับ
4.1 ด้านสาธารณสุข ช่วยให้เด็กอายุ 0 – 6 ปี ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เติบโตเป็น
ผู้ ใ หญ่ ที่ ดี และเป็ น ก าลั ง ของสั ง คมและเศรษฐกิ จในอนาคต ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล พบว่ า เด็ ก ในโครงการฯ จ านวนทั้ งสิ้ น
1,863,274 คน มีข้อมูลอยู่ในคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC)1 จานวน 1,751,328 คน ซึ่งได้รับการ
ประเมินพัฒนาการ จานวน 1,377,582 คน คิดเป็นร้อยละ 78.66 ของเด็กที่มีข้อมูลอยู่ใน HDC และเด็กที่ได้รับการ
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ประเมินพัฒนาการดังกล่าวมีพัฒนาการสมวัย จานวน 1,312,777 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 95.30 (ข้อมูล ณ เดือน
พฤศจิกายน 2563) ทาให้เห็นว่าการได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการฯ เป็นช่องทางหนึ่งที่เพิ่มการเข้าถึงบริการต่าง ๆ
ของเด็ก
4.2 ด้านเศรษฐกิจ การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและให้ผลตอบแทน
แก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว โดยให้ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต 7 - 10 เท่า2 ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ
ทักษะที่สูงขึ้น ผลการเรียนที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพการทางานที่สูงขึ้น การเจ็บป่วยที่ลดลง และอาชญากรรมที่ลดลง เป็น
ต้น
4.3 ด้านการลดความเหลื่อมล้า โครงการฯ ทาให้เด็กแรกเกิดสามารถเข้าถึงบริการทาง
สังคมได้เพิ่มมากขึ้น ทาให้ได้รับการพัฒนาให้เติบโตอย่างเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังทาให้
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องสามารถระบุก ลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัด
สวัสดิการตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล ประมาณการจ านวนประชากรของ สศช. ในปี 2565 พบว่ า จะมี เ ด็ ก อายุ 0 - 6 ปี จ านวนทั้ ง สิ้ น
4,183,308 คน โดยประมาณการเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่า 100,000 บาท/คน/ปี จะมีจานวน 2,655,272
คน หากให้เงินอุดหนุนแก่เด็กอายุ 0- 6 ปี ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในอัตรา 600 บาท/คน/เดือน จะใช้งบประมาณ
จานวน 16,659.4899 ล้านบาท และงบประมาณจะลดลงทุกปี เพราะจานวนเด็กที่ เกิดใหม่ลดลง โดยคาดว่าในปี
2568 จะใช้งบประมาณ จานวน 12,870.6264 ล้านบาท โครงการฯ จึงจะไม่สร้างภาระผูกพันให้รัฐบาลในระยะยาว

_____________________

1เป็นระบบฐานข้อมูลกลางด้านสุขภาพ

ซึ่งรวบรวมข้อมูลสาธารณสุขของสถานบริการภายใต้สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทุกแห่ง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ใน สธ.
2อ้างอิงจาก เจมส์ เจ เฮคแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 2542
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ 2565 สาหรับแผนงานขยายเขตและปรั บปรุ ง
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 – 2566 ซึ่งเป็นแผนงานระยะยาวใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
กู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ 2565 สาหรับแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 – 2566
ซึ่งเป็นแผนงานระยะยาวใหม่ของ กฟน. ภายใต้กรอบวงเงิน 2,300 ล้านบาท
สาระสาคัญของเรื่อง
มท. รายงานว่า
1. กฟน. ขอกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ 2565 สาหรับแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบ
จาหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 - 2566 ซึ่งเป็นแผนงานระยะยาวใหม่ของ กฟน. สาหรับระยะเวลาดาเนินงานและเบิกจ่ายปี
2565 จานวน 3,337.3 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากรายได้ของ กฟน. จานวน 1,037.3 ล้านบาท และเงินกู้
จานวน 2,300 ล้านบาท
2. กฟน. ได้กาหนดแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 - 2566 ซึ่งจะ
ดาเนินงานพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันกลางและต่า โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงินทุน
แผนงานระยะยาวใหม่
เงินกู้
เงินรายได้
ในประเทศ
แผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 – 2566 เป็นแผนงานเพื่อรองรับการบริการ
ขอใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขตให้บริการของ กฟน. ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
เขตจาหน่าย รวมถึงพัฒนาระบบไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ กฟน.
การดาเนินการ :
ปี 2565
- ก่อสร้างและปรับปรุงสายป้อนระดับแรงดัน 12 –
3,337.3
2,300.0**
1,037.3
24 กิโลโวลต์ สายแรงดันกลางและต่า* หม้อแปลง
ปี 2566
วงเงิน
เต็มแผนงาน
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จาหน่าย เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และตัวเก็บประจุ
5,529.1
4,200.0***
1,329.1
ไฟฟ้า (Capacitor) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
(รวมเงิน
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า Load Break
สารอง 285.3)
Switch : LBS (เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับตัด
วงจรไฟฟ้าในขณะที่มีการโหลดของกระแสไฟฟ้า)
สาหรับโครงการจัดการพลังไฟฟ้าระบบจาหน่าย
ระยะไกล
รวมทั้งสิ้น
8,866.4
6,500.0
2,366.4
หมายเหตุ : * สายไฟฟ้าแรงดันกลางใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 – 36,000 โวลต์และสายไฟฟ้า
แรงดันต่าใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์
** ขอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการกู้เงินในครั้งนี้
*** จะมาขอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. กฟน. ได้วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ปี 2565 – 2566 สรุปได้ ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
ตัวทุนเงินลงทุน
หัวข้อ
ผลการวิเคราะห์
ถัวเฉลี่ย (WACC)
อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ (EIRR)
11.58
10.00
อัตราผลตอบแทนทางด้านการเงิน (FIRR)
9.87
4.26
หมายเหตุ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กาหนดเกณฑ์อัตราผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return : EIRR) ที่เหมาะสมอยู่ระหว่างร้อยละ 9 - 12
แล้วแต่ลักษณะของโครงการและสาหรับการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินของโครงการอัตรา
ผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Internal Rate of Return: FIRR) ควรมากกว่าอัตราเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ต้นทุนเงินลงทุนของโครงการ (Weighted Cost of Capital: WACC)
โดยอัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) อยู่ที่ร้อยละ 11.58 และอัตราผลตอบแทนทางด้านการเงิน
(FIRR) มี ค่ า สู ง กว่ า ต้ น ทุ น เงิ น ลงทุ น ถั ว เฉลี่ ย (WACC) ซึ่ ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ ข อง สศช. รวมทั้ ง มี ส มมติ ฐ านว่ า
ผลตอบแทนของโครงการดังกล่าวจะได้กาไรจากการจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เพิ่มขึ้นและการจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนเดิมที่ได้จากการเปลี่ยนอุปกรณ์เสื่อมสภาพ รวมทั้งมีมูลค่าความสูญเสียเนื่องจากไฟฟ้าดับลดลง (คานวณ
จากอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์)
4. กฟน. แจ้งว่า การดาเนินแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 - 2566
จะช่วยให้ กฟน. มีระบบจาหน่ายที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และปลอดภัย เสริมความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้า ลดการชารุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า แก้ไข
ปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันสมัย
5. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 มีมติ
เห็นชอบโครงการปรับปรุงและขยายระบบจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า ระยะที่ 13 ของ กฟน. ในส่วนของงานกลุ่มที่ 1
งานพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันกลางและต่าเพื่อให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า กรอบวงเงิน 8,866.4 ล้านบาท และในระยะ
ต่อไปเห็นควรให้ กฟน. เสนอขออนุมัติการลงทุน รายการดังกล่าวเป็นแผนระยะยาวภายใต้งบลงทุนประจาปีของ
กฟน. เพื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะการลงทุ น ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ กฟน. สามารถบริ ห ารงบลงทุ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
6. มท. แจ้งว่า กค. สานักงบประมาณ (สงป.) และ สศช. พิจารณาแล้วเห็นชอบ/เห็นสมควรที่จะ
นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ กฟน. ดาเนินการกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ภายในกรอบวงเงิน 2,300 ล้านบาท เพื่อใช้สาหรับการลงทุนในแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าปี 2565 – 2566
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12. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณทุนประเดิมตามมาตรา 9 และมาตรา 48 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) โดยใช้รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น เพื่ อ เป็ น ค่า ใช้ จ่ า ยของสถาบั น วิ จัย และพั ฒ นาเทคโนโ ลยี ร ะบบราง
(องค์การมหาชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 363,003,900 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สถาบันฯ) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า
1. การจัดตั้งสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีหน่วยงานหลักในด้านงานวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีระบบรางอย่างเป็นระบบ ซึ่งถือเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบรางได้
อย่างยั่งยืนและลดการพึ่งพาต่างประเทศ รวมถึงการผลักดันให้มีการศึกษา วิจัย เปรียบเทียบเทคโนโลยีระบบราง
และประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีระบบราง เพื่อใช้ในการวางยุทธศาสตร์ของประเทศการบริหารจัดการ
งานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบรางและการขนส่งทางราง ตลอดจนการรับแลกเปลี่ยน
และถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมอุตสาหกรรมในระบบการขนส่งทางราง รวมถึง
บูรณาการความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบราง
2. เนื่องจากสถาบันฯ เป็นหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นระหว่ างปีงบประมาณจึงไม่ได้ขอรับ การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 มาตรา 9 (1) กาหนดให้เงิน
ที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม เป็นทุนและทรัพย์สินในการดาเนินกิจการของสถาบันฯ และ มาตรา 48 กาหนดให้
ในวาระเริ่มแรกให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่สถาบันฯ ตามความจาเป็น ดังนั้น คค. โดยสถาบันฯ ได้
ขอรับการจัดสรรงบประมาณทุนประเดิมตามมาตรา 9 และมาตรา 48 ของสถาบันฯ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เป็นระยะเวลา 18 เดือน (เดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2566)
13. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 เพื่อดาเนินโครงการการจัดทา
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สาหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2567 จ านวน 28,277,800 บาท โดยใช้จ่ ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 14,113,900 บาท สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 –
2567 ส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติจ ะได้ ปรับ แผนการปฏิ บัติ งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ หรื อจั ดทาแผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เพื่อดาเนินโครงการการจัดทาการประเมินสิ่ง แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สาหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิง
พื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
สศช. รายงานว่า
1. เพื่อเป็นการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากการดาเนินการขยาย
ผลโครงการเมืองต้น แบบ “สามเหลี่ ย มมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ไปสู่ เมืองต้นแบบที่ 4 อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
“เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 สศช. ในฐานะหน่วยงาน
หลักที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ให้ทาหน้าที่พัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับและถูกนามาใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศโดยได้จัด ประชุมรั บฟัง
ความคิ ด เห็ น ส าหรั บ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาด้ ว ยการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (SEA) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จานวน 4 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่
ประกอบด้วย (1) กลุ่มภาครัฐและเอกชน (2) กลุ่มผู้ห่วงใยจะนะ (3) กลุ่มแนวร่วมการพัฒนา และ (4) กลุ่มนักวิชาการ
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เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นสาคัญที่เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factors) สาหรับการจัดทา SEA
เช่น ความคาดหวังต่อการจัดทาแผนพัฒนา โดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือ ประเด็นข้อห่วงใยเกี่ยวกับการพัฒนาในพื้นที่
แผนพัฒนาที่ควรใช้ SEA ในการจัดทาพื้นที่ขอบเขตการศึกษา และระยะเวลาในการดาเนินการ ประเด็นอ่อนไหวหรือ
ข้อพึงระวังในการดาเนินการ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็นคณะกรรมการกากับงาน SEA เป็นต้น
2. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายกรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้ อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแผนแม่บทต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดย สศช. ได้จัดทา
โครงการการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สาหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัด
สงขลาและปัต ตานี มีวัตถุป ระสงค์เพื่อจั ดทาแผนแม่บทการพัฒ นาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานีด้วย
กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง) ของ สศช. ซึ่งจะส่งผลให้แผนมีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ คานึงถึงความสมดุลของการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีกรอบ
ระยะเวลาด าเนิน งาน 18 เดื อน นั บ ถัดจากวันที่ล งนามในสั ญญาจ้างที่ปรึก ษา และมีกรอบวงเงินงบประมาณ
28,227,800 บาท
3. สานักงบประมาณ (สงป.) ได้นาเรื่องดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิ จารณาแล้ว ซึ่งนายก
รัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ สศช. ดาเนินโครงการการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สาหรับแผน
แม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ภายในกรอบวงเงิน 28,227,800 บาท โดย ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
จานวน 14,113,900 บาท ส่วนที่เหลือ จานวน 14,113,900 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566-2567 โดยให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือจัดทาแผนการปฏิ บัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้
เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดาเนินงานมากกว่า 1 ปี จึงขอให้ สศช. นาเสนอคณะรัฐมนตรีเ พื่อขอ
อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
14. เรื่อง กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี 2565
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
รง. รายงานว่า
1. ในการพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้ศึกษาและพิจารณา
ข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560คือ อัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริง
อื่น โดยคานึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ
ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
2. คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้ กระจายอานาจการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าไปยังภูมิภาค
โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด รวม 77 คณะ เป็นองค์กรไตรภาคีเช่นเดียวกับคณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อให้ทาหน้าที่เสนออัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัดให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการวิช าการและกลั่นกรอง เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของจังหวัด ศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางและ
หลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง
3. คณะกรรมการค่ า จ้ า งชุ ด ที่ 21 ได้ ก าหนดอั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ าปี 2565 โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 และได้มีการกาหนดสูตร
คานวณอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย โดยเทียบเคียงกับสูตรการคานวณอัตราค่าจ้า งขั้นต่า
ของต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธรัฐมาเลเซีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และสาธารณรัฐคอสตาริกา
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ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ยอมรับว่าเป็นสูตรคานวณอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าที่สามารถดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างได้
4. การพิจารณาในครั้งนี้ได้ใช้สูตรการคานวณอัตราค่าจ้างขั้นต่า ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการ
คานวณ คือ อัตราค่าจ้างขั้นต่าตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 10) ลงวันที่
6 ธันวาคม 2562 อัตราการสมทบของแรงงานต่ อ GDP อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน อัตราเงินเฟ้อ และตัว
แปรเชิงคุณภาพตามมาตรา 87 แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาจากภาวะ
เศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกของปี 2565 พบว่า ขยายตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7 – 3.2 และเมื่อพิจารณาการครองชีพของ
ลูกจ้าง พบว่า ราคาสินค้าที่จาเป็นในการครองชีพของผู้ใช้แรงงานมีราคาสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด อาหาร
สาเร็จรูป และก๊าซหุงต้ม ดังนั้น เพื่อรักษาอานาจซื้อของแรงงานทั่วไปที่เริ่มเข้าทางานใหม่ให้สามารถดารงชีพอยู่ได้ใน
แต่ละวันอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับได้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าล่าสุด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 คณะกรรมการ
ค่าจ้างชุดที่ 21 ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ได้มีมติให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าเพิ่ม ใน
อัตราวันละ 8 - 22 บาท เป็นอัตราวันละ 328 - 354 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็น
ต้นไป และให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 10)ฯ โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่า
ปี 2565 จาแนกเป็น 9 อัตรา ดังนี้
อัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี 2565
1
2

อัตราค่าจ้างขั้นต่า
(บาทต่อวัน)
354
353

3
4
5

345
343
340

6

338

7

335

8

332

9

328

ลาดับ

จานวน
จังหวัด
(จังหวัด)
3
ชลบุรี ภูเก็ต และระยอง
6
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
และสมุทรสาคร
1
ฉะเชิงเทรา
1
พระนครศรีอยุธยา
14
กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา ปราจีนบุรี พังงา
ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และ
อุบลราชธานี
6
กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร
และสมุทรสงคราม
19
กาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ บึงกาฬ บุรีรมั ย์
ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง เพชรบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ์
ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรนิ ทร์ อ่างทอง และอุตรดิตถ์
22
กาแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช
พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลาปาง
ลาพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลาภู
อานาจเจริญ และอุทัยธานี
5
นราธิวาส น่าน ปัตตานี ยะลา และอุดรธานี

ทั้งนี้ การพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี 2565 ของคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 อยู่บน
พื้นฐานของความเสมอภาคและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ซึ่งผลการพิจารณาเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย
เพื่อให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้ และลูกจ้างสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข โดยเชื่อมั่นว่าจะไม่
เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หรือมีผลทาให้ราคาสินค้าและอัตราเงินเฟ้ อปรับตัว
สูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อภาวะการครองชีพของประชาชนโดยทั่วไป
5. คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้มีข้อเสนอเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ ดังนี้
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5.1 ควรมี ม าตรการสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการที่ ติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เช่น การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือกองทุนเงินกู้
สาหรับผู้ประกอบการเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
5.2 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ควรปรับราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับ
ราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่เพิ่มขึ้น
15. เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้าและเตรียมความพร้อมรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเพื่อเตรียม
ความพร้ อมป้องกัน และแก้ไ ขปัญหาโรคติ ด ต่ออุบัติใ หม่ : กรณี โ รคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนา
วัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้าและเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ภายใต้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
สาระสาคัญของเรื่อง
สธ. โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติรายงานว่า โครงการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้าและเตรียมความ
พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน COVID-19 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม มีผลการดาเนินงานสรุปได้ ดังนี้
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
1. การพัฒนาวัค ซีน ต้น แบบตั้ งแต่ต้ นน้าในประเทศ อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งไปจนถึ ง เดื อ น
ไทยชนิ ด mRNA1 งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร 365 พฤษภาคม 2566 ภายใต้กรอบงบประมาณที่ไ ด้รั บ
ล้านบาท ประกอบด้วย
การจัดสรรไว้แล้ว โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
1st
- วั ค ซี น รุ่ น ที่ 1 (1 Gen ChulaCoV -19,  ทดสอบวัคซีนรุ่นที่ 1 ในอาสาสมัคร ซึ่งที่ผ่านมาได้
Wild-type) เพื่ อ ทดสอบวั ค ซี น ในมนุ ษ ย์ ว่ า มี ค วาม ประสบปัญหาและอุปสรรคในการพัฒ นาวัคซีนโดยมี
ปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการกระตุ้นภูมิเพื่อยับยั้ง สาเหตุสาคัญเนื่องจากมีการปรับกระบวนการผลิตทาให้
หรื อ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ หรื อ ไม่ รวมทั้ ง ทดลองผลิ ต ต้องทดสอบเรื่องความปลอดภัยและความเป็นพิษ ใน
วัคซีนในระดับอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน สัตว์ทดลองและในอาสาสมัครเพิ่มเติมเพื่อเทียบเคียง
การผลิ ต อาหาร (Good Manufacturing Practice: วั ค ซี น ที่ ผ ลิ ต ในต่ า งประเทศ ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น การ
GMP) เองในประเทศ โดยโรงงานที่ได้รับการถ่ายทอด ล่าช้ากว่าแผนประมาณ 4-6 เดือน (เดิมกาหนดเสร็จสิ้น
เทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ
ในเดือนกันยายน 2565)
nd
- วัคซีนรุ่นที่ 2 (2 Gen ChulaCoV-19;New  เพิ่มการพัฒนาวัค ซีน รุ่ น ที่ 2 ที่ตอบสนองต่อไวรัส
variants) เพื่ อ พั ฒ นาและทดสอบวั ค ซี น ในระดั บ กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนโดยศึกษาในสัตว์ทดลอง
Preclinical Study ซึ่งเป็ น ขั้น ตอนการทดสอบในหนู จึงทาให้ต้องดาเนินการจนถึงเดือนพฤษภาคม 2566
และลิงเพื่อดูปฏิกิริยาการสร้างภูมิคุ้มกันและทดสอบ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ความสามารถของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อ ใน  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 247.14 ล้านบาท
หนู ดัดแปลงพัน ธุกรรม รวมถึง ทดสอบความเป็นพิ ษ คงเหลือ 117.86 ล้านบาท
ของวัคซีนในหนูแรท
2. การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน
ด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย
2
ชนิด Viral vector งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 584.22 ล้ า นบาท ทั้งนี้ สถาบันวัคซี น
596.24 ล้านบาท เพื่อทดสอบกระบวนการผลิตวัคซีน แห่งชาติได้นาส่งงบประมาณคงเหลือ 12.01 ล้านบาท
กลุ่ ม Adenovirus ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารระดับ คืนสานักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
โรงงานต้นแบบ จนถึงระดับอุตสาหกรรมและรองรับการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จ ากผู้ ผ ลิ ต วั ค ซี น ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
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รว มถึ ง การเตรี ย มการปั จ จั ย การผลิ ต ในระดั บ
อุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนและทดสอบการ
ผลิ ต เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นตามข้ อ ก าหนดและหลั ก เกณฑ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3 . ก า ร เ พิ่ ม ศั ก ย ภ าพ โ ค ร ง สร้ าง พื้ น ฐ าน ด้ า น
สัตว์ทดลอง
(ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบ
และวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดั บที่ 3) 3 งบประมาณที่ไ ด้ รั บจั ด สรร 33.79 ล้า น
บาท เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบวัคซีนและยา
ในสั ตว์ไพรเมทให้ ส ามารถรั บ บริ การงานทดสอบและ
วิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้

____________________

 อยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่
ที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 ทั้งนี้ ผู้ตรวจ
รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพได้แก้ไข
แบบ โดยให้ เพิ่มระบบการขจัดการปนเปื้อนในน้าทิ้ง
ด้วยความร้อนเข้าไปในระบบ (จากเดิมที่มีเพี ยงระบบ
การขจัดการปนเปื้อนในน้าทิ้งด้วยสารเคมี) ซึ่งต้องมีการ
ผลิตแบบจาเพาะ ทาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตและ
ส่ ง มอบ คาดว่ า จะผลิ ต แล้ ว เสร็ จ ในเดื อ นสิ ง หาคม
2565 และนามาติดตั้งได้ในเดือนกันยายน 2565 จึง
จะสามารถรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ชี ว ภาพระดั บ ที่ 3 ได้ ใ นเดื อ นตุ ล าคม 2565 และ
สามารถทดลองใช้งานได้ร ะหว่า งเดือนพฤศจิกายน
2565-มกราคม 2566
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วท าให้ ต้ อ งด าเนิ น งานไปจนถึ ง เดือน
มกราคม 2566
 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 32.55 ล้านบาท
คงเหลือ 1.24 ล้านบาท

1

วัคซีนชนิด mRNA เป็นวัคซีนที่ผลิตจากสารพันธุกรรมของไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคนั้น ๆ เมื่อฉีดวัคซีนเข้าในร่างกายจะเป็นการกระตุ้น
ให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมา
2
วัคซีนชนิด Viral vector เป็นวัคซีนที่เลียนแบบการติดเชื้อตามธรรมชาติ โดยใช้หลักการฝากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเข้าไป
ในไวรัสพาหะ เช่น Adenovirus เพื่อพาเข้ามาในร่างกายมนุษย์และทาให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมา
3
ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ คือ ระดับการควบคุมทางชีวภาพเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคภายในห้องปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น
4 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 เป็นการทางานกับเชื้อในกลุ่มที่ไม่ก่อโรคในมนุษย์หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
และสิ่งแวดล้อมน้อยมาก โดยการป้องกันไม่ซับซ้อนและบริเวณที่ปฏิบัติงานไม่จาเป็นต้องแยกส่วน
ระดับที่ 2 เป็นการทางานกับเชื้อในกลุ่มที่ไม่ก่อโรครุนแรงในมนุษย์หรือติดต่อทางอากาศได้ยาก โดยการป้องกันต้องมีการ
จากัดบุคคลเข้าออกห้องปฏิบัติการและป้องกันอันตรายที่เกิดจากของมีคมที่มีการปนเปื้อน
ระดับที่ 3 เป็นการทางานกับเชื้อที่ก่อโรครุนแรงต่อมนุษย์และสัตว์ แต่เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ โดยการป้องกั น
จะต้องมีความเข้มงวดกับบุคคลที่เข้าออกห้องปฏิบัติการ และบุคคลนั้น ๆ ต้องผ่านการฝึกและมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมการใช้
ห้องปฏิบัติการระดับนี้ และห้องปฏิบัติการต้องแยกออกจากห้องอื่น ๆ
ระดับที่ 4 เป็นการทางานกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงหรือทาให้คนหรือสัตว์เสียชีวิตได้และเชื้อเหล่านี้ยังไม่มีวิธีการรักษา
บุ ค คลที่ ท างานในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งผ่ า นการฝึ ก พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม อั น ตรายจากการติ ด เชื้ อ ในกลุ่ ม นี้ เ ป็ น อย่ า งดี โดย
ห้องปฏิบัติการจะต้องแยกออกจากตัวอาคารอื่น ๆ มีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในห้องปฏิบัติการ รวมถึงมีห้องอาบน้าแยก

16. เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2565
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
ภาวะสั งคมไทยไตรมาสสอง (เดือนเมษายน-มิ ถุนายน) ปี 2565 [เป็นการดาเนินการตามพระราชบั ญญั ติ ส ภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 20 (5) ที่บัญญัติให้ สศช. รายงานภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ความเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสสอง ปี 2565 สรุปได้ ดังนี้

31
1.1 สถานการณ์แรงงานไตรมาสสอง ปี 2565 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้มีงานทามี
จานวน 39 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.1 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 เนื่องจากการขยายตัวของการจ้างงานนอก
ภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะสาขาการผลิต ขายส่ง/ขายปลีก และการขนส่ง/เก็บสินค้า ซึ่งเป็นผลจากการบริโภคและ
การส่งออกขยายตัวได้ดี ส่วนสาขาที่มีการจ้างงานลดลง ได้แก่ สาขาก่อสร้างและสาขาโรงแรม/ภัตตาคาร เนื่องจาก
ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวยังอยู่ในช่วงเริ่มฟื้นตัว ส่วนภาคเกษตรกรรมมีการจ้างงานลดลง
จากการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับไปทางานในสาขาเดิม ทั้งนี้ อั ตราการว่างงานในไตรมาสสอง ปี 2565 ลดลงต่าสุด
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยมีผู้ว่างงานจานวน 5.5 แสนคน คิดเป็น
อัตราการว่างงานร้อยละ 1.37 ลดลงทั้งผู้ว่างงานที่เคยทางานมาก่อนและไม่เคยทางานมาก่อน
1.2 หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสหนึ่ง (เดือนมกราคม-มีนาคม) ปี 2565 ขยายตัวชะลอลงและ
คุณภาพสินเชื่อทรงตัว แต่ต้องเฝ้าระวังหนี้เสียโดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อรถยนต์
รวมถึงต้องติดตามผลกระทบจากค่าครองชีพและอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะกระทบต่ อ
ลูกหนี้ โดยหนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า 14.65 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.6 ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อน (เดือนตุลาคมธันวาคม 2564) ที่อยู่ที่ร้อยละ 3.8 หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product:
GDP) อยู่ที่ร้อยละ 89.2 เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 และภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้น
ตัว ทาให้ครัวเรือนชะลอการก่อหนี้ ส่วนด้านความสามารถในการชาระหนี้ทรงตัว โดยมีสัดส่วนสินเชื่อของหนี้เพื่อการ
อุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans: NPLs) ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.78 ซึ่งเป็นผลจาก
มาตรการช่วยเหลือทางการเงินและการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ มีประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญ ได้แก่ (1) ผลกระทบ
ของภาระค่าครองชีพที่อาจกดดันให้ ครัวเรือนมีความต้องการสินเชื่อมากขึ้น (2) อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับ
เพิ่มขึ้นจะทาให้ต้นทุนการกู้ยืมของครัวเรือนเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบให้ต้องขอสิน เชื่อใหม่ (3) คุณภาพสินเชื่อส่วน
บุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต มีสัดส่วนสินเชื่อ NPLs ต่อสินเชื่อรวมปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่สินเชื่อรถยนต์มีสัดส่วน
สินเชื่อกล่าวถึงพิเศษ (สินเชื่อค้างชาระน้อยกว่า 3 เดือน) ต่อสินเชื่อรวมอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สะท้อน
ความเสี่ยงของการเกิด NPLs ในครัวเรือนกลุ่มที่มีภาระหนี้สูง และ (4) การส่งเสริมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่าง
ต่อเนื่อง การมีมาตรการแก้หนี้ที่เฉพาะสาหรับกลุ่มเปราะบางและรายได้ยังไม่ฟื้นตัว และการใช้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่ไม่ส่งเสริมให้มีการก่อหนี้ใหม่ จะทาให้เป็นปัจจัยฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคต
1.3 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปี 2564 จาก 42,698 คน เป็น
64,304 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากโรคที่มากับฤดูฝน นอกจากนี้ ต้องมีการติดตามการใช้กัญชาใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งไม่เหมาะสมและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่าง
ทั่วถึง อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงอย่างใกล้ชิดและกาชับ
ประชาชชนให้เห็นถึงความสาคัญของการดูแลป้องกันตนเองจากโควิด-19
1.4 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.0 โดยต้องติดตามและเฝ้าระวัง
ผู้ดื่มรายใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความหลากหลายทั้งปริมาณแอลกอฮอล์
รสชาติ กลิ่น ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ดึงดูดกลุ่มเด็กและผู้หญิงมากขึ้น และมีการทาเนื้อหาเผยแพร่ในสื่อ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ จากข้อมูลของศูนย์วิจัยปัญหาสุราร่วมกับสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า มีการโพสต์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนสื่อออนไลน์ จานวน 2,684 โพสต์
ซึ่งเป็นการกระทาผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ตรวจสอบการโฆษณาในช่องทางต่าง ๆ และดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
1.5 คดีอาญาโดยรวมลดลง โดยมีการรับแจ้งคดีอาญาทั้งสิ้น 108,299 คดี ลดลงจากไตรมาส
เดีย วกั น ของปี 2564 ร้ อยละ 22.3 มี ประเด็ น ที่ต้องติดตามและเฝ้า ระวัง ได้แก่ (1) การแก้ไขปัญหาแก๊งคอล
เซ็นเตอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยอาชญากรรมที่ประชาชนถูกหลอกมากที่สุด คือ การซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับ
สินค้า และ (2) การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์ โดยควรเฝ้าระวังและให้สถานศึกษาและผู้ปกครองหมั่น
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์และสังเกตพฤติกรรมของเด็กเพื่อจะได้หาทางป้องกันได้อย่าง
รวดเร็ว
1.6 การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก ารจราจรทางบก มี จ านวน 18,418 ราย ลดลงร้ อ ยละ 27.4 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปี 2564 โดยมีผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 16.3 ผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 35.8 ซึ่งสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุจราจรจากบุคคลที่สูงที่สุด คือ การขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด รองลงมา คือ การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
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กาหนด นอกจากนี้ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123 บัญญัติให้ผู้โดยสารที่
เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยหรือที่นั่งพิเศษสาหรับเด็ก (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565)
ดังนั้น จึงควรมีมาตรการสนับสนุนการเข้าถึงที่นั่งนิรภัย เช่น โครงการคนละครึ่ง มาตรการลดต้นทุนผู้ขายหรือลดภาษี
นาเข้า รวมถึงโครงการยืมคืนที่นั่งนิรภัยสาหรับเด็กหมุนเวียนเพื่อใช้ในชุมชน
1.7 การรับเรื่องร้องเรียนผ่านสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้น โดยด้านที่มี
การร้องเรียนมากที่สุดคือ ด้านโฆษณา รองลงมาคือ ด้านขายตรง ด้านฉลาก และด้านสัญญา และการร้องเรียนผ่าน
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพิ่มขึ้น โดยเป็น
การร้องเรียนเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเด็นการยกเลิกบริการมากที่สุด ทั้งนี้ มี ประเด็นที่ต้องติดตามและเฝ้า
ระวัง ได้แก่ (1) คุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการเกี่ยวกับการใช้บริการเสริมความงามซึ่งในปัจจุบันยังมี
สถานเสริมความงามที่ไม่ได้มาตรฐาน และ (2) การกระทาผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจจึ งทาให้เกิดความกังวล
และสับสนเกี่ยวกับการกระทาที่เสี่ยงต่อการละเมิด PDPA
2. สถานการณ์ทางสังคมที่สาคัญ สรุปได้ ดังนี้
2.1 รู้จักรู้ทันผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การดูแลสุขภาพเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
และผู้คนให้ความส าคัญกับภาพลั กษณ์และรู ปร่างหน้ าตามากขึ้นจึงเริ่มบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งนี้ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้สารวจข้อมูล พบว่า ประชาชนร้อยละ 70 มีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องรับประทานเป็นประจา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าคนไทยจะมีแนวโน้มให้ความสาคั ญ
กับสุขภาพมากขึ้นแต่บางส่วนยังมีทัศนคติและความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่รอบด้าน ดังนั้น ประชาชนควรมี
ความรู้เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น (1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นเพียงการรับรองว่าวัตถุดิบและกระบวนการผลิตจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค
(2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางประเภทมีโ ทษเนื่องจากสารประกอบบางชนิดอาจมีผลข้างเคียงต่อผู้ บริโภค และ
(3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจานวนมากยั งไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนถึงผลกระทบต่อร่างกาย ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีแนว
ทางการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อและมีระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถหา
ข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น
2.2 พฤติ ก รรมการลงทุ น ของคนรุ่ น ใหม่ ใ นตลาด Cryptocurrency คริ ป โตเคอร์ เ รนซี
(Cryptocurrency) หรือสกุลเงินดิจิทัล เป็นสินทรัพย์ที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจลงทุนและหาผลตอบแทนจากมูล
ค่าที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในระยะเวลาอันสั้น โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รายงาน
ว่า ในปี 2564 มีมูลค่าการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 1.4 แสนล้านบาทต่อเดือนซึ่งเมื่อ
พิจารณาพฤติกรรมการลงทุนของคนไทย พบว่ามี ประเด็นที่น่ากังวล ดังนี้ (1) ผู้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีส่วนใหญ่
เป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างผลกาไรสูงในเวลาที่รวดเร็ว (2) ผู้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีบางส่วนศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีน้อยและใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจลงทุน (3) คนรุ่นใหม่บางส่วนที่ลงทุนในคริปโตเคอร์
เรนซีลงทุนเพื่อความสนุก ความบันเทิง และการเข้าสังคม และ (4) นักลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์ม
ต่างประเทศซึ่งไม่สามารถกากับดูแลได้ และมีความเสี่ยงที่สาคัญ เช่น (1) การไม่มีการกากับดูแลตามกฎหมาย
(2) การไม่มีสินทรัพย์ค้าประกัน และ (3) ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีการหลอกลวงและการโกงหลายรูปแบบ ดังนั้น ผู้ที่
ต้องการลงทุนจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจตลอดจนประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน
2.3 การทางานของผู้สูงอายุตอนต้น กลุ่มที่ต้องให้ความสาคัญและประเด็นที่ต้องคานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลให้ผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้น ภาครัฐจึงจาเป็นต้องมีนโยบายและมาตรการ
เพื่อรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงดังกล่ าว คือ การส่ งเสริมการทางานของผู้ สู งอายุ เนื่องจากผู้ สู งวัยจานวนมากยังมี
ศักยภาพในการช่วยขับเคลื่อนประเทศและยังเป็นการชดเชยการขาดแคลนแรงงานได้ในบางส่วน โดยแนวทางการ
ส่งเสริมการทางานของกลุ่มผู้สูงอายุ ควรให้ความสาคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นทักษะสูงเป็นหลัก เนื่องจากยังมี
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานต่าและยังมีจานวนกาลังแรงงาน โดยจะต้องศึกษาความต้องการทางานของคน
กลุ่มนี้และมีมาตรการจูงใจที่จะส่งเสริมและดึงดูดให้แรงงานกลุ่มนี้กลับเข้ามาทางาน ส่วนผู้สูงอายุต้อนต้นทักษะต่าซึ่ง
มักมีปัญหาเกี่ยวกับรายได้ จาเป็นต้องมีมาตรการด้านรายได้เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถทางานที่มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น
3. บทความเรื่อง “วิกฤตความมั่นคงทางด้านอาหาร : มาตรการและแนวทางยกระดับให้ไทยมี
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน” ประชากรจานวน 193 ล้านคนใน 53 ประเทศทั่วโลก กาลังเผชิญปัญหาความไม่มั่นคงทาง
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อาหารซึ่งมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบัติ การขาด
แคลนน้า และการระบาดของโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ โดยข้อมูลของ Global Food Security Index (GFSI) ระบุว่า ในปี
2564 ไทยมีความมั่นคงด้านอาหารอยู่ในอันดับที่ 51 จาก 113 ประเทศทั่วโลกซึ่งอยู่ในระดับที่สูง สะท้อนให้เห็นว่า
สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารของไทยอยู่ในระดับค่อนข้างดี แต่หากพิจารณาความมั่นคงทางอาหารตามนิยาม
ขององค์ ก ารอาหารและการเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United
Nations: FAO) ยังมีประเด็นที่ไทยต้องให้ความสาคัญ ดังนี้ (1) การมีอาหารเพียงพอ โดยไทยมีความมั่นคงทาง
อาหารในเชิงปริมาณที่เพียงพอแต่ยังมีประเด็นด้านความยั่งยืนของปริมาณอาหารระยะยาว เนื่องจากไทยนาเข้า
วัตถุดิบในการผลิตอาหารเป็นมูลค่าสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งหากมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ อาจส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงด้านอาหารได้ (2) การเข้าถึงอาหาร ในปี 2563 ไทยมีผู้ขาดสารอาหารร้อยละ 8.8 ของประชากร
ทั้งหมดหรือคิดเป็นจานวน 6.2 ล้านคน เนื่องจากครัวเรือนมีรายได้น้อยและมีปัญหาการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าและ
ความปลอดภัย (3) การใช้ประโยชน์จากอาหาร คนไทยยังมีความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่สอดรับ
กับ การมีโ ภชนาการที่ดี ท าให้ ไม่ได้รั บ สารอาหารอย่างเพียงพอรวมทั้งการสร้างขยะอาหารยังเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความสาคัญ และ (4) การมีเสถียรภาพด้านอาหารหรือการเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ โดยไทยไม่มีความเสี่ยงที่จะ
ขาดแคลนอาหารอย่างกะทันหัน เนื่องจากมีการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและน้าในช่วงวิกฤต
ต่าง ๆ โดยให้ชุมชนมีบทบาทในการผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
หรือเปราะบางมีแนวโน้มได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าคนกลุ่มอื่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับมือกับความไม่มั่นคงทางอาหารที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต มีประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญ เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหาร การสร้างมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียว การปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านสิน ค้าเกษตรและอาหาร
การสร้างระบบการบริหารจัดการความมั่นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤตและการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับ
ครัวเรือนและชุมชน
17. เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560-2564 ประจาปี
พ.ศ. 2564
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอรายงานผลการด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒ นาระบบการเงิ น ภาคประชาชน พ.ศ. 2560-2564 ประจาปี พ.ศ. 2564 [เป็นการดาเนิน การตามมติ
คณะรัฐมนตรี (15 พฤศจิกายน 2559) ที่กาหนดให้ กค. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี
ปีละครั้ง] โดยแผนพัฒนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเงิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้ใช้บริการทางการเงิน ด้านผู้
ให้บริการทางการเงิน และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ 20 มาตรการ
39 กิจ กรรม และ 78 โครงการ โดยมีผลการดาเนิน โครงการภายใต้แ ผนพัฒนาฯ ประจาปี 2564 ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ ดังนี้
1. ภาพรวมการดาเนินโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดาเนินโครงการภายใต้แผนพัฒ นาฯ
สาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดจานวนทั้งสิ้น 74 โครงการ จาก 78 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ตั้งเป้าหมายให้
ดาเนินการแล้วเสร็จในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 จานวน 60 โครงการ และโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2560-2564 จานวน 14 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่สามารถดาเนินการได้สาเร็จเกินกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้ง
ไว้ สรุปได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน (เช่น)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้าง
(1) เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างรายได้
รายได้และพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนระดับฐาน ให้กับประชาชนในระดับฐานรากที่
ด้านการเงินของประชาชน
ราก
เป็นหนี้นอกระบบ จานวน
ระดับฐานราก
114,516.92 ล้านบาท
(2) ลดภาระหนี้สินภาคครัวเรือนอย่าง 1) ให้สินเชื่อแก่เกษตรกร จานวน
ยั่งยืน
9,484.84 ล้านบาท และให้เงิน
ชดเชยดอกเบี้ยแก่สหกรณ์หรือกลุ่ม
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เกษตรกรแทนสมาชิก จานวน
4,917 ราย เป็นเงิน 9.94 ล้านบาท
2) ปรับโครงสร้างหนี้และให้สินเชื่อ
แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ
เกษตรกรรายย่อยจานวน
28,015.17 ล้านบาท รวมถึงขยาย
ระยะเวลาชาระหนี้ให้เกษตรกร
จานวน 2,410,308 ราย วงเงิน
669,121.49 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาผู้ (1) สร้างความเข้มแข็งขององค์กร
จัดตั้งและพัฒนาองค์กรการเงิน
ให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่ม การเงินชุมชนให้สามารถให้บริการ
ชุมชน จานวน 3,138 แห่ง
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ประชาชนได้อย่างยั่งยืน
สามารถบริหารจัดการหนี้ให้กับ
ทางการเงินแก่ประชาชนอย่าง
ครัวเรือน จานวน 5,083 ครัวเรือน
ทั่วถึง
เป็นเงิน 232,603,765 บาท
(2) สนับสนุนให้สถาบันการเงินในระบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อให้
ขยายบทบาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ประชาชนในระดับฐานรากสามารถ
บริการทางการเงินได้มากขึ้น
เข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น
โดยสนับสนุนสินเชื่อ จานวน
1,837,922 ราย วงเงิน 31,157.63
ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา (1) พัฒนากฎหมายและระเบียบที่
พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบและ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการทาง
หลักเกณฑ์เพื่อให้รองรับและเอื้อ
(Financial Infrastructure) การเงินของประชาชน
ต่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ให้เหมาะสมต่อการเข้าถึง
อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
บริการทางการเงินอย่างยั่งยืน (2) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สนับสนุนการให้บริการทางการเงินภาค การเงินภาคประชาชนเพื่อให้
ประชาชน
รองรับการดาเนินงานเชิงนโยบาย
2. ผลการดาเนินโครงการที่ตั้งเป้าหมายการดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 มีจานวน
ทั้งหมด 12 โครงการ โดยมีโ ครงการที่ส ามารถดาเนิ น การได้ ส าเร็จ ตามเป้ าหมายตัว ชี้วั ด จานวน 9 โครงกา ร
ครอบคลุม 7 ประเภทกิจกรรม สรุปได้ดังนี้
ประเภทกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
(1) สินเชื่อองค์กรชุมชนของธนาคารออมสิน
ยอดสะสมการให้สินเชื่อองค์กรชุมชนเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ จานวนมากกว่า 1.69
หมื่นล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
(จานวน 9 พันล้านบาท)
(2) พัฒนาเกษตรกรลูกค้าโครงการขยายระยะเวลา
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จานวนมากกว่า 2.41
ชาระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ล้านราย เกินกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ (จานวน
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้กับ
1.80 ล้านราย)
เกษตรกร
(3) จัดอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางการเงินและ
จัดอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการเงินการลงทุนผ่านสื่อ
สร้างทักษะการบริหารจัดการทางการเงินให้ประชาชน ออนไลน์และการอบรมนอกสถานที่ให้กับ
และคนในชุมชนของธนาคารออมสิน และสานักงาน กลุ่มเป้าหมาย จานวนมากกว่า 9 หมื่นราย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สานักงาน ก.ล.ต.)
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(4) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์สาธิต
การตลาดของกรมการพัฒนาชุมชน
(5) เพิ่มบริการทางการเงินผ่านเครือข่ายทางการเงิน
และสถาบันการเงินอื่น ของ ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มช่องทางการให้บริการทางการเงินของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจให้ครอบคลุมประชาชนระดับฐาน
รากมากขึ้น
(6) เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส. เพื่อให้
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงหลักประกันเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต

ยกระดับเป็นศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบตาม
เป้าหมายแล้ว จานวน 42 แห่ง
เพิ่มช่องทางการให้บริการทางการเงินจานวนมากกว่า
1,600 แห่ง เกินกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
(จานวน 1,500 แห่ง)

มีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับกับประชาชนผู้มีรายได้นอย
จานวนมากกว่า 2.89 ล้านกรมธรรม์ เกินกว่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ (จานวน 1.92 ล้าน
กรมธรรม์)
(7) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านข้อมูล จัดทาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้าน
ทางการเงินของสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อ ข้อมูลการเงินของสหกรณ์และได้จัดอบรมให้ความรู้
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานและ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบดังกล่าวเพื่อ
ธุรกรรมการเงินและประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เตรียมพร้อมการใช้งานจริง
ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการภายใต้แผนพัฒนาฯ ยังคงดาเนินโครงการต่าง ๆ ต่อไป โดยเป็นการบูรณาการ
การดาเนินงานร่วมกันของหลายหน่วยงานภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และแผนปฏิรูปประเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
3. โครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่เป้าหมายตัวชี้วัดกาหนดไว้
จานวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการในปี 2562 จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า1 และโครงการในปี 2564 จานวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) (2) โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการเงินชุมชน/องค์กรการเงิน
ชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน) และ (3) โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหาร
หนี้ได้” (กรมการพัฒนาชุมชน) เนื่องจากทั้ง 2 หน่วยงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ดาเนินกิจกรรมของทั้ง
3 โครงการ ลดลง2
_____________________
1

จากการประสานข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 กค. แจ้งว่า โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ได้ยุติการดาเนินการแล้วเนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้สมาชิก/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมในโครงการอื่น ๆ ทดแทน
2
ทั้ง 3 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง กค. แจ้งว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการจะมีการดาเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัดให้
แล้วเสร็จ

18. เรื่อง การออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ของทางการเมียนมา ให้แก่แรงงานเมียน
มาที่ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การบริหารจัดการการทางานของคนต่าง
ด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
1. รับทราบการดาเนินการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ของทางการ
เมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยทางการเมียนมาได้เริ่มออกเอกสารรั บรองบุคคล
(Certificate of Identity: CI) เมื่ อ วั น ที่ 10 มกราคม 2565 ณ ศู น ย์ อ อกเอกสารรั บ รองบุ ค คล (Certificate of
Identity: CI) จานวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระนอง จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยให้บริการเคลื่ อนที่ (Mobile Unit) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดกาแพงเพชร และ
จังหวัดปทุมธานี โดยมีผลการดาเนินการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 - 27 กรกฎาคม 2565 ทั้งสิ้นจานวน 408,155
ราย
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2. เห็นชอบการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certicate of Identity: CI) ของทางการเมียนมา ให้แก่
แรงงานเมียนมาที่ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลาย
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
2.1 เห็นชอบให้ทางการเมียนมาดาเนินการเปลี่ยนเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of
Identity: CI) ให้ แ ก่ แ รงงานเมี ย นมาที่ มี เ อกสารรั บ รองบุ ค คล (Certicate of Identity: CI) ฉบั บ เดิ ม โดยให้
ดาเนินการได้ไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
2.2 เห็นชอบการดาเนินการของทางการเมียนมาที่จะเพิ่มการดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
ของแรงงานเมียนมาที่ไม่มีเอกสารประจาตัว เพื่อพิจารณาออกเอกสารรับรองบุคคล (Certicate of Identity: C)
ให้แก่แรงงานเมียนมาที่ได้รับอนุญาตทางานเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีเอกสารประจาตัวโดยให้ดาเนินการได้ไม่เกินวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2566
2.3 เห็ น ชอบสถานที่ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ในพื้นที่
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระนอง และจังหวัดชลบุรี รวมถึงหากทางการเมียน
มาร้องขอสถานที่ออกเอกสารรับรองบุคคลเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่การออกเอกสารรับรองบุคคล ให้ทางการ
เมียนมามีหนังสือร้องขอผ่านช่องทางการทูตและสามารถดาเนินการได้ไปพลางก่อน โดยมีระยะเวลาการดาเนินการไม่
เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
2.4 เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานร่วมดาเนินการในพื้นที่เดียวกับ
ทางการเมียนมา ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระนองและจังหวัดชลบุรี
ในการพิจ ารณาอนุ ญาตทางานให้ แก่แรงงานเมียนมาที่มาดาเนินการขอมีเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of
ldentity: CI) ณ สถานที่ดังกล่าว
19. เรื่อง มาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการสาหรับ 1) มาตรการช่วยเหลือด้านราคาก๊าซ LPG (การขยายระยะเวลา
โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 2) มาตรการ
บริหารราคาน้ามันดีเซลโดยใช้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง 3) มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้า โดยมอบหมายให้
กระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย กากับและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดที่มีอานาจแล ะหน้าที่ในส่วนที่
เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการตามมาตรการผลกระทบด้านไฟฟ้า ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2. รับทราบมาตรการ 1) มาตรการช่วยเหลือด้านราคาก๊าซ LPG (การทบทวนการกาหนดราคาก๊าซ
LPG และการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ) 2) มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้น 3) มาตรการทบทวน
การกาหนดราคาขายปลีกก๊าซ NGV โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามมาตรการ
เพื่อให้การดาเนินการตามมาตรการบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป
สาระสาคัญ
มาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ (1) การขยายมาตรการที่กาลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 เพื่อเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงาน และ (2) มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้า ได้แก่ การช่วยเหลือ
ค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ
จากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft
1. การขยายมาตรการที่กาลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565
1.1 มาตรการช่วยเหลือด้านราคาก๊าซ LPG ประกอบด้วย
(1) การทบทวนการกาหนดราคาก๊าซ LPG โดยคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซึ่ง
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 19.9833 บาทต่อกิโลกรัม กรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG อยู่ที่ประมาณ 408
บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
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(2) การขยายระยะเวลาโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม
แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ช้สิทธิ
ประมาณ 5,500,000 ราย ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 302,500,000 บาท โดยในเบื้องต้นจะใช้แหล่งเงินจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
(3) การขยายระยะเวลามาตรการช่ ว ยเหลื อ ส่ วนลดราคาก๊า ซ LPG แก่ร้ า นค้า
หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกิน 100 บาทต่อรายต่อเดือน โดยขอความร่วมมือ ปตท. ใน
การขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2565
1.2 มาตรการบริหารราคาน้ามันดีเซลโดยใช้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง โดยในช่วงเดือน
ตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565 รัฐจะอุดหนุนราคาขายปลีกน้ามันดีเซลโดยใช้กลไกกองทุนน้ามันเชื้อเพลิ ง
บริหารจัดการราคาขายปลีกน้ามันดีเซลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
1.3 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยมี
ระยะเวลาการดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย
(1) การกาหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้
เป็นไปตามสัดส่วนการผสมของกลุ่มน้ามันดีเซลหมุนเร็ว ดังนี้ น้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 และ
ไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดยปริมาตร น้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 10 โดย
ปริมาตร และน้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 20 โดยปริมาตร
(2) การขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ามันคงค่าการตลาดน้ามันเชื้อเพลิง โดยขอความ
ร่วมมือให้ผู้ค้าน้ามันคงค่าการตลาดน้ามันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร
1.4 มาตรการทบทวนการกาหนดราคาขายปลีกก๊าซ NGV โดยกาหนดราคาขายปลีกก๊าซ
NGV สาหรับรถยนต์ทั่วไปเป็น 16.59 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV
สาหรับรถแท็กซี่ในโครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน ของ ปตท. ไว้ที่ 13.62 บาทต่อกิโล กรัม ตั้งแต่วันที่ 16
กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยขอความร่วมมือปตท. อุดหนุนส่วนต่างราคาขายปลีกก๊าช NGV ซึ่ง
ยังคงอยู่ในระดับต่ากว่าราคาขายปลีกตามสูตรโครงสร้างที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กาหนด
โดยจากการประมาณการแนวโน้ มราคาก๊าซ NGV ในช่ว งดังกล่ าว คาดว่า ปตท. จะมีภ าระค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 5,313 ล้านบาท
2. มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้า
การช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน โดย
ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ
ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจาเดือน
กันยายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้ (1) กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่ง
เป็นกลุ่มเปราะบาง ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจานวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย (2) กลุ่มผู้ใช้ ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้า
ระหว่าง 301 - 500 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นคนชั้นกลาง ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน 2565 ถึง
เดือนธันวาคม 2565 แบบขั้นบันได ในอัตราร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 75 ดังนี้ (2.1) ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301 - 350 หน่วย
ให้ส่วนลดค่า Ft ร้อยละ 75 คือ จานวน 51.50 สตางค์ต่อหน่วย (2.2) ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 351 - 400 หน่วย ให้ส่วนลด
ค่า Ft ร้อยละ 45 คือ จานวน 30.90 สตางค์ต่อหน่วย และ (2.3) ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 401 - 500 หน่วย ให้ส่วนลดค่า
Ft ร้อยละ 15 คือ จานวน 10.30 สตางค์ต่อหน่วย ทั้งนี้ กาหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยคาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 21.4695 ล้านราย ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ
2,282.103 ล้านบาทต่อเดือน (ประมาณ 9,128.41 ล้านบาท สาหรับ 4 เดือน) โดยในเบื้องต้นจะใช้แหล่งเงินจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ประมาณ 2,282.103 ล้านบาท สาหรับค่าไฟฟ้าประจาเดือนกันยายน 2565 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประมาณ 6,846.309 ล้านบาท
สาหรับค่าไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565
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20. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. 2565 เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริม
การผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. 2565 ในวงเงิน
1,747,903,200 บาท (เบิ กจ่ ายในงบเงิน อุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่ว ไป) ส าหรับเป็นเงินอุ ดหนุนเกษตรกรของ
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563
ทั้งนี้ กษ. เสนอว่า
เนื่องจากมีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน ในปี 2563 ได้จ่ายเงิน
อุดหนุนไปแล้วบางส่วน ยังเหลือเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนอีก จานวน 1,747,903,200 บาท
ที่ ส่ ว นราชการผ่ อ นผั น เกษตรกรมาเป็ น เวลานานแล้ ว ท าให้ เ กษตรกรเสี ย โอกาสที่ จ ะน าเงิ น อุ ด หนุ น ไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การปลูกข้าว และพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่มักได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเกษตรกรขาดเงินในการดารงชีพและต้นทุนในการ
ปลูกข้าว
สาระสาคัญ
1. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินอุดหนุนตามข้อกาหนดมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ดังนี้
1) เกษตรกรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการ
แก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ให้เข้าร่วมโครงการฯ
2) ปี ที่ 1 กลุ่ ม เกษตรกรเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การตรวจรั บ รอง โดยมี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ เช่น พื้นที่ปลูกข้าว แหล่งน้า
3) ปีที่ 2 กลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าวโดยผ่านการ
รับรองเป็นระยะปรับเปลี่ยน
4) ปี ที่ 3 กลุ่ มเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองต่อเนื่องและได้การรับรองมาตรฐานผลิ ตข้าว
อินทรีย์ (Organic Thailand) จากกรมการข้าว
5) การสนับสนุนเงินอุดหนุนซึ่งเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไข ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน โดย
การพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะทางานส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
2. เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ประเมินและมีสิทธิ์ได้ รับเงินอุดหนุนและการจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกร
ของโครงการแล้ว จานวน 4,106,801,850 บาท ดังนี้
1) ปี 2560 (T1,T2) เกษตรกร จานวน 909 กลุ่ม 19,822 ราย พื้นที่ 185,252.60 ไร่ เป็นเงิน
จานวน 379,356,450 บาท
2) ปี 2561 (T1,T2,T3) เกษตรกร จานวน 2,459 กลุ่ม 50,987 ราย พื้นที่ 485,098.85 ไร่ เป็น
เงินจานวน 1,154,653,300 บาท
3) ปี 2562 (T1,T2,T3) เกษตรกร จานวน 4,683 กลุ่ม 93,404 ราย พื้นที่ 778,120.65 ไร่ เป็น
เงินจานวน 2,122,792,100 บาท
4) ปี 2563 (T2,T3) เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน T2 จานวน
2,443 กลุ่ ม 51,445 ราย พื้ น ที่ 385,506.50 ไร่ เป็ น เงิ น จ านวน 1,156,519,500 บาท T3 จ านวน 1,433 กลุ่ ม
28,362 ราย พื้นที่ 270,363 ไร่ เป็นเงินจานวน 1,081,452,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,876 กลุ่ม 79,807 ราย พื้นที่
655,869.50 ไร่ เป็นเงินจานวน 2,237,971,500 บาท กรมการข้าวได้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรแล้ว จานวน
892 กลุ่ม 17,063 ราย พื้นที่ 139,169.50 ไร่ เป็นเงินจานวน 450,000,000 บาท เงินปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมการข้าว จานวน 40,066,800 บาท ยังขาดงบประมาณสาหรับ
จ่ายให้เกษตรกรอีก จานวน 1,747,903,200 บาท ดังนั้น ในปี 2563 ยังขาดเงินอุดหนุนสาหรับจ่ายให้แก่เกษตรกรอีก
จานวน 2,879 กลุ่ม 60,714 ราย พื้นที่ 504,748 ไร่ เป็นเงินจานวน 1,747,903,200 บาท จึงขอใช้งบประมาณจาก
งบกลาง รายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. 2565
3. สาหรับการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในปี 2564 มีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์
การตรวจประเมินและมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (T3) จานวน 2,377 กลุ่ม 49,763 ราย พื้นที่ 373,615 ไร่ เป็นเงินจานวน
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1,494,460,000 บาท โดยจะใช้งบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2566 ที่ได้รับสรรแล้วจานวน 450,000,000 บาท
ดังนั้น ยังขาดงบประมาณสาหรับอุดหนุนเกษตรกร ปี 2564 อีกจานวน 1,044,460,000 บาท ซึ่งจะต้องขอรับการ
จัดสรรงบกลาง รายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
21. เรื่อง โครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
และค่าใช้จ่ายการให้บริการประชาชน เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรื อจาเป็ น จ านวน 714,647,500 บาท ให้ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้านสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายการให้บริการประชาชน ตามที่สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เสนอ
22. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 26/2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ อนุมัติ และเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้
จ่ายเงินกู้ (คกง.) ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกาหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราว
ประชุมครั้งที่ 26/2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการคืนเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (โครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา) ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จานวน 24.4880 ล้านบาท ที่ได้ดาเนินการตามขั้นตอนข้อ 22 ของ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้ อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564)
2. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของ
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยปรับลดกรอบวงเงินของโครงการฯ จาก 9,000 ล้านบาท เป็น 7,000 ล้านบาท ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว
3. อนุ มัติให้ จั งหวัดชัย นาท จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดอุตรดิต ถ์ เปลี่ ยนแปลงรายละเอี ย ด
สาระสาคัญและยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จาก 19.5660
ล้านบาท เป็น 11.8490 ล้านบาท (ปรับลด 7.7170 ล้านบาท) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความ
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว
4. อนุมัติให้นาวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5 (2)1 มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (1)2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7)
จานวน 18,609.7712 ล้านบาท และให้นาวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5 (3)3 มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (1) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 4) จานวน 19,359.1857 ล้านบาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โรคโควิด 19)
5. เห็นชอบในหลักการของกลุ่ มโครงการที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ข (โครงการค่ า ตอบแทนฯ) จ านวน 6 โครงการ ของกระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) กรอบวงเงิ น รวม
13,124.1024 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
6. อนุ มั ติ ก ลุ่ ม โครงการค่ าตอบแทนฯ จ านวน 6 โครงการ กรอบวงเงิ น ไม่ เ กิ น 12,123.1098
ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 สาหรับกรอบวงเงินที่เหลือ จานวน
1,000.9926 ล้ านบาท ให้ สธ. พิจ ารณาขอรั บ การสนั บสนุ นงบประมาณจากแหล่ ง อื่น ที่ มี ความเหมาะสมและ
ดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
7. เห็นชอบในหลักการของโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(โครงการค่าบริการฯ) ปี 2565 รอบที่ 5 ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สธ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
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สาหรับหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับประชาชนทุกคนที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรอบวงเงิน 27,562.5605 ล้านบาท
8. อนุ มัติโ ครงการค่าบริ การฯ ปี 2565 รอบที่ 5 ของ สปสช. สธ. กรอบวงเงิน 25,845.8471
ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 1 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม
พ.ศ. 2564 สาหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือจานวน 1,716.7134 ล้านบาท ให้ สปสช. ดาเนินการโดยให้ใช้จ่ายจาก
แหล่งเงินอื่น อาทิ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นลาดับแรก
9. มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการตามข้อ 2 และข้อ 3 เร่ งแก้ไขข้อมูลโครงการใน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy
and Country Reform : eMENSCR) (ระบบ eMENSCR) ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว
10. มอบหมายให้ สธ. [ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (สป.สธ.) กรมการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรมวิทยาศาสตร์ฯ) กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย] เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ตามข้อ 6 และรับความเห็นของ คกง. ไปดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
และมอบหมายให้ สปสช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 8 และรับความเห็นของ คกง. ไปดาเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการดาเนินการจัดทา
ความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัด หาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตาม
แผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
11. มอบหมายให้ สธ. โดยหน่วยงานรับผิดชอบ กากับและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการยุติการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรั กษาพยาบาล และค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และกาหนดให้การ
ใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบปกติ รวมทั้งปรับให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2565 ที่จะปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (Post-pandemic) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
12. รับทราบผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการนาร่องตามโมเดล
เศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) (โครงการนาร่องฯ BCG กทบ.) ของสานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และมอบหมายให้ กทบ. รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการเพื่อทา
หน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลื อ
เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 และแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
โควิด 19 (คณะอนุกรรมการฯ แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 และ 3) ไปประกอบการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนแหล่งงบประมาณอื่นตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
________________________________
1
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19
2
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19
3
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19

ต่างประเทศ
23. เรื่อง เอกสาร “การสนับสนุนร่วมเพื่อการฟื้นฟูภาคการบินพลเรือน”
คณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบเอกสาร “การสนับสนุนร่วมเพื่อการฟื้นฟูภาคการบินพลเรือน” (เอกสาร
การสนับสนุนร่วมฯ) และให้กระทรวงคมนาคม (คค.) แจ้งการรับรองให้กระทรวงคมนาคมของสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อ
ทราบการรับรองเอกสารดังกล่าวของประเทศไทยตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
เอกสาร “การสนั บ สนุ น ร่ ว มเพื่ อ การฟื้ น ฟู ภ าคการบิ น พลเรื อ น” ที่ ก ระทรวงคมนาคมเสนอ
มีสาระสาคัญมุ่งส่งเสริมและฟื้นฟูการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนภายหลังความ
ท้าทายที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ต่อภาคการบินพลเรือน
โดยมุ่งเน้นความร่วมมือจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนในมิติต่าง ๆ เช่น การร่วมยอมรับใบรับรองสุขภาพที่เกี่ยวกับ
โรคโควิด 19 การพัฒนาตลาดการบินเดียว การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบินพลเรือน เป็นต้น
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โดยรัฐมนตรีขนส่งอาเชียนที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านการบินชางงี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2565
ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้ให้การรับรองเอกสารดังกล่าวแล้ว ในส่วนของประเทศไทย หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเอกสารการสนับสนุนร่วมเพื่อการฟื้นฟูภาคการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคมจะแจ้งประเทศสิงคโปร์ถึงการ
รับรองเอกสารดังกล่าวของไทยต่อไป
24. เรื่ อ ง แถลงการณ์ แ สดงเจตจ านงเข้ า ร่ ว มข้ อ ริ เ ริ่ ม Preventing Zoonotic Disease Emergence
(PREZODE)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของแถลงการณ์แสดงเจตจานงเข้าร่วมข้อริเริ่ม Preventing
Zoonotic Disease Emergence (PREZODE) (ข้ อ ริ เ ริ่ ม PREZODE) โดยหากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
แถลงการณ์แสดงเจตจานงเข้าร่ วมข้อริ เริ่ ม PREZODE ในส่ ว นที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ งหนึ่ ง
รวมทั้งอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรอง
นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงสาธารณสุ ข ลงนามในแถลงการณ์ แ สดงเจตจ านงเข้ า ร่ ว มข้ อ ริเริ่ม
PREZODE ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
สธ. รายงานว่า
1. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และการดาเนินงานของข้อริเริ่ม PREZODE ในการประชุมสุดยอด
One Planet Summit เมื่ อ วั น ที่ 11 มกราคม 2564 นายเอ็ ม มานู เ อล มาครง (Mr. Emmanuel Macron)
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ประกาศจัดตั้งข้อริเริ่ม PREZODE ตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว (One
Health Approach) เนื่องจากเล็งเห็นความสัมพันธ์ของการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่กับสุขภาพสัตว์และประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อจัดตั้งเครือข่ายระหว่างประเทศสาหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
งานวิจัย และการดาเนินการต่าง ๆ (2) เพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากสัตว์ (Zoonotic Disease) และการแพร่
ระบาดของโรคผ่านการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเสริมสร้างพลังความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติ
ใหม่ และ (3) เป็ น เวทีแลกเปลี่ ย นข้อมูล กับ คณะที่ปรึกษาระดับสู งสุ ขภาพหนึ่งเดียว (One Health High Level
Expert Panel: OHHLEP) ที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) องค์การหาร
และการกษตรแห่ งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) องค์การสุ ขภาพสั ตว์ (World
Organization for Animal Health หรื อ Office International des Epizooties: OIE) และโครงการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme) เพื่อประกอบเป็นข้อมูลเชิงนโยบาย โดยในปี
2564 ถือเป็นระยะเตรียมการของข้อริเริ่ม PREZODE และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการ (Institutional
Preparatory Committee) ระหว่ า หน่ ว ยงานของประเทศที่ เ ข้ า ร่ ว ม เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มวางกรอบโครงสร้ า ง
ธรรมาภิบาลขององค์กร การดาเนินงาน และยุทธศาสตร์ของข้อริเริ่ม PREZODE ทั้งนี้ ปัจจุบันข้อริเริ่ม PREZODE มี
ประเทศผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย เม็กชิโก เบลเยียม เวียดนาม ชิมบับเว คอสตาริกา เฮติ กัมพูชา อุรุกวัย โดมินิกัน
และเซเนกัล
2. สาระสาคัญของแถลงการณ์แสดงเจตจานงเข้าร่วมข้อริเริ่ม PREZODE โดยแถลงการณ์ดังกล่าว
ถูกจัดทาขึ้นเพื่อแสดงเจตจานงที่จะทางานร่วมกันของประเทศผู้เข้าร่วมข้อริเริ่ม PREZODE เพื่อป้องกันการเกิดโรค
อุบัติใหม่ที่เกิดจากสัตว์ (Zoonotic Disease) ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ เช่น
การพัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวทางที่ส อดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Agenda for
Sustainable Development 2030) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว การส่งเสริม
การเปิดตัวโครงการวิจัย นวัตกรรม การศึกษาและการพัฒนาเพื่ อปรับปรุงและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจาก
การเกิดและการแพร่กระจายของโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น การใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะจากการ
บริหารจัดการเหตุการณ์โรคระบาดก่อนหน้านี้เพื่อเสริมสร้างเกณฑ์และวิธีการในการเตรียมความพร้อมใหม่
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25. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างตารางข้อผูกพันด้านบริการ ภายใต้องค์การการค้าโลกของไทยที่จะผูกพันวินัยใน
การใช้กฎระเบียบภายใน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. ร่างตารางข้อผูกพันด้านบริการของไทย ที่จะผูกพันวินัยในการใช้กฎระเบียบภายในตามที่ พณ.
เสนอ
2. มอบหมายให้ พณ. นาร่างตารางข้อผูกพันของไทย เข้าสู่กระบวนการภายใต้องค์การการค้าโลก
(World Trade organization: WTO) เพื่อให้การปรับปรุงร่างตารางข้อผูกพันดังกล่าวมีผลผูกพันทางกฎหมาย ทั้งนี้
หากมีการแก้ไขถ้อยคาที่มิใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ พณ. เป็น
ผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก รวมทั้งมอบหมายให้ พณ. ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีตามร่างตารางข้อผูกพันที่ผูกพั นการใช้กฎระเบียบภายใน
ต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
1. ข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์เป็นการขอความเห็นชอบเพื่อนาวินัย (Disciplines) ในการใช้
กฎระเบียบภายในประเทศ (Domestic Regulation) สาหรับภาคบริการมาผูกพันเป็นข้อผูกพันเพิ่มเติมของไทยตาม
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริ การ (GATS) ขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยวินัยดังกล่าวไม่ได้ตัดสิทธิประเทศ
สมาชิกในการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบเพื่อใช้กากับดูแลธุรกิจบริการในประเทศ รวมทั้งไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อ
ผูกพันการเปิดตลาดภาคบริการ (Market Access) ที่ไทยได้เคยผูกพันไว้แล้วตามความตกลง แต่เป็นเพียงการยอมรับ
กฎระเบียบทางการค้า (Rules) ระหว่างประเทศสมาชิก โดยเป็นการขยายความและสร้างความชัดเจนให้กับข้อบทใน
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) ในส่วนของเงื่อนไขและกระบวนการการกาหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการ
ที่จะเข้ามาประกอบการค้าบริการภายในประเทศ (เช่น การศึกษา ประสบการณ์) เงื่อนไขและกระบวนการการให้
ใบอนุ ญ าตและมาตรฐานทางเทคนิ ค ของภาคบริก าร เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ก ฎระเบี ย บภายในประเทศมี ค วามโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์ได้
2. ประเทศไทยได้เข้าร่วมความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) ขององค์การการค้าโลก (WTO)1
และผู กพัน สาขาบริ การในความตกลงทั้งสิ้ น 10 สาขาหลั ก (77 สาขาย่อย) ประกอบด้ว ย (1) บริการทางธุรกิจ
(2) บริการสื่อสาร (3) บริการก่อสร้างและบริการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม (4) บริการจัดจาหน่าย (5) บริการการศึกษา
(6) บริการสิ่งแวดล้อม (7) บริการการเงิน (8) บริการการท่องเที่ยว (9) บริการนันทนาการ และ (10) บริการขนส่ง
3. ข้อบท 6 วรรค 4 ของความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) ขององค์การการค้าโลก (WTO)
กาหนดให้ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เจรจาเพื่อจัดทาวินัยในการใช้กฎระเบียบภายในประเทศสาหรับ
ภาคบริ การ ซึ่งครอบคลุ มประเด็น รวม 5 ประเด็น ได้แก่ (1) เงื่อนไขของการกาหนดคุณสมบัติ (Qualification
Requirements) (2) กระบวนการของการกาหนดคุณสมบัติ (Qualification Procedures) (3) เงื่อนไขของการให้
ใบอนุ ญ าต (Licensing Requirements) (4) กระบวนการของการให้ ใ บอนุญ าต (Licensing Procedures) และ
(๕) มาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)
4. ประเทศสมาชิก WTO ภายใต้กลุ่มถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยกฎระเบียบภายในประเทศสาหรับภาค
บริการ (Joint Initiative on Services Domestic Regulation: JI DR) จานวน 67 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ได้
เจรจาจั ด ท าวิ นั ย เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลกฎระเบี ย บภายในประเทศจนได้ ข้ อ สรุ ป เป็ น เอกสารอ้ า งอิ ง เรื่ อ งกฎระเบี ย บ
ภายในประเทศส าหรั บ ภาคบริ ก าร (Reference Paper on Services Domestic Regulation) เมื่ อ วั น ที่ 18
พฤศจิกายน 2564
5. เอกสารอ้างอิงเรื่องกฎระเบียบภายในประเทศสาหรับภาคบริการ (Reference Paper on
Services Domestic Regulation) มีสาระสาคัญ ดังนี้
ส่วนที่ 1: หลักการทั่วไป
1) วัตถุประสงค์ของวินัยเพื่อกากับดูแลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศสาหรับภาคบริการ
(Disciplines on Services Domestic Regulation หรือ วินัยฯ) คือ การเสริมสร้างให้การดาเนินการของหน่วยงานผู้
มีอานาจของรัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์ได้ในการกาหนดเงื่อนไขและกระบวนการของ
การกาหนดคุณสมบัติ เงื่อนไขและกระบวนการของการให้ใบอนุญาตและมาตรฐานทางทคนิคของภาคบริการ
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2) ความครอบคลุม ให้บังคับใช้วินัยฯ กับสาขาบริการที่ได้ผูกพันไว้ โดยส่งเสริมให้ประเทศ
สมาชิกระบุสาขาเพิ่มเติมที่ให้มีการบังคับใช้วินัยในตารางข้อผูกพันของตน
3) การยอมรับสิทธิในการกากับดูแลของสมาชิก โดยตระหนักถึงสิทธิในการกากับดูแล
และการนากฎระเบียบใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางนโยบายของประเทศสมาชิก วินัยฯ จะไม่ถูก
ตีความว่าเป็นการบัญญัติหรือกาหนดบทบัญญัติด้านกฎระเบียบเฉพาะใด อย่างไรก็ตาม วินัยฯ จะไม่ถูกตีความว่าเป็น
การลดทอนพันธกรณีของสมาชิกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (GATS)
4) ประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การตระหนักถึงระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิก
โดยให้มีระยะเวลาปรับตัวสูงสุด 7 ปี การให้ความยืดหยุ่น และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการเสริมสร้างขีด
ความสามารถแก่ประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ส่วนที่ 2 : วินัยเพื่อกากับดูแลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศสาหรับภาคบริการ (Disciplines
on Services Domestic Regulation) และส่วนที่ 3: วินัยทางเลือก เพื่อกากับดูแลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศ
สาหรับบริการการเงิน (Alternative Disciplines on Services Domestic Regulation for Financial Services)
เป็นวินัยฯ ที่สมาชิกจะนาไปผูกพันเพื่อบังคับใช้ โดยวินัยฯ ในส่วนที่ 3 เป็นการปรับวินัยฯ มาจาก
ส่วนที่ 2 ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของบริการด้านการเงินมากขึ้น
_________________________
1

ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) มีหลักการสาคัญรวมถึง (1) ความโปร่งใส (Transparency) โดยหากสมาชิกจะมีการออก
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการค้าบริการ จะต้องเผยแพร่มาตรการดังกล่าวล่วงหน้า และรายงานให้
องค์การการค้าโลก (WTO) ทราบโดยเร็ว รวมทั้งให้จัดตั้งจุดให้ข้อมูล (Enquiry Points) เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบ
การค้าบริการเมื่อมีประเทศสมาชิกร้องขอและ (2) การกาหนดกฎระเบียบภายในประเทศ (Domestic Regulation) โดยความตกลง
ให้สิทธิสมาชิกในการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบเพื่อใช้กากับดูแลธุรกิจบริการในประเทศได้ตลอดเวลา แม้จะเป็นกฎระเบียบที่มี
ผลกระทบต่อการค้าบริการในสาขาที่ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีในการเปิดตลาดก็ตาม ตราบใดที่การกาหนดกฎระเบียบภายใน
ดังกล่าวนามาใช้อย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ ไม่ลาเอียง ไม่เลือกปฏิ บัติระหว่างคนชาติและคนต่างชาติ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า
บริการโดยไม่จาเป็น ทั้งนี้ การกาหนดกฎระเบียบภายในประเทศ (Domestic Regulation) แตกต่างจากการเปิดเสรี (Liberalization)
แต่การกาหนดกฎระเบียบภายในประเทศควรมี วินัย (Disciplines) เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการค้า ซึ่งความตกลงได้กาหนดให้มีการ
เจรจาจัดทาวินัยต่อไป

26. เรื่อง การประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอานาจเต็ม ปี ค.ศ. 2022 (ITU Plenipotentiary Conference 2022: PP22) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบเอกสารท่ า ที ข องประเทศไทยในการเข้า ร่ว มการประชุ มใหญ่ ผู้ แทนผู้ มี อ านาจเต็ ม
ปี ค.ศ. 2022 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศ (International Telecommunication Union : ITU)
(ITU Plenipotentiary Conference 2022: PP - 22) รวมถึงร่างข้อสงวนต่อกรรมสารสุดท้าย 1 และมอบหมายให้
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทนไทยที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะพิจารณใช้ ดุลยพินิจตามสถานการณ์ ตาม
ความเหมาะสมในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป (กาหนดการประชุม ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ระหว่างวันที่
26 กันยายน - 14 ตุลาคม 2565)
2. เห็นชอบมอบอานาจให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการอภิปราย ลงมติ
และลงนามในกรรมสารสุดท้ายของการประชุม PP - 22 ของ ITU
3. เห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือแต่งตั้งผู้แทน (Credentials)
โดยมอบอานาจตามข้อ 2 ให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
สาระสาคัญของเรื่อง
1. ITU เป็นทบวงการชานัญพิเศษ (specialized department) ภายใต้สหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2408 มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกในการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้ ความช่ว ยเหลื อด้ านโทรคมนาคมแก่ป ระเทศกาลั งพัฒ นา ปั จจุบันมีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้ น 193 ประเทศ
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(Member States) โดยคณะผู้แทนที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐบาลของประเทศสมาชิก ITU เข้าร่วมการประชุมใหญ่
ผู้แทนผู้มีอานาจเต็ม (Plenipotentiary Conference: PP) ซึ่งเป็นการประชุมสูงสุดของ ITU ที่จัดขึ้นทุก 4 ปี เพื่อ
พิ จ ารณาประเด็ น ส าคั ญ ต่ า ง ๆ เช่ น (1) ข้ อ เสนอในการแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ธรรมนู ญ และอนุ สั ญ ญาของ ITU
(2) ข้อเสนอของสภาบริหาร (ITU Council) เกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินงานและนโยบายด้านการบริหารจัดการ
องค์กร (3) การพิจารณารายงานผลการดาเนินงานและกิจกรรมของสานักงานต่าง ๆ ของ ITU ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา
(4) การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ สาหรับ 4 ปี ถัดไป ตลอดจนการวางหลักเกณฑ์
ด้านงบประมาณและการเงินสาหรับ ITU (5) การพิจารณาจัดทาหรือทบทวนความตกลงในด้านต่าง ๆ ระหว่าง ITU
และองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (6) ประเด็นท้าทายที่สาคัญในด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication Technology: ICT) ในปัจจุบัน และ
(7) การเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ทัง้ นี้ ในส่วนของประเทศไทยเป็นสมาชิก ITU ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2426
รวมทั้งเป็นที่ตั้งสานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ ITU ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาบริหารของ ITU ต่อเนื่องถึง 10 สมัย
ทั้งนี้ การประชุม PP-22 มีกิจกรรมที่สาคัญ ได้ แก่ การเลือกตั้งตาแหน่งผู้บริหารของ ITU สาหรับ
วาระปี 2566 – 2569 (ค.ศ. 2023 - 2026) และการลงนามในกรรมสารสุดท้าย
2. เพื่อเป็นการเตรียมการสาหรับการประชุม PP - 22 องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
(Asia-Pacific Telecommunity: APT) ได้จัดการประชุมเตรียมการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (การประชุมเตรียมการ
ภูมิภาคฯ) เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก APT ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ได้ร่วมหารือและเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงาน
ของ ITU สาหรับช่วงเวลา 4 ปี ข้างหน้า พิจารณาร่างข้อเสนอภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และกาหนดท่าทีของภูมิภาค
รวมทั้งจัดทาร่างข้อเสนออื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม PP - 22 พิจารณา
3. ในส่วนของประเทศไทย สานักงาน กสทช. ได้แต่งตั้งคณะทางานเตรียมการสาหรับการประชุม
PP - 22 (คณะทางานเตรียมการฯ) โดยมีรองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุ ทธศาสตร์และกิจการองค์กร เป็นหัวหน้า
คณะ และประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน กสทช. กต. และสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีหน้าที่พิจารณาท่าทีของประทศไทยต่อการประชุม PP -22 และเตรียมการให้ประเทศ
ไทยได้รับเลือกตั้งในตาแหน่งสมาชิกสภาบริหารของ ITU อีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการเตรียมการฯ ได้ส่งผู้แทนเข้า
ร่วมการประชุมเตรียมการภูมิภาคฯ และได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่าง
ต่อเนื่อง
4. คณะทางานเตรียมการฯ ได้เสนอองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย กรอบท่าทีของประเทศไทย และ
ร่างข้อสงวนในการเข้าร่วมประชุม PP - 22 โดยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเตรียมการภูมิภาคฯ อย่างต่อเนื่องและ
ได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอภูมิภาคฯ โดยท่าทีไทยในแต่ละข้อเสนอและการพิจารณาอยู่บนพื้นฐาน
(1) ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2) สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี รวมทั้งแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (3) เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติหรือบังคับใช้โดยสอดคล้องกับ
ความตกลงที่ประเทศไทยมีพันธะภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ (4) รักษาคว ามมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
27. เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบต่ อ ร่ า งเอกสารท่ า ที ไ ทยส าหรั บ การประชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ สมั ย สามั ญ
ครั้งที่ 77
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารท่าทีไทยสาหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ
ครั้งที่ 77 ทั้งนี้หากมีการแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย
อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาและดาเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีกตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญ
1. ร่างเอกสารท่าทีไทยฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับคณะผู้แทนไทยพิจารณาใช้ในการเข้าร่วมประชุม
สมัช ชาสหประชาชาติ สมัย สามัญ ครั้ งที่ 77 โดยมีความสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของประเทศและส่ งเสริมให้
ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะสมาชิกที่ดีของสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทย
มีบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ในการร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของ
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โลก โดยเฉพาะการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน รวมทั้งการนาเสนอ “ความสมดุลของสรรพสิ่ง” โดยมี
เศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว หรือโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio – Circular – Green
Economy Model) เพื่อต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) นอกจากนั้ น ประเทศไทยได้ แ สดงจุ ด ยื น และท่ า ที ข องประเทศใน
ประเด็นระดับโลกต่าง ๆ ที่มีความสาคัญและเป็นข้อห่วงกังวลของประชาคมระหว่างประเทศ อาทิ สาธารณสุ ข
สิ่งแวดล้อม การพัฒนา สตรี เด็ก และผู้พิการ สิทธิมนุษยชน และความมั่นคง
2. ร่ า งเอกสารท่ า ที ไ ทยฯ ครอบคลุ ม ประเด็ น ต่ า ง ๆ ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม สมั ช ชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 ที่ประเทศไทยให้ความสาคัญในแต่ละหมวด รวมทั้งสิ้น 9 หมวด ได้แก่ 1) หมวด
A การส่งเสริมการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามข้อมติสมัชชาสหประชาชาติและผลการประชุม
สหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง 2) หมวด B การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 3) หมวด C การพัฒนา
ทวีปแอฟริกา 4) หมวด D การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 5) หมวด E การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 6) หมวด F การส่งเสริมความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ 7) หมวด G การลด
อาวุธ 8) หมวด H การควบคุมยาเสพติด การป้องกันอาชญากรรม และการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศทุก
รูปแบบ และ 9) หมวด I การบริหารองค์การและอื่น ๆ

28. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมยาง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT GT)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการเมืองยางพาราและความ
ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยาง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMTGT) ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่ว นที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐ มนตรี
พิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) โครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยางแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือ
มอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามเอกสาร
ดังกล่าวข้างต้นตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
สาระสาคัญ
ร่ างบั น ทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการเมืองยางพาราและความร่ว มมือด้านอุตสาหกรรมยาง
แผนงาน IMT – GT มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย Northern Corridor Implementation Authority (NCIA) ประเทศมาเลเซีย และการยางแห่งประเทศ
ไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ความร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า ว มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารสร้ า งความเข้ า ใจความเข้ ม แข็ ง ของห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า
อุตสาหกรรมยางพารา โดยจะร่วมมือกันกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ยาง การเสริ มสร้ างศักยภาพของเมืองยางพารา (Rubber Cities) ของทั้งสามประเทศสมาชิกความร่ว มมือ ด้ า น
งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ยาง นวัต กรรม และเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านมาตรฐานและการรับรองผลิตภัณฑ์ยาง การ
แสวงหาและเสนอความร่ ว มมือผ่ านเครื อ ข่ายเมือ งยางพาราระหว่างอนุภูมิภ าค IMT-GT และ ภูมิภ าคอาเซีย น
(ASEAN) ตลอดจนความร่วมมือด้านธุรกิจ
29. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และเห็นชอบให้สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถปรับปรุ งถ้อยคาในร่างแถลงการณ์ร่ว มฯ ได้ ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลง
สาระส าคั ญ โดยไม่ ต้ อ งน าเสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบอี ก รวมทั้ ง เห็ น ชอบให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงาน
IMT-GT พร้อมทั้งร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีฯ โดยไม่มีการ
ลงนามในการประชุมดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2565 ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมฯ เช่น 1) ยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ทุ ก ประเทศ
สมาชิกมีความก้าวหน้าในการจัดสรรวัคซีนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการฟื้นฟูกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ การเปิดพรมแดนและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และ
ตระหนักถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นจากพลวัตทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงห่วงโซ่การ
ผลิตด้านพลังงานและอาหาร 2) ยินดีต่อผลการดาเนินงานของคณะทางานแต่ละสาขาในปีที่ผ่านมา 3) เน้นย้าถึง
ความส าคัญของสภาธุร กิจ ในการสนั บ สนุ น การเติบโตทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภ าคที่ส อดประสานกับแผนการ
ดาเนินงานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569 (Implementation Blueprint: IB 2022 - 2026) ผ่านการมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มศักยภาพในหลายสาขาความร่วมมือ 4) เน้นย้าบทบาทที่สาคัญของเครือข่ ายมหาวิทยาลัย (UNINET) ในการนา
การวิจัยมาใช้ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาในยุทธศาสตร์ของแผนงาน IMT-GT 5) เน้นย้าความสาคัญของกรอบการ
ประชุมระดับ มุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ในการดาเนินแผนงาน/โครงการให้เป็นรูปธรรมในการ
แสวงหาโอกาสจากระเบียงเศรษฐกิจมาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนท้องถิ่น 6) ยืนยัน
ที่จะพัฒนาความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต่อไป และ 7) ให้การรับรองแผนดาเนินงานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 2569 (IB 2022-2026) เพื่อเป็นแนวทางสาหรับความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคในอีกห้าปีข้างหน้า และถือเป็นแนวทาง
ในการบรรลุวิสัยทัศน์ ค.ศ. 2036
ประโยชน์ของประเทศไทย ในการเข้าร่วมการประชุมฯ เช่น ส่ ง เสริ ม บทบาทของไทยในเว ที
ระหว่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน IMT-GT ในการจัดทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดประสานกันระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นใน
ทุกสาขาความร่วมมือ รวมทั้งสาขาความร่วมมือใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ
30. เรื่อง ร่างข้อตกลงการรับทุน (Grant Agreement) โครงการความร่วมมือ Phuket Smart City Technical
Assistant Package ระหว่ า งส านั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และองค์ ก ารการค้ า และการพั ฒ นาแห่ ง
สหรัฐอเมริกา (U.S Trade and Development Agency : USTDA)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารลงนามในร่ า งข้ อ ตกลงการรั บ ทุ น ( Grant
Agreement) โครงการความร่วมมือ Phuket Smart City Technical Assistant Package ระหว่างสานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล กับองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S Trade and Development Agency :
USTDA) ของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคาที่มิใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาเนินการได้ โดยให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว รวมทั้ง
อนุมัติให้ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงการรับทุน (Grant Agreement)
ฉบับดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
สาระสาคัญ
1. ข้อตกลงการรับทุนฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการ ในการศึกษา และจัดทาแผนความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิค (Technical Assistance) ให้แก่โครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ และช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นในจังหวัดภูเก็ต
2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจัดการเมืองอัจฉริยะ การ
พั ฒ นาต่ อ ยอดระบบการจั ด เก็ บ และพั ฒ นาข้ อ มู ล ของเมื อ ง (City Data Platform) การพั ฒ นาศู น ย์ บั ญ ชาการ
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สถานการณ์และเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Command Center) การประเมินโครงสร้างพื้นฐานของเมือง และให้ข้อเสนอแนะ
ในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม
3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคที่จาเป็น และสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
2. ขอบเขตความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการรับทุนฯ ได้แก่
1) ร่วมดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภูเก็ตเพื่อศึกษา
และเสนอแผนความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้แก่โครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ และช่วยให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายต่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นในจังหวัดภูเก็ต
2) ให้ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคโดยละเอียด พร้อมแผนการดาเนินการที่สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้ พร้อมแนวทางเลือก สาหรับการวางแผนการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการออกแบบบริการที่มุ่งปรับปรุง
การเข้าถึงดิจิทัลของจังหวัดภูเก็ต และการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยจะสนับสนุนให้เกิดการกาหนดข้อกาหนด
ของระบบ แพลตฟอร์ม และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการรวบรวมข้อมูล และทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
รวมถึงการปรับปรุงในอนาคต
3. ข้อตกลงการรับทุนฉบับนี้ไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือก่อให้เกิดสิทธิ และพันธกรณีใด ๆ ภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศ
4. ข้อตกลงการรับทุนฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการลงนามครบสมบูรณ์และจะมีผลบังคับใช้เป็น
ระยะเวลา 5 ปี เว้นแต่จะมีการสละสิทธิ์ ซึ่งจะต้องเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดย
คู่สัญญาแต่ละฝ่าย
31. เรื่อง ร่างเอกสารสาหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 40 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารสาหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 40 และการประชุม
อื่น ที่เกี่ย วข้อง จ านวน 4 ฉบั บ ได้แก่ 1) ร่ างถ้อยแถลงร่ว มของการประชุมรัฐ มนตรีพลั งงานอาเซียน ครั้งที่ 40
2)
ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 19 3) ร่างถ้อยแถลงร่วม
ของการประชุมสุดยอดรั ฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 16 และ 4) ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุม
โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ครั้งที่ 3
2. อนุ มั ติ ใ ห้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพลั ง งาน (หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจจากรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองในเอกสารสาหรับการประชุมดังกล่าวกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศ
สมาชิกได้
3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารสาหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน
ครั้งที่ 40 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง จานวนทั้ง 4 ฉบับ ในส่วนที่มิใช่ สาระสาคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวงพลังงานและคณะผู้แทนไทยที่
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถบังเกิดผลเป็ นรูปธรรมสาหรับความร่วมมือด้านพลังงานภายใต้กรอบดังกล่าวในช่วงการประชุมรัฐมนตรี
พลังงานอาเซียน ครั้งที่ 40 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2565 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล
สาระสาคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ทั้ง 4 ฉบับ
1. ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 40 มีสาระสาคัญ ดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการอภิปรายสถานการณ์และแนวทางที่เป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงทางพลังงาน
และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในระยะยาว
2) ส่งเสริมการสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและ
องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนและข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
3) เสริมสร้างการขยายความร่วมมือด้านการซื้อขายไฟฟ้าพหุภาคีภายใต้กรอบโครงการสาย
ส่งไฟฟ้าอาเซียน ส่งเสริมบทบาทของพลังงานก๊าซธรรมชาติ พลังงานถ่านหินและเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด การ
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พัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์พลเรือน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการส่งเสริมการบูรณาการนโยบายพลังงานของภูมิภาค เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างสมดุลและมั่นคง
4) ยินดีกับการจัดการประชุมเวทีธุรกิจพลังงานอาเซียนของภาคเอกชนและผู้ได้รับรางวัล
พลังงานอาเซียนที่มีผลการดาเนินการที่ดีเยี่ยมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านถ่านหินและเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานหมุนเวียน ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัด
การพลังงาน และรางวัลในรุ่นสาหรับเยาวชน
2. ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 19 มีสาระสาคัญ
ดังนี้
1) ส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามในด้านการ
พัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนแนวทางการสารอง
น้ามันและก๊าซ และการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของระบบ เพื่อความมั่นคงทางพลังงานร่วมกันในภูมิภาค
2) เสริ มสร้ างความส าคั ญในการเร่ง พัฒ นานวัต กรรมและเพิ่ มการลงทุ นในการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน การบริการ ระบบ และเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ทันสมัย เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
และความยืดหยุ่นทางพลังงาน
3) ส่งเสริมโครงการความร่วมมือภายใต้ข้อริเริ่มการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแห่งเอเชีย
(The Asia Energy Transition Initiative: AETI) ของญี่ปุ่น และความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดกับจีน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาค
3. ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 16
มีสาระสาคัญ ดังนี้
1) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาพลั ง งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นส าหรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเป็นแนวทางสาหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
คาร์บอนต่าของภูมิภาค
2) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและสังคมคาร์บอนต่า เทคโนโลยีไฮโดรเจน
ยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีการดักจับ การกักเก็บ และการใช้ประโยชน์คาร์บอน เพื่อเสริมสร้างความมั่งคงทาง
พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
3) ส่งเสริมการพัฒนาทางเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อการขนส่งและวัตถุประสงค์อื่น ๆ รวมทั้งการ
พัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงานใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
4. ร่ า งถ้อยแถลงร่ วมของการประชุมโครงการบูร ณาการด้านไฟฟ้าระหว่า ง สปป.ลาว ไทย
มาเลเซีย และสิงคโปร์ ครั้งที่ 3 มีสาระสาคัญ ดังนี้
1) เพื่อยื น ยั น ความมุ่งมั่นในการส่ งเสริมการซื้อ ขายไฟฟ้า พหุ ภ าคีในอาเซียน และการ
ดาเนินการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนจาก สปป. ลาว ไปยังสิงคโปร์ผ่านประเทศไทยและมาเลเซีย ภายใต้โครงการ
บูรณาการด้านไฟฟ้า สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ โดยใช้การเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีอยู่ของแต่ละประเทศ โดยริเริ่ม
การซื้อขายไฟฟ้าพหุภาคีข้ามพรมแดน
2) ส่งเสริมความพยายามเพื่อการบรรลุผลสาเร็จภายใต้โครงการโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า
อาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการสร้างโอกาสในการซื้อขายไฟฟ้าพหุภาคีในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าให้เข้มแข็ง และส่งเสริมการบูรณาการพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนใน
ภูมิภาค
32. เรื่อง การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนฝ่ายไทย สาหรับการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน
ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7
2. เห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7 และร่าง
คาแถลงข่าวร่วมการประชุมคณะผู้ว่าราชการจั งหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใน
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ร่างบันทึกการประชุมฯ และร่างคาแถลงข่าวร่วมการประชุมฯ ที่มิใช่สาระสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
ให้กระทรวงมหาดไทยสามารถดาเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอีก
3. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน ร่วมรับรองร่างบันทึกการประชุมคณะผู้ ว่า
ราชการจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7
สาระสาคัญ
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนฝ่ายไทย สาหรับการประชุม
คณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7
2. ร่างบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7 และร่างคาแถลง
ข่าวร่วมการประชุมฯ ซึ่งได้ดาเนินการจัดทาร่วมกับฝ่ายกัมพูชาแล้ว มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
1) การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7 จัดการประชุมผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีประธานร่วม ได้แก่ พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แห่งราชอาณาจักรไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยและสมเด็จ
กลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา หัวหน้าคณะ
ผู้แทนฝ่ายกัมพูชา
2) ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะให้ผู้บริหารระดับสูงใน
พื้นที่ที่มีเขตแดนติดต่อกัน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องกับเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐ บาล และเป็นการ
สานต่อความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ทาความตกลงกันไว้แล้ว รวมทั้งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้ประเทศไทย และเป็นการยืนยันการดารงความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นระหว่างไทย - กัมพูชา ที่มีอยู่อย่างแน่นแฟ้น
ตลอดจนเป็นเวทีผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ ให้คืบหน้าเป็นรูปธรรม
33. เรื่อง การร่วมรับรองต่อร่างเอกสารหลักการทั่วไป (Guiding Principles) และประกาศการเจรจากรอบความ
ตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียน (Launch Negotiations for an ASEAN Framework Agreement on
Competition)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารหลักการทั่วไป (Guiding Principles) และประกาศการ
เจรจากรอบความตกลงว่ า ด้ ว ยการแข่ ง ขั น ของอาเซี ย น (Launch Negotiations for an ASEAN Framework
Agreement on Competition) และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ให้การรับรองเอกสารหลักการทั่วไป (Guiding Principles) สาหรับ
ประกาศการเจรจากรอบความตกลงว่ า ด้ ว ยการแข่ ง ขั น ของอาเซี ย น (Launch Negotiations for an ASEAN
Framework Agreement on Competition) ในการประชุ ม รั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Ministers Meeting: AEM) ครั้งที่ 54 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2565 และร่วมประกาศเจรจากรอบความ
ตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเสนอ
สาระสาคัญ
สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ขอเสนอให้รับรองต่อร่างเอกสารหลักการ
ทั่วไป (Guiding Principles) สาหรับประกาศการเจรจากรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียน (Launch
Negotiations for an ASEAN Framework Agreement on Competition) ในการประชุ ม รั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ
อาเซียน (ASEAN Economic Ministers Meeting: AEM) ครั้งที่ 54 ในระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 ซึ่งมี
สาระสาคัญโดยสรุป คือ เอกสารหลักการทั่วไป (Guiding Principles) นี้ได้กาหนดหลักการและองค์ประกอบเบื้องต้น
สาหรับการเจรจากรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนอันจะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่
เป็นธรรมภายในภูมิภาคผ่านความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานกากับการแข่งขันในอาเซียน พร้อม
ทั้งได้กาหนดขอบเขตกรอบความตกลงที่ครอบคลุมต่อความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการช่วยกัน
กากับพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาดและจากัดการแข่งขันภายในภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้าน
นโยบายและกฎหมายแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน อันจะส่งผลให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน
ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ร่างเอกสารหลักการทั่วไป (Guiding Principles) ได้รับการเห็นชอบจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแข่งขันทางการค้าของอาเซียน (ASEAN Expert Group on Competition: AEGC) และที่ประชุมผู้นาด้านการ
แข่งขัน ทางการค้า ของอาเซี ย น (ASEAN Heads of Competition Authorities Meeting: AHCA) และที่ป ระชุ ม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Senior Economic Officials Meeting: SEOM) เรียบร้อยแล้ว
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34. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสาหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนาครั้งที่ 11 (AMMSWD ครั้งที่ 11) และร่างถ้อยแถลงร่วมสาหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสาม
ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 7 (AMMSED+3 ครั้งที่ 7)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสาหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 11 (AMMSWD ครั้งที่ 11) และร่างถ้อยแถลงร่วมสาหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
บวกสามด้านสวัสดิการสั งคมและการพัฒนา ครั้งที่ 7 (AMMSWD+3 ครั้งที่ 7) โดยหากมีความจาเป็นต้องแก้ ไ ข
เอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย์ ด าเนิ น การได้ โ ดยไม่ ต้ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอี ก และหลั ง จากนั้ น ให้ ร ายงานผลเพื่ อ
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทนใน
ฐานะรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD Minister) ของประเทศไทยให้การรับรอง
(adopt) ร่ า งถ้ อ ยแถลงร่ ว มส าหรั บ การประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและการพั ฒ นา ครั้ ง ที่ 7
(AMMSWD+3 ครั้งที่ 7) ระหว่างการประชุม AMMSWD และ AMMSWD+3 ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ผ่านระบบ
การประชุมทางไกลตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ 2 ฉบับ
1. ร่างถ้อยแถลงร่วมสาหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาครั้งที่
11 (AMMSWD ครั้งที่ 11) มีสาระสาคัญเพื่อยืนยันเจตจานงในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศไปสู่การปฏิบัติผ่าน
การบูรณาการมิติเพศภาวะและการมีส่วนร่วมทางสั งคมในภูมิภ าคอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียน พ.ศ. 2568 และแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุวัติการ
ปฏิญญาอาเซียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชื่นชมการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของกรอบยุทธศาสตร์การบูรณาการมิติ
เพศภาวะของอาเซียน และเน้นย้าถึงความสาคัญในการปรับปรุงการรวบรวม วิเคราะห์ เผยแพร่ และการใช้ข้อมูลที่
จัดจาแนกประเภทตามเพศ เพื่อทาให้เห็นถึงอุปสรรคที่มีอยู่และตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักฐานที่ปรากฏ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
2. ร่างถ้อยแถลงร่ว มส าหรั บการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนา ครั้งที่ 7 (AMMSWD+3 ครั้งที่ 7) มีสาระสาคัญเพื่อยืนยันเจตจานงในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศไปสู่
การปฏิบัติ ตระหนักถึงการสนับสนุนที่สาคัญ และต่อเนื่องของประเทศอาเซียนบวกสาม และมุ่งหวังต่อการเป็น
หุ้นส่วนที่ลึกซึ้งในด้านการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านการบูรณาการมิติเพศภาวะและการมีส่วนร่วมทางสังคม
ของสตรี ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ รวมถึงชื่นชมผลสาเร็จของประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน - ญี่ปุ่น ในเรื่องสังคม
เอื้ออาทร ครั้งที่ 19 และความสาเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยด้านผู้สูงอายุที่ครอบคลุมทั่วทั้งอาเซียน ซึ่งเป็น
โครงการของประเทศมาเลเซียและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนความร่วมมือญี่ปุ่น - อาเซียน
แต่งตั้ง
35. 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 ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นายดนัย สังข์ทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) งานเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564
2. นายอาจินต์ ชลพันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ดารงตาแหน่ง
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564
3. นายพรศักดิ์ อยู่เ จริ ญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ดารง
ตาแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ตั้งแต่งวันที่ 27 ตุลาคม 2564
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
36. เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ เ ป็ น หลั ก การในการมอบหมายให้ รั ฐ มนตรี เ ป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
จานวน 2 ราย ตามลาดับ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
1. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
37. 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
(สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสานักงาน กปร. ให้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นางสุพร ตรี น ริ น ทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สานักงาน กปร. ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงาน กปร. ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565
2. นางพิ ช ญดา หั ศ ภาค ที่ปรึกษาด้านการพั ฒ นา (นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
สานักงาน กปร. ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงาน กปร.
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565
3. นายหทั ย วสุ นั น ต์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สานักงาน กปร. ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงาน กปร. ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
38. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงบประมาณเสนอแต่งตั้ง นายบุญชู ประสพกิจถาวร ที่ปรึกษา
สานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ สานัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดารงตาแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
39. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 3 ราย เพื่อทดแทน
ผู้ดารงตาแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนและตาแหน่งที่จะว่าง ดังนี้
1. นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์
2. นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ให้ดารง
ตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
3. นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ดารง
ตาแหน่ง เอกอัครราชทูตประจากระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
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ทั้งนี้ ข้าราชการในข้อ 1. และ 2. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และข้าราชการในข้อ 3. ตั้งแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูต
ประจาต่างประเทศตามข้อ 1. และ 2. รวม 2 ราย ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ
40. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ สนอแต่ ง ตั้ ง
นายปารเมศ โพธารากุล เป็นข้าราชการการเมือง ตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) แทน นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เดิมที่พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากขอลาออก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565
เป็นต้นไป
41. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายนพดล พลเสน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565
2. นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2565
42. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายลัทธจิตร มีรักษ์
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง
43. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน 10 คน ดังนี้
1. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
2. นายพสุ โลหารชุน
3. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
4. นายสุรพล โอภาสเสถียร
ผู้แทนองค์การเอกชน
5. นายกฤษณ์ ณ ลาเลียง
ผู้แทนองค์การเอกชน
6. นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค
7. นายมนตรี จงวิเศษ
ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค
8. นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล
ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค
9. นายกรกฎ เตติรานนท์
ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค
10. นายอภิชิต ประสพรัตน์
ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในส่วนกลาง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
44. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ สนอแต่ ง ตั้ ง
นายประยูร อิน สกุล รองปลั ดกระทรวง ส านักงานปลั ดกระทรวง ให้ ดารงตาแหน่ง ปลั ดกระทรวง ส านักงาน
ปลั ดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทดแทนผู้ ดารงต าแหน่ ง ที่จ ะเกษีย ณอายุร าชการ ตั้งแต่ วั น ที่
1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
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