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http://www.thaigov.go.th
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2565 ) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบเครื่องหมายคารับรองเครื่องชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ-สังคม
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570)
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
การเสนอให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติประเภทสัตว์ในตานาน
ขอรับการสนับสนุนการดาเนินโครงการซ่อมแซมแหล่งน้าขนาดเล็กของส่วน
ราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 - 2570
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน
สรุปรายงานการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 16 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565)
รายงานประจาครึ่งปี (มกราคม-มิถุนายน 2565) ของธนาคารแห่งประเทศไทย
การพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการเรียกเก็บเงินนาส่งจากสถาบันการเงิน
รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566
โครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน
ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2
ขอผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
ชายเลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ท้องที่ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาจีน - บ้านโคกพยอม
ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน
พื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ 2
แนวทางการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอโรด์ และสารเบนซิล
ไซยาไนด์ที่นาไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ณ เดือนกันยายน 2565
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20.

เรื่อง

สรุปผลการพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง “การจัดการตาบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ” ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้า
วุฒิสภา
ต่างประเทศ
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การขอความเห็นชอบการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากสานักงานส่งเสริม
การค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อดาเนินโครงการศึกษาจัดทา
แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการของประเทศไทย
(Thailand Integrated Logistics and Intermodal Transport Development
Plan)
รายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรของซาอุดีอาระเบีย
ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษี
อากรแห่งเอเชียแปซิฟิก (Study Group on Asia-Pacific Tax Administration
and Research: SGATAR) ครั้งที่ 52
ขอความเห็นชอบต่อการแก้ไขเพิ่ มเติมอนุสัญญาว่าด้วยองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (Convention on the International Maritime Organization : IMO
Convention)
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-มองโกเลีย ครั้งที่ 1
รวมทั้งดาเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมคณะทางานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า สมัยที่ 14 (Ramsar COP 14)
ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ครั้งที่ 5
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
******************
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบเครื่องหมายคารับรองเครื่องชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบเครื่องหมายคารับรองเครื่องชั่งตวงวัด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิจารณาแล้ว
และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ พณ. เสนอว่า
1. กฎกระทรวงกาหนดแบบเครื่องหมายคารับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2560 ข้อ 3 ได้กาหนดให้
แบบของเครื่องหมายคารับรองเครื่องชั่งตวงวัดของสานักงานกลาง หรือสานักงานสาขา มี 4 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดตรา
ตอกประทับ 2) ชนิดคีมบีบประทับ 3) ชนิดแถบผนึก และ 4) ชนิดฉลุพ่นทราย เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องหมาย
คารับรองรูปแบบบใหม่ คือ ชนิดซีล (Seal) ซึ่งมีความคงทน แข็งแรง รวมทั้งสามารถตรวจสอบ ติดตามเครื่องชั่งตวง
วัดที่ได้รับการตรวจสอบและให้คารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถป้องกันการแก้ไข
หรือดัดแปลงเครื่องชั่งตวงวัดได้โดยง่าย
2. ประกอบกับแบบเครื่องหมายคารับรองตามกฎกระทรวงในข้อ 1. ยังไม่ครอบคลุมเครื่องหมายคา
รับรองเครื่องชั่งตวงวัด ชนิดซีล (Seal) ดังนั้น เพื่อเป็นการกาหนดให้เครื่องหมายคารับรองเครื่องชั่งตวงวัด ชนิดซีล
(Seal) เป็นเครื่องหมายคารับรองเครื่องชั่งตวงวัดชนิดที่ 5 พณ. พิจารณาแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบ
เครื่องหมายคารับรองเครื่องชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้
ประเด็น
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 60
ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ พณ. เสนอ
หมายเหตุ
ชนิดเครื่องหมาย เครื่องหมายคารับรอง มี 4 ชนิด เครื่องหมายคารับรอง มี 5 ชนิด เ พิ่ ม เ ติ ม ช นิ ด ข อ ง
คารับรอง
1) ชนิดตราตอกประทับ
1) ชนิดตราตอกประทับ
เครื่องหมายคารับ รอง
2) ชนิดคีมบีบประทับ
2) ชนิดคีบบีบประทับ
เ พื่ อ ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม
3) ชนิดแถบผนึก
3) ชนิดแถบผนึก
เครื่ อ งหมายชนิ ด ซี ล
4) ชนิดฉลุพ่นทราย
4) ชนิดฉลุพ่นทราย
(Seal)
5) ชนิดซีล (Seal)
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกาหนดแบบเครื่องหมายคารับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2560 โดย
เพิ่มให้แบบเครื่องหมายคารับรองเครื่องชั่งตวงวัด ชนิดซีล (Seal) เป็นเครื่องหมายคารับรองเครื่องชั่งตวงวัด
ชนิ ด ที่ 5 ซึ่ ง ก าหนดให้ ด้ า นบนของซี ล มี ต ราเครื่ อ งหมายค ารั บ รอง และหมายเลขล าดั บ ของซี ล ก ากั บ ไว้ โดย
เครื่องหมายคารับรองและหมายเลขลาดับของซีลต้องอ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก และไม่สามารถทาลายซีลได้
โดยง่าย
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่ สธ. เสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2545
โดยกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ฉบับละ 2,000 บาท เป็น
อัตราค่าธรรมเนียมซึ่งไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งบัญญัติให้อัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ฉบับละ 4,000 บาท ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่ได้มีการกาหนด
ค่าธรรมเนียมในส่วนค่าต่ออายุใบอนุญาตไว้ ซึ่งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตามร่างกฎกระทรวงใน
เรื่องนี้เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 เพื่อประโยชน์ในการจัดทาฐานข้อมูล
ทะเบียนสมาชิก การจัดการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามข้อบังคับ
ทันตแพทยสภาว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2560 ซึ่งมี ความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และคานึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นสาคัญ ซึ่งคณะกรรมการ
ทันตแพทยสภาได้เห็นชอบด้วยแล้ว
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สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
เป็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มส าหรับ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม
พ.ศ. 2545 โดยกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ฉบับละ 2,000
บาท ซึ่งไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่กาหนด ฉบับละ 4,000 บาท
เศรษฐกิจ-สังคม
3. เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ แผนปฏิบัติ
การด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570) ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)
ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าวแล้วและให้ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ต่อไป [เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (27 มิถุนายน 2538) ที่ให้ถือว่าการประชุม กก.วล เป็นการประชุม
คณะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและมติคณะรัฐมนตรี (1 พฤศจิกายน 2548) ที่ให้นามติ กก.วล. เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายที่สาคัญและเรื่ องที่ กก.วล. พิจารณาได้ข้อ ยุติแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ] โดยแผนปฏิบัติการฯ
ดังกล่าวเป็นแผนที่ดาเนินการต่อเนื่องจากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564)
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มติ (3 พฤษภาคม 2559) เห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าวเพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนด้วยแล้ว ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกันดาเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าว โดยมี ผลการดาเนินการ เช่น
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง สาเร็จร้อยละ 69 (เป้าหมายร้อยละ 75) การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
สาเร็จร้อยละ 22 (เป้าหมายร้อยละ 30) และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สาเร็จร้อยละ 90.85 (เป้าหมายร้อยละ 100)
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด โดยมีปัญหาและอุปสรรค และข้อจากัด เช่น สถานที่กาจัด
ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนของรั ฐ และเอกชนส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ ระบบติ ด ตาม ก ากั บ และควบคุ ม
การดาเนินงานของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ รวมถึงกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ปัจจุบันไม่สามารถกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดาเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย
แผนแม่บทดังกล่าวมุ่งเน้นการจัดการขยะ ณ ปลายทาง ของ อปท. โดยลดการเกิดขยะ การนาของเสียกลับมาใช้ซ้า
และใช้ประโยชน์ใหม่และการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างจากสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อให้การ
จัดการขยะของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้มี แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของ
ประเทศ ฉบับที่2ฯ โดยยกระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ให้ความสาคัญกับการจัดการที่ต้นทางตามวัฏจักร
ชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Life Cycle) ตั้ ง แต่ ต้ น ทาง (เช่ น การออกแบบการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม)
ให้สอดคล้องกับการกาจัดขยะมูลฝอย ณ ปลายทาง เพื่อให้มีการนาทรัพยากรกลับคืนจากของเสียให้มากที่สุด โดย
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสาคัญ
(1) วิสัยทัศน์
การจั ดการขยะวิถีใหม่เพื่อสิ่ งแวดล้ อมสะอาดและก้าวสู่ การพัฒ นาเศรษฐกิจและสั ง คม
ที่ยั่งยืน
(2) กรอบแนวคิด การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของการจั ด การขยะรู ป แบบใหม่ แ ละการบริ ห ารจั ด การขยะ
ตามวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ดังนี้
2.1) การจัดการ ณ ต้นทาง ออกแบบ การผลิต และการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการกาหนดหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการร่วมรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของตน
ตลอดวัฎจักรชีวิตตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต
2.2) การจั ด การ ณ กลางทาง ส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น โดยการเลื อ กใช้ สิ น ค้ า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ซ้าและเรียกคืนกลับไปรี ไซเคิล การคัดแยก
ขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง สอดคล้องกับรูปแบบการกาจัดขยะมูลฝอย ณ ปลายทาง เพื่อให้มี
การนาทรัพยากรกลับ คืนจากของเสียให้มากที่สุ ดทั้งในรูปแบบวัส ดุรีไซเคิล และพลั งงาน
เพื่อให้เหลือขยะที่ต้องกาจัดให้น้อยที่สุด
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2.3) การจั ด การ ณ ปลายทาง ใช้ แ นวทางการจั ด การขยะมู ล ฝอยผสมผสานโดยใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ก่อนการฝังกลบขั้นสุดท้าย เช่น ระบบคัดแยกและนากลับคืนวัสดุรีไซเคิล
การเผาเพื่อผลิตพลังงาน การหมักปุ๋ยเพื่อให้เหลือขยะที่ต้องฝังกลบให้น้อยที่สุด
2.4) การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการขยะเพื่อสนับสนุนให้การจัดการขยะเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน การจัดทาองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมสาหรับการจัดการ
ขยะ
(3) เป้าหมายของ 3.1) ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80
แผนปฏิบัติการฯ 3.2) ขยะบรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ก ารน ากลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ได้ แ ก่ (1) พลาสติ ก ร้ อ ยละ 100
(2) แก้ว ร้อยละ 86 (3) กระดาษ ร้อยละ 74 และ (4) อะลูมีเนียม ร้อยละ 81
3.3) การลดปริมาณขยะอาหารเทียบจากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 28
3.4) ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 50
3.5) มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100
3.6) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100
(4) มาตรการ
ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้
ภายใต้แผนปฏิบัติ 4.1) มาตรการที่ 1 การจัดการขยะที่ต้นทาง
การฯ
4.1.1) การควบคุมป้องกัน ลดและใช้ประโยชน์ขยะตามวัฏ จักรชีวิตผลิ ตภัณฑ์
ตั้งแต่การออกแบบผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถใช้ซ้าหรือ
นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
4.1.2) การคั ด แยกและเก็ บ รวบรวมเพื่ อ น ากลั บ มาใช้ ใ หม่ ห รื อ ส่ ง ก าจั ด อย่ า ง
เหมาะสม
4.1.3) สนับสนุนให้ผู้ผลิตมีการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ผู้จาหน่ายและผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีคิดและวิถีชีวิตให้มีการบริโภค
อย่างพอเพียงและเป็นมิต รต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้น้อยที่สุด ทิ้งให้ถูกที่ คัดแยกเพื่อนา
กลับไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
4.1.4) ศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิดและสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
4.1.5) กาหนดระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางตามประเภทที่สอดคล้อง
กับรูปแบบหรือเทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอย ณ ปลายทาง
4.1.6) ออกกฎระเบียบให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อนากลับมาใช้ใหม่
4.2) มาตรการที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดขยะ
4.2.1) เพิ่มศักยภาพการกาจัดขยะเพื่อให้มีสถานที่กาจัดขยะที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นและ
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดการขยะ กากับ
ดู แ ลและบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเข้ ม งวดกั บ สถานที่ ก าจั ด ขยะ ร้ า นรั บ ซื้ อ ของเก่ า
โรงงานรี ไ ซเคิ ล ทุ ก ประเภท โรงงานหรื อ สถานประกอบกิ จ การถอดแยกซากผลิ ต ภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและสถานที่กาจัดกาก
ของเสียอุตสาหกรรม
4.2.2) กาหนดแนวทางการจัดการขยะที่ยังไม่มีระบบการจัดการหรือขยะที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทที่จะเป็นปัญหาในอนาคต
4.3) มาตรการที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการขยะ
4.3.1) พั ฒ นากฎหมายส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นให้ ค รอบคลุ ม การจั ด การ
ที่ต้นทางตามวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยผลักดันการออกกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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4.2.3) กาหนดให้ อปท. ทุกแห่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการขยะตั้ งแต่
การคั ด แยกที่ ต้ น ทางจนถึ ง การก าจั ด และบั ง คั บ ใช้ อ ย่ า งเข้ ม งวด พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
ฐานข้อมูลการจัดการขยะให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน
4.2.3) สร้างกระบวนการรับรู้ เสริมสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบของ
ประชาชนผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ห ลากหลาย น่ า สนใจ เข้ า ใจง่ า ย และเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย
4.2.4) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะที่กาจัดยาก
และขยะใหม่
(5) การขับเคลื่อน 5.1) กลไกการขับเคลื่อน
แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
5.1.1) การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
ไปสู่การปฏิบัติ
ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับมีความเข้าใจ ยอมรับ ตระหนัก
ถึงความสาคัญ และร่วมมือในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
5.1.2) การใช้กลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานที่เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ การใช้เครื่องมือทางการเงินการคลัง เครื่องมือทาง
สังคม และการกากับดู แลติดตามตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการดาเนินงานการ
จัดการขยะของภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปในทิศทางที่กาหนด
5.2) การติดตามและประเมินผล กาหนดให้มีการติดตาม ประเมินผล และผลกระทบของ
การดาเนินงานภายใต้มาตรการที่กาหนดเป็นประจาทุกปีเพื่อนามาปรับปรุงหรือใช้ในการ
ทบทวนแผนการดาเนินงานให้เหมาะสมและรายงานผลการดาเนินงานต่อ กก.วล. และ
เผยแพร่สู่สาธารณะ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่ง สศช. พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบแผนปฏิบัติการฯ
และเห็นว่าแผนดังกล่าวเป็นแผนระดับปฏิบัติการ จึงควรได้รับการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับกระทรวง กรม และจังหวัดที่มีความสาคัญต่อการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
4. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาคตะวันออก
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(กพอ.) เสนอ ดังนี้
1. รั บ ทราบมติ กพอ. ครั้ ง ที่ 3/2565 ในการให้ ก องทั พ เรื อ เป็ น หน่ ว ยงานด าเนิ น โคร งการ
(Implementing Agency) สาหรับโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 (โครงการทางวิ่งและทางขับที่ 2) โครงการ
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (โครงการสนามบินอู่ตะเภา) ทั้งนี้ ทางวิ่งและทางขับที่ 2 เป็น
ทรัพย์สินราชพัสดุ เมื่อกองทัพเรือดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ส่งมอบสิทธิการใช้ประโยชน์ให้กับ สกพอ. เพื่อ
ดาเนินการตามสัญญาร่วมลงทุนต่อไป โดยหากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติ กพอ.
2. เห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสนามบิน
อู่ตะเภา
จากเดิม “อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจานวน 17,768 ล้านบาท ให้กับกองทัพเรือเพื่อใช้
ในการดาเนินโครงการสนามบินอู่ตะเภา และให้กองทัพเรือดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณ (สงป.)
ต่อไป”
เป็น “อนุมัติกรอบวงเงินจานวน 17,768 ล้านบาท ให้กับกองทัพเรือเพื่อใช้ในการดาเนิน
โครงการสนามบินอู่ตะเภา และให้กองทัพเรือดาเนินการตามความเห็นของ สงป. ต่อไป ทั้งนี้ สาหรับแหล่งเงินเพื่อ
การดาเนินงานการก่อสร้างโครงการทางวิ่งและทางขั บที่ 2 โครงการสนามบินอู่ตะเภา อนุมัติให้กระทรวงการคลัง
(กค.) จัดหาเงินกู้ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ.
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หนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548) ในกรอบวงเงิน 16,210 ล้านบาท ให้กับกองทัพเรือ โดยให้ สงป. จัดสรรงบประมา ณ
สมทบในอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณเป็นไปตามที่ กค. ตกลงกับแหล่งเงินกู้”
สาระสาคัญของเรื่อง
สกพอ. รายงานว่า
1. โครงการทางวิ่งและทางขับที่ 2 ตั้งอยู่พื้นที่เขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก จังหวัด
ระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการสนามบินอู่ตะเภา ที่ สกพอ. ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์
เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จากัด แล้ว ทั้งนี้ ตามหลักการของโครงการสนามบินอู่ตะเภาได้กาหนดให้โครงการทางวิ่งและ
ทางขับที่ 2 เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของภาครัฐโดยมีกองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่ง ที่ผ่านมากองทัพเรือได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีสาหรับโครงการทางวิ่งและทางขับที่ 2 โดยเป็นรายการผูกพันปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในกรอบวงเงินจานวน 1,463.5955 ล้านบาท สาหรับงานการปรับถม
ดินทางขับเชื่อมทางวิ่งที่ 1 และลานจอดศูนย์ซ่อมอากาศยาน ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทัพเรือได้ออกแบบทางวิ่งที่ 2 และ
ทางขับที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จและผู้รับจ้างของกองทัพเรืออยู่ระหว่างดาเนินงานการปรับถมดินทางขับเชื่อมทางวิ่งที่ 1
และลานจอดศูนย์ซ่อมอากาศยาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างในเดือนพฤษภาคม 2565
2. ส าหรั บ กรอบวงเงิ น งบประมาณของโครงการทางวิ่ ง และทางขั บ ที่ 2 ส่ ว นที่ เ หลื อ จ านวน
16,304.4045 ล้านบาทนั้น เดิมกองทัพเรือได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น
งบผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวงเงินขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นจานวนเงิน 16,211.40 ล้านบาท แต่
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบ
มาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุน มีจานวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินของโครงการทางวิ่งและทางขับที่ 2 โครงการสนามบินอู่ตะเภา ของ
กองทัพเรือ วงเงิน 16,210.90 ล้านบาท จากการใช้เงินงบประมาณ เป็นการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยงบประมาณรายจ่ ายลงทุน โครงการที่อ ยู่ในรายการใช้ เงิน กู้ดัง กล่ าวถู กปรับลดลงจากงบประมาณที่
กองทัพเรือเสนอขอรับจัดสรรจานวน 500,000 บาท
3. คณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณารายละเอียด เหตุผลความจาเป็นและประเด็นที่เกี่ยวข้องของโครงการลงทุนของส่วน
ราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และได้บรรจุโครงการทางวิ่งและทางขับที่ 2 เข้าอยู่ใน
แผนหนี้สาธารณะฯ ปี พ.ศ. 2565 ประเภทเงินกู้ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. หนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนหนี้สาธารณะฯ ปี พ.ศ. 2565 (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 กันยายน 2564)
ปีงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
วงเงินการใช้เงินกู้
2565
2566
2567
รวม
โครงการทางวิ่งและทางขับที่ 2
3.242.28
7,042.3725
5,926.2475
16,210.90
4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพอ. ได้พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินโครงการทางวิ่ง
และทางขับที่ 2 โครงการสนามบินอู่ตะเภา จานวน 3 ครั้ง สรุปได้ ดังนี้
ลาดับ
มติ กพอ.
รายละเอียด
4.1
การประชุมครั้งที่ 3/2564 (1) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินโครงการทางวิ่งและทางขับที่ 2
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564
เป็นเงินกู้ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. หนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548
(2) ให้ กค. เป็นผู้พิจารณาดาเนินการจัดหาเงินกู้ ตามมาตรา 22 แห่ง
พ.ร.บ. หนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 ในกรอบวงเงิน 16,210.90 ล้าน
บาท ตามแผนโครงการและแผนการใช้จ่ายให้กับกองทัพเรือ และให้
สงป. จัดสรรงบประมาณสมทบ โดยอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงิน
งบประมาณเป็นไปตามที่ กค. ทาการตกลงกับแหล่งเงินกู้
(3) ให้กองทัพเรือ และ สกพอ. นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการเพื่อไม่ให้
โครงการมีความล่าช้า
4.2
การประชุมครั้งที่ 2/2565 (1) เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแหล่งเงินสาหรับการก่อสร้างโครงการทาง
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565
วิ่งและทางขับที่ 2 จากการใช้เ งินงบประมาณ เป็น การใช้เงินกู้
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ตามมาตรา 22 แห่ ง พ.ร.บ. หนี้ ส าธารณะฯ พ.ศ. 2548 ให้ แ ก่
กองทัพเรือ
(2) มอบหมายให้ สกพอ. เป็ น หน่ ว ยงาน ด าเนิ น โ ครงการ
(Implementing Agency)1 โดยให้กองทัพเรือและ สกพอ. หารือ
ในรายละเอียดของกิจกรรมในการมอบอานาจและการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โดยต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ให้ สบน. ประสาน
กับธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) เพื่อร่วม
พิจารณารายละเอียดของการมอบอานาจระหว่างกองทัพเรือ และ
สกพอ. เพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไป
4.3 การประชุมครั้งที่ 3/2565
(1) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินสาหรับการก่อสร้างโครงการ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
ทางวิ่งและทางขับที่ 2 จากการใช้เงินงบประมาณ เป็นการใช้เงินกู้
ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. หนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 ในกรอบ
วงเงิน 16,210 ล้านบาท ตามแผนโครงการ และแผนการใช้จ่ายให้กับ
กองทัพเรือ โดยให้ กค. ดาเนินการกู้เงินจานวนประมาณ 15,455
ล้านบาท และให้ สงป. จัดสรรงบประมาณสมทบเงินกู้ในกรอบวงเงิน
ที่เหลือจานวนประมาณ 755 ล้านบาท หรือจานวนเงิ นสมทบตามที่
กค. จะได้ ต กลงกั บ แหล่ ง เงิ น กู้ และให้ ก องทั พ เรื อ และ สกพอ.
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป
(2) เห็นชอบให้แก้ไขมติ กพอ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่
9 มีนาคม 2565 วาระที่ 4.1 การเปลี่ ยนแปลงแหล่งเงินโครงการ
ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ที่ได้เห็นชอบให้ สกพอ. เป็นหน่วยงาน
ดาเนินโครงการ (Implementing Agency) เป็น ให้กองทัพเรือเป็น
หน่วยงานดาเนินโครงการ โดยให้กองทัพเรือเร่งรัดจัดเตรียมเอกสาร
และข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ แ ก่ สบน. เพื่ อ จั ด ส่ ง ให้ AIIB ต่ อ ไป ทั้ ง นี้
ทางวิ่ ง และทางขั บ ที่ 2 เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ราชพั ส ดุ เมื่ อ กองทั พ เรื อ
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ส่งมอบสิทธิการใช้ประโยชน์ให้กับ
สกพอ. เพื่อดาเนินการตามสัญญาร่วมลงทุนต่อไป
(3) ให้กองทัพเรือและ สกพอ. นาเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 จากการใช้เงินงบประมาณ
เป็นการใช้เงินกู้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
__________________________________
1

สบน. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0905/388 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งความก้าวหน้าในการจัดหาแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ
สรุปได้ว่า ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ได้อนุมัติ Project Concept ของโครงการทางวิ่งและทาง
ขับที่ 2 แล้ว และได้นาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) พิจารณา อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุน (Investment Committee) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเงื่อนไขของ Environmental and Social Framework ว่า การ
กาหนดให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการรวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการเอง (Implementing Agency)
อาจส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการบริหาร (Executive Board) ของ AIIB เนื่องจากอาจมีความเกี่ยวข้อง
ในหมวด Environmental and Social Exclusion List ข้อ (v) Production of, or trade in, weapons and munitions, including
paramilitary materials ทั้งนี้ AIIB ได้เสนอแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนการกากับติดตามโครงการดังกล่าว โดย
เสนอให้กองทัพเรือมอบหมายกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทั้งการดาเนิน งานตามสัญญาจ้างให้กับ สกพอ. ผ่านข้อตกลงระหว่าง
กองทัพเรือและ สกพอ. ทั้งนี้ สบน. ได้มีข้อเสนอขอให้กองทัพเรือจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาตามข้อมูลรายละเอียดที่กองทัพเรือ
ได้เตรียมการไว้แล้วให้เป็นภาษาอังกฤษและมีรูปแบบตามมาตรฐานเอกสารประกวดราคา (Bidding Document) ของ AIIB และให้
กองทัพเรือและ สกพอ. หารือในรายละเอียดของกิจกรรมในการมอบอานาจและการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน รวมทั้ง
การดาเนินการมอบอานาจจะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องด้วย อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือ
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ชี้แจงว่า หากกองทัพเรือเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยไม่ได้เป็นหน่วยงานดาเนินโครงการ (Implementing Agency) เอง จะทา
ให้ความรับผิดชอบของกองทัพเรือในการกากับดูแลและบริหารโครงการไม่สามารถดาเนินการไปได้อย่างสมบูรณ์และเบ็ดเสร็จ

5. เรื่อง การเสนอให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติประเภทสัตว์ในตานาน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ น าคเป็ น เอกลั ก ษณ์ ป ระจ าชาติ ป ระเภทสั ต ว์ ใ นต านานตามมติ
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ (กอช.) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(สปน.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
สปน. รายงานว่า
1. ในการประชุม กอช. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการที่จะเสนอให้ครุฑและ
นาคเป็ น เอกลั กษณ์ป ระจ าชาติป ระเภทสั ตว์ในตานาน และมอบให้ กระทรวงวัฒ นธรรม (วธ.) โดยกรมศิล ปากร
สานักงานราชบัณฑิตยสภา (รภ.) และ สปน. หาข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และเสนอ กอช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2. ต่อมา สปน. โดยสานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้หารือร่วมกับผู้แทน วธ. กรมศิลปากร
และ รภ. มีมติเห็นชอบในหลักการให้เสนอครุฑและนาคเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติประเภทสัตว์ในตานวน ทั้งนี้ มีบาง
หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมที่จะนาเสนอสัตว์ประจาชาติประเภทสัตว์ในตานาน และบางหน่วยงาน (คณะกรรมการการ
จัดทาหลักเกณฑ์การใช้คาราชาศัพท์ และคณะกรรมการจัดทาพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย) เห็นว่าไม่อาจกาหนดให้
ครุฑและนาคเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติประเภทสัตว์ในตานานเนื่องจากไม่ใช่สัตว์ในตานานของไทย แต่เป็นสัตว์ใน
ตานานอินเดียโบราณ
3. จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันประเทศที่มีสัตว์ประจาชาติประเภทตานาน เทพนิยายและความเชื่อ
มีจานวน 157 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 229 รายการ มีบางประเทศที่มีสัตว์ประจาชาติมากกว่า 1 รายการ ซึ่งสัตว์ประจา
ชาติของประเทศต่าง ๆ มีสัตว์ที่ปรากฏอยู่จริง เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์สี่เท้า สัตว์ปีก และเป็นสัตว์ในตานานเทพ
นิยายและความเชื่อ แม้ว่าจะไม่มีผู้พบเห็นหรืออาจจะไม่ปรากฏว่ามีแหล่งอาศัยอยู่ในประเทศ แต่คนในชาตินั้น ๆ มี
ความเชื่อและศรัทธาจนมีการสร้างสรรค์เป็นสัญลักษณ์ประจาชาติ สัตว์ในตานวนประจาชาติจะมีการประกาศใน
ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ชาติที่ยาวนาน มีอารยธรรม เช่น ประเทศจีน หมีแพนด้าเป็นสัตว์ประจาชาติ และมังกรเป็น
สัตว์ประจาชาติประเภทตานาน ประเทศอินโดนีเซีย มังกรโคโมโดเป็นสัตว์ประจาชาติ และครุฑเป็นสัตว์ประจาชาติ
ประเภทตานาน และประเทศกรีซ ปลาโลมาเป็นสัตว์ประจาชาติ และนกฟิ นิกซ์เป็นสัตว์ประจาชาติประเภทตานาน
ทั้งนี้ สัตว์ในตานานเหล่านั้นมักจะนามาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ เป็นตราแผ่นดิน โล่และอาร์ม หรือปรากฏในธง
ต่าง ๆ และมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันเป็นส่วนใหญ่
4. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีสัตว์ในจินตนาการ ตานาน และ
ความเชื่อมากมาย เช่น นาค ครุฑ หงส์ คชสีห์ ราชสีห์ ช้างเอราวัณ และกินรี ปรากฏอยู่ในสิ่งต่าง ๆ และจะพบว่า
เรื่ องราวเกี่ยวกับ นาคมีความเกี่ยวพัน กับ วิถีชีวิต สะท้อนถึงตานานและความเชื่อมาแต่อดีต สื่อออกมาผ่ านทาง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น เป็นผู้พิทักษ์ศาสนา เป็นบันไดเชื่อมระหว่างโลกและ
สวรรค์ นาคจึงเป็นหนึ่งในคติความเชื่อที่ปรากฏในสังคมไทยมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ ปัจจุบันคติความเชื่อเรื่อง
นาคยั งคงปรากฏในรู ป ของขนบธรรมเนี ยมประเพณีพิธีกรรม ทั้งที่เป็นวิถีปฏิบัติสื บทอดมาแต่โ บราณ รวมทั้ งมี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมที่ปรากฏอย่าง
หลากหลายในสังคมไทย เช่น ในวันออกพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ขึ้นดาวดึงส์ นาคที่อาศัยอยู่
ตามแม่น้าโขงต่างยินดีปรีดา พากันจุดบั้งไฟถวายการเสด็จลงกลับสู่โลกมนุษย์ของพระองค์เป็นพุทธบูชา ซึ่งความเชื่อ
ดังกล่าวเป็นต้นเค้าของตานาน เรื่อง “บั้งไฟพญานาค” และในประเพณีไหลเรือไฟ เรือที่ตกแต่งขึ้นก็แทนพญานาค
เพื่อลอยไปบูชารอยพระพุทธบาท ดังนั้น การเสนอให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติประเภทสัตว์ในตานานจึงมีความ
เหมาะสม เพราะจะสร้างให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ จะเป็น Soft Power
ที่สาคัญ ทั้งยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยนาทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กลายเป็นสินค้า
ส่งออกทางวัฒนธรรม นารายได้เข้าประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน
5. ในการประชุม กอช. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้พิจารณาการเสนอให้นาคเป็นเอกลักษณ์
ประจาชาติประเภทสัตว์ในตานานก่อนในเบื้องต้น เนื่องจากนาคมีคติความเชื่อที่ปรากฏในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
โดยเป็นตัวแทนของประชาชน ดังจะเห็นได้จากวัฒนธรรมประเพณีและศิลปกรรมจานวนมากของไทยที่ผูกพันกับนาค
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นาคจึงถือเป็นสัญลักษณ์สะท้อนวัฒนธรรมของประชาชนอย่างแนบแน่น การเสนอนาคให้เป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ
ประเภทสัตว์ในตานานจึงมีความเหมาะสม และสามารถนามาต่อยอดเป็น Soft Power ในการนาวัฒนธรรมมาใช้เป็น
ทรั พยากรในการเพิ่ มมูล ค่าทางเศรษฐกิจ อีก ด้านหนึ่ ง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็ นชอบในหลั ก การกาหนดให้ น าคเป็ น
เอกลักษณ์ประจาชาติประเภทสัตว์ในตานาน โดยให้นาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพิจารณา
ให้ความเห็นประกอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
6. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ดังนี้
6.1 เห็นชอบในหลักการกาหนดให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติประเภทสัตว์ในตานาน
6.2 มอบหมายกรมศิลปากร สานักช่างสิบหมู่ ดาเนินการร่างภาพต้นแบบนาคเสนอเข้าที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
6.3 มอบหมาย วธ. ดาเนินการใช้นาคเป็น Soft Power เพื่อวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกาหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2565 มีมติรับทราบภาพร่างต้นแบบนาคและรายละเอียดประกอบตามที่สานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรเสนอ โดยภาพ
ต้นแบบต้องการสื่อให้เห็นภาพรวมคติความเชื่อเกี่ยวกับนาค เป็นรูปพญานาคสี่ตระกูล คือ ตระกูลวิรูปักษ์ (สีทอง)
ตระกูลเอราปถ (สีเขียว) ตระกูลฉัพพยาปุตตะ (สีรุ้ง) และตระกูลกัณหาโคตมะ (สีดา) และมีนาคตัวใหญ่สุด คือ
นาควาสุกรี ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ ส่วนรายละเอียดประกอบภาพ เช่น
คลื่นน้า และศาสนสถาน เพื่อสื่อให้เห็นว่านาคเป็นสัญลักษณ์แห่งน้าและความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงบทบาทการเป็น
ผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา
6. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการดาเนินโครงการซ่อมแซมแหล่งน้าขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 - 2570 ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบอนุมัติแผนงานโครงการซ่อมแซมแหล่งน้าขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี พ.ศ. 2565 - 2570 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 531.3597 ล้านบาท
2. มอบหมายให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) ดาเนินการตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนและบูรณาการการทางานร่วมกัน
กับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ (มูลนิธิฯ) ดังนี้
หน่วยงาน
วงเงิน (ล้านบาท)
กษ. โดยกรมพัฒนาที่ดิน
514.5697
กษ. โดยกรมชลประทาน
1.8570
ทส. โดยกรมทรัพยากรน้า
14.9330
รวม
531.3597
3. แผนปฏิบั ติการ ปี พ.ศ. 2565 - 2566 ให้ ห น่ว ยงานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานมาดาเนินการเป็นอันดับแรก หากไม่สามารถปรับแผนได้ หรือไม่มี
งบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอ หรือไม่มีงบประมาณจากแหล่งอื่นมาดาเนินการ ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2567 2570 ให้ดาเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน
4. ให้สานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการซ่อมแซมแหล่ง
น้าขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับ อปท. ปี พ.ศ. 2565 - 2570 (ตามข้อ 1) ตามแผนที่กาหนด
ทั้ ง นี้ ส าหรั บ การด าเนิ น โครงการและค่ าใช้จ่ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นในปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 แ ละ
พ.ศ. 2566 เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว เพื่อมาดาเนินการเป็นลาดับแรก ส่วนการดาเนินการและค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยันความพร้อมของ
โครงการเกี่ยวกับรายละเอียดของแบบรูปรายการ สถานที่ดาเนินการและประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคานึงถึงศักยภาพ ความคุ้มค่า ประหยัด เป้าหมาย และประโยชน์ที่ทางราชการและ
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ประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน
ต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาระสาคัญของเรื่อง
สทนช. รายงานว่า
1. ตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 และ
แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้กาหนดแนวทางการถ่ายโอน
ภารกิจ ของส่ ว นราชการให้ กับ อปท. โดยกาหนดขอบเขตการถ่ ายโอนแหล่ งน้ าที่ มีป ริม าตรเก็บ กั กน้ าน้ อ ยกว่ า
2 ล้านลูกบาศก์เมตร และแหล่งน้าที่มีการใช้ประโยชน์ของประชาชนครอบคลุมพื้นที่หนึ่งจังหวัด รวมทั้งบ่อน้าบาดาล
ที่ไม่อยู่ในพื้นที่ที่หาน้ายาก และไม่ใช้วิชาการด้านอุทกธรณีวิทยาชั้นสูง ให้ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท.
ด าเนิน การแทน หากสิ่ งก่อสร้ างและทรั พย์ สิ น ที่จ ะถ่ายโอนมีส ภาพช ารุดเสี ยหาย ให้ส่วนราชการด าเนิ น การ
ซ่อมแซมและตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของโครงการก่อนถ่ายโอนให้ อปท.
2. ปัจจุบันมีโครงการขนาดเล็กด้านแหล่งน้าที่ยังไม่ได้ถ่า ยโอนให้กับ อปท. มากกว่า 8,000
รายการ โดยเป็นแหล่งน้าที่ไม่พร้อมถ่ายโอนและ อปท. ไม่พร้อมรับ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากสภาพไม่พร้อมใช้
งาน ชารุดเสียหาย ทาให้เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. สทนช. และมูลนิธิฯ ได้ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนโครงการขนาดเล็กให้ กับ
อปท. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยมูลนิธิฯ ได้นาเสนอผลการดาเนินการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้าขนาด
เล็กที่ชารุดเสียหายที่ผ่านมา โดยได้มีการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้าขนาดเล็กที่ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจ
ให้ อปท. และแหล่งน้าประเภทอื่น ๆ ด้วยวิธีการบริหารจัดการน้าชุมชนตามแนวพระราชดาริ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับประโยชน์ได้มีส่วนร่วมในการสละแรงงาน และมูลนิธิฯ ได้จัดซื้อวัสดุ เพื่อซ่อมแซมให้ รวม 646 โครงการ ใน
9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดน่าน อุทัยธานี เพชรบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุดรธานี ปัตตานี ยะลา และจังหวัด
นราธิวาส โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
จานวน
มีปริมาณน้าเก็บกักเพิ่มขึ้น
122.2 ล้านลูกบาศก์เมตร
ครัวเรือนได้รับประโยชน์
43,549 ครัวเรือน
มีพื้นที่รับประโยชน์
204,218 ไร่
ทาให้เกิดการจ้างงาน
960 คน
มูลค่าการจ้างงาน
39.66 ล้านบาท
คาดการณ์รายได้ของเกษตรกร (จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น 244.30
1,430 ล้านบาท
ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุน 5.06 เท่า)
สามารถสร้างโอกาสการทางานให้กับผู้ว่างงานจากการถูกเลิกจ้างและ
บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาแต่ ยั ง ไม่ มี ง านท า ให้ มี อ าชี พ มี ร ายได้ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้ง
ช่ ว ยซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพแหล่ ง น้ าขนาดเล็ ก ให้
ประชาชนในด้านอุปโภคบริโภคและด้านเกษตรกรรม
4. สทนช. เล็งเห็นปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้าของส่วนราชการให้กับ อปท. ดังกล่าว
ข้างต้น จึงเห็นควรให้ มูลนิธิฯ นาประสบการณ์และความสาเร็จที่ผ่านมา มาขยายผลในการสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจด้านแหล่งน้าที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับ อปท. โดยมูลนิธิฯ จะทาการสารวจแหล่งน้าที่ชารุดเสียหายและจัดทา
โครงการซ่อมแซมพร้อมรายละเอียดแบบรูปรายการโดยเฉพาะ หากมีแหล่งน้าที่มีความจาเป็ นต้องซ่อมแซมเร่งด่วน
และเป็นประโยชน์กับประชาชน ให้ดาเนินการซ่อมแซมทันที เพื่อให้ส่วนราชการสามารถถ่ายโอนแหล่งน้าดังกล่าว
ให้กับ อปท. ร่วมกับประชาชนบารุงรักษาและใช้ประโยชน์ต่อไป
5. ในคราวประชุ ม คณะกรรมการทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ (กนช.) ครั้ ง ที่ 4/2564 เมื่ อ วั น ที่
9 ธันวาคม 2564 [รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน] ที่ประชุมได้ มีมติเห็นชอบใน
หลักการการขับเคลื่อนการถ่า ยโอนโครงการขนาดเล็กให้กับ อปท. ตามแนวทางของมูลนิธิฯ โดยให้ สทนช.
พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งให้ สงป. พิจารณา
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานดาเนินการปรับปรุงโครงการขนาดเล็กด้านแหล่งน้าให้สามารถใช้งานได้
ก่อนถ่ายโอนให้กับ อปท. และให้ สทนช. สงป. และ อปท. พิจารณาข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน
6. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 สนทช. ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สงป.
กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้าบาดาล กรมทรัพยากรน้า กรมพัฒนาที่ดิ น
กรมประมง สานักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) และมูลนิธิฯ เพื่อหารือแนว
ทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้าให้กับ อปท. โดยที่ประชุม มีมติให้ สทนช. เป็น
เจ้ า ภาพในการบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานและมู ล นิ ธิ ฯ โดยหน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการเดิ ม เป็ น ผู้ ข อตั้ ง
งบประมาณ และมูลนิธิฯ เป็นผู้ดาเนินการสารวจและปรับปรุงซ่อมแซมโครงการ ทั้งนี้ โครงการ ปี พ.ศ. 2565 2566 ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง รายการเงิ นสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และโครงการปี
พ.ศ. 2567 - 2570 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในงบประมาณปกติประจาปีของหน่วยงาน รวมทั้งมอบมูลนิธิฯ
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารโครงการซ่ อ มแซมแหล่ ง น้ าขนาดเล็ ก ของส่ ว นราชการที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ถ่ า ยโอนให้ กั บ อปท. ปี
พ.ศ. 2565 - 2570
7. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 สทนช. ได้ประชุมพิจารณาแนวทางการขอรับงบประมาณและกรอบ
วงเงินที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิฯ ร่วมกับกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมพัฒนาที่ดิน
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และมูลนิธิฯ โดยที่ประชุมได้มีมติขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกรอบ
วงเงินงบประมาณ 531.3597 ล้านบาท (เป็นจานวนโครงการและกรอบวงเงินที่มีการสรุปภายหลังการประชุมซึ่ง
เป็นการดาเนินการตามมติของที่ประชุม) โดยมีรายละเอียด สรุปได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568
ปี 2569 ปี 2570
รวม
สารวจแหล่งน้า
21.6360 17.5800 13.9300 13.3550
13.4300
- 79.9310
ขนาดเล็ก ปี พ.ศ.
2565 - 2569
3,029 โครงการ
- กรมชลประทาน
1.0880
1.0880
4 โครงการ
- กรมทรัพยากรน้า 2.1750 3.2850
5.4600
59 โครงการ
- กรมพัฒนาที่ดิน 19.4610 13.2070 13.9300 13.3550
13.4300
73.3830
2,966 โครงการ
การซ่อมแซมแหล่ง 12.7600 72.0640 87.7140 89.0965
92.9002 96.8940 451.4287
น้าขนาดเล็ก ปี
พ.ศ. 2566 - 2570
750 โครงการ
- กรมชลประทาน
0.7690
0.7690
1 โครงการ
- กรมทรัพยากรน้า
- 6.1300
3.3430
9.4730
15 โครงการ
- กรมพัฒนาที่ดิน 12.7600 65.9340 83.6020 89.0965
92.9002 96.8940 441.1867
734 โครงการ
รวม
34.3960 89.6440 101.6440 102.4515 106.3302 96.8940 531.3597
8. ในคราวประชุม กนช. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมได้ มีมติเห็นชอบ
โครงการซ่อมแซมแหล่งน้าขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ถ่ายโอนให้กับ อปท. ปี พ.ศ. 2565 - 2570 ตาม
แผนปฏิบัติการระยะ 6 ปี ของมูลนิธิฯ
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7. เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เสนอ
ดังนี้
1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน
2. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 [เรื่อง ผลการดาเนินการตามมาตรา 5/8
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559] เฉพาะข้อ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบองค์การมหาชน
สาระสาคัญของเรื่อง
กพม. รายงานว่า
1. ภายหลั งจากที่คณะรั ฐ มนตรีได้มีมติอนุมัติห ลั กเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ
(มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 กรกฎาคม 2560) สานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้องค์การมหาชน
ถือปฏิบัติ [ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1208/686-723 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ตาม
มาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)] ต่อมากระทรวงการคลัง (กค.) ได้ประกาศ
หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (ออกตามนัยมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561)
ซึ่งกาหนดให้ องค์การมหาชนในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรั ฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรั ฐ
พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งได้ประกาศหลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562
และหลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตามลาดับ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของ
รัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับบริ บทและโครงสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ในปัจจุบัน ซึ่ง
สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพม. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ กค. ดังกล่าวแล้ว พบว่า จะต้อง ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กค. ในประเด็ นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างและองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง อานาจหน้าที่ การประชุม การประเมินผล
งาน และการบังคับใช้
2. กพม. ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุง
รายละเอียดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้
นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่ง กค. เห็นว่า กรณีที่มีการกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
อานาจหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับทางการเงิน
อาจขั ด ต่ อ หลั ก ความเที่ ย งธรรมและความเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง เป็ น ข้ อ ก าหนดใน
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพและประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ
ที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นเรื่องสาคัญได้ ดังนั้น สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งความเห็นของ กค. ให้ กพม.
พิจารณาประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว
แล้วมีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ให้ปรับปรุงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชนจากเดิม
“พิจ ารณาตั ด สิน ในกรณีที่ฝ่ ายบริ ห ารและผู้ ส อบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับ รายงานทางการเงิน ” เป็น
“พิ จ ารณาให้ ข้อ เสนอแนะต่อคณะกรรมการองค์ การมหาชนในกรณีที่ฝ่ ายบริห ารและผู้ ส อบบั ญชีมี ความเห็ น
ไม่ตรงกัน เกี่ย วกับ รายงานทางการเงิน ” ทั้งนี้ กค. ไม่ ขั ด ข้ อ งในการปรับปรุงอ านาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ในประเด็นดังกล่าว
3. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ สรุปได้ ดังนี้
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การมหาชน (กพม. เสนอมาในครั้งนี้
องค์การมหาชน (เดิม)
ซึ่งปรับให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กค.)
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โครงสร้างและองค์ประกอบ เช่น
- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ ว ยประธาน - จ านวนสามถึ ง ห้ า คน ประกอบด้ ว ย (1) ประธาน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบจานวนไม่น้อยกว่า กรรมการตรวจสอบ (2) กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า
สองคน และให้ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน สองคนแต่ไม่เกินสี่คน และ (3) หัวหน้า ผู้ตรวจสอบ
นั้ น เป็ น เลขานุ การของคณะกรรมการ (ไม่ไ ด้กาหนด ภายในขององค์การมหาชนนั้นเป็นเลขานะการ
ขนาดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ)
- กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน - กรรมการตรวจสอบฯ จ านวนหนึ่ ง คนมาจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชน
กรรมการองค์การมหาชนนั้น ๆ โดยจะเป็นกรรมการ
โดยตาแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการที่มี
ชื่อเรียกอย่างอื่นก็ได้
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เช่น
- กรรมการตรวจสอบฯ ควรเป็นผู้มีความชานาญหลาย - คณะกรรมการองค์ การมหาชนควรพิจ ารณาและ
ด้าน โดยอย่างน้อยต้องมีความเข้าใจในองค์การมหาชน ก า ห น ด ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ จ า เ ป็ น ข อ ง
และมี ป ระสบการณ์ เ พี ย งพอเพื่ อ น าเสนอมุ ม มองได้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ (List of Competencies)
หลากหลาย และสามารถปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า ง เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ประสิทธิภาพ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิผล โดยควรมี
ความรู้ที่เพียงพอ ดังนี้ (1) ลักษณะการดาเนินงานของ
หน่ว ยงานของรัฐ (2) การเงินและการบัญชี (3) การ
บริห ารจัดการความเสี่ ยงและการควบคุ มภายใน (4)
การตรวจสอบภายใน และ (5) กฎหมาย ระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน
- กรรมการตรวจสอบฯ อย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้มี - ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบฯ
ความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง คน ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
หรือการเงิน (กาหนดไว้ในโครงสร้างและองค์ประกอบ) หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน เพื่อทา
- ในกรณี ที่ไ ม่มีกรรมการองค์การมหาชนที่มีค วามรู้ หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ความเข้า ใจ หรื อมีประสบการณ์ ด้ า นการบัญชีหรือ
การเงิน หรือไม่มีผู้มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
กั บ บั ญ ชี ห รื อ การเงิ น องค์ ก ารมหาชนต้ อ งจั ด หาที่
ปรึ ก ษาจากภายนอกที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ า วร่ ว มเป็ น
กรรมการตรวจสอบด้วยหนึ่งคน
ไม่ได้มีการกาหนดไว้
- ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจาและไม่เป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การมหาชนนั้น โดย
ให้ ร วมถึ ง ผู้ ที่ โ อนย้ า ย ลาออก เกษี ย ณอายุ หรื อ พ้ น
สภาพจากองค์การมหาชนที่เคยสังกัด ภายในระยะเวลา
สองปี ก่ อ นวั น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ
การแต่งตั้ง
คณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นผู้แต่งตั้ง ประธาน คณะกรรมการองค์ การมหาชนเป็นผู้แต่งตั้ง ประธาน
และกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน โดยจานวน กรรมการและกรรมการตรวจสอบฯ และให้รายงานการ
กรรมการตรวจสอบขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดขององค์ ก าร แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือการเปลี่ยนแปลงใด
มหาชน ขอบเขตความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพใน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบให้รัฐ มนตรี
การปฏิบัติงาน และให้รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการ รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
ตรวจสอบหรื อ การเปลี่ ย นแปลงใด ๆ ที่เกี่ย วข้ อ งกั บ ทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบให้รัฐมนตรีรักษาการตามพระ
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ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนทราบภายในสามสิบ เปลี่ยนแปลง (ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้
วัน นับแต่ได้มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
กาหนดไว้ในโครงสร้างและองค์ประกอบแล้ว)
วาระการดารงตาแหน่ง
กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณธกรรมการตรวจสอบฯ ตามวาระของการเป็นกรรมการองค์การมหาชน
ในองค์การมหาชนนั้น
อานาจหน้าที่ เช่น
- ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน - จั ด ท ากฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้
แผนการตรวจสอบและงบประมาณของหน่วยตรวจสอบ สอดค ล้ อ งกั บ ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ภายใน
ดาเนินงานขององค์ การมหาชน โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนและมีการ
สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
ไม่ได้มีการกาหนดไว้
- สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและกระบวนการกากับดูแลที่ดี รวมถึงระบบ
บริห ารจัดการความเสี่ ย งด้ านการทุจ ริต ขององค์ ก าร
มหาชน และระบบการรับแจ้งเบาะแส
- สอบทานให้องค์การมหาชนมีการรายงานการเงินอย่าง
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การ - ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน
มหาชนเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้า
เลื่ อ นต าแหน่ ง และประเมิ น ผลงานของผู้ ต รวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการองค์การ
ภายใน (ไม่ได้กาหนดขั้นตอนการประเมินผลงานของ มหาชน โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอนการประเมินผล
ผู้ตรวจสอบภายในไว้)
งานผู้ตรวจสอบภายใน
- พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมี - พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการองค์การ
ความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
มหาชนในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็น
ไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชนควรจัดให้มีการ ควรกาหนดไม่น้อยกว่าสี่ครั้งต่อปี โดยองค์ประชุมและ
ประชุมอย่างน้องปีละสองครั้ ง เพื่อตรวจสอบผลการ การลงมติที่ประชุมให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตร
ปฏิ บั ติ ง านและงบการเงิ น และจั ด ท ารายงานเสนอ ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชน
คณะกรรมการองค์ ก ารมหาชน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ควรมรการประชุมร่วมกับผู้บริหารของ
องค์การมหาชน ผู้ ตรวจสอบภายในและผู้ ตรวจสอบ
ภายนอกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
การกาหนดเบี้ยประชุม
ให้กรรมการตรวจสอบฯ ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตราเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการองค์การมหาชนแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนนั้น
การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้มีการกาหนดไว้
ต้องดาเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ในภาพรวมและการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านกรรมการตรวจสอบฯ รายบุ ค คล (โดยให้
รายงานในรายงานประจาปีข ององค์ก ารมหาชนหรื อ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การมหาชน)
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การบังคับใช้
- เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ฉบับนี้ ให้
สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งให้องค์การมหาชนทราบ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวัน
ไม่ได้มีการกาหนดไว้
- ในกรณีที่ กค. ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ฯ เพิ่มเติม ใน
ภายหลั ง ให้ องค์การมหาชนปรั บปรุ งหลั ก เกณฑ์ ก าร
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์ของ กค.ฯ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร
กิจการขององค์การมหาชน
8. เรื่ อง สรุ ปรายงานการติ ดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรั ฐมนตรี ครั้ งที่ 16
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอ สรุปรายงานการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่ 16 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. นโยบายหลัก 9 ด้าน ประกอบด้วย
นโยบายหลัก
มาตรการ/ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ
1) การปกป้ องและเชิ ด ชู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
สถาบันพระมหากษัตริย์ พระชนมพรรษา วันที่ 28กรกฎาคม 2565 เช่น พิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรม
วัฒนธรรมอาสาทาความดีทั้งแผ่นดิน
2) การสร้างความมั่นคง
ยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยขึ้นสู่ระดับ Tier 2 โดยได้ดาเนินการ
ความปลอดภัยของประเทศ ภายใต้แผนปฏิบั ติการด้านการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานใน
และความสงบสุข
แรงงานกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและได้รับสภาพการจ้างตาม
ของประเทศ
หลักสากล เช่น (1) การตรวจแรงงานที่ศูนย์ควบคุม การแจ้งเรือเข้าออก (Port In and
Port Out Control Center: PIPO) ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล (2) การตรวจแรงงานเชิง
คุณภาพในสถานประกอบการทั่วไปและการตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้
แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และ (3) การผ่อนผันแรงงานต่าง
ด้าว 3 สัญชาติให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทางานได้ ชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
3) การทานุบารุงศาสนา 3.1) จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
ศิลปะและวัฒนธรรม
2565 โดยมีกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ความส าคัญของวันภาษาไทยแห่ งชาติ และ
การมอบโล่ รางวัลนายกรัฐมนตรี เช่น รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย รางวัลผู้ ใช้
ภาษาไทยดีเด่นชาวต่างประเทศและรางวัล พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยดีเด่น
3.2) ยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันและนโยบายรัฐบาลโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bio-Circular-Green
Economy: BCG) รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สร้างรายได้ และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้คัดเลือกงาน
เทศกาล/ประเพณี ที่ มี ความโดดเด่ นในจั งหวั ดต่ าง ๆ เพื่ อส่ งเสริ มและยกระดั บไปสู่
ระดับชาติและนานาชาติ เช่น ประเพณีเวียนเทียนทางน้ากลางกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
และประเพณีบูชาพระธาตุ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองคนดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.3) จัดงาน “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

17

4) การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก

5) การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการ
แข่งขันของไทย

6) การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งของฐานราก

เนื่ องในโอกาสวันเฉลิ มพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ลานวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2565
ถ้ อ ยแถลงในพิ ธี เปิ ด งาน China International Consumer Products Expo
(Hainan Expo) ประจาปี ค.ศ. 2022 และ Global Consumption Forum ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงการณ์ถึงการจัดงานมี
ส่วนเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาครวมทั้งได้ขยายโอกาส
สาหรับนักธุรกิจไทยและจีนในการเข้าถึงวัตถุดิบระหว่างกันสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลไทยให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับมณฑลต่าง ๆ ของจีน ในทุกมิติ และได้กล่าว
แสดงความยินดีกับพัฒนาการของท่าเรือการค้าเสรีของมณฑลไห่หนานที่มีบทบาทสาคัญ
เป็น “สะพานการค้าและการลงทุน” ที่เชื่อมระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนและภูมิภาค
อื่น ๆ ภายใต้ข้อริเริ่ม Belt and Road Initiative รวมทั้งให้ความสาคัญกับการส่งเสริม
การค้าเสรีที่สอดคล้องกับเป้าหมายการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบ
เอเปคที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2565
5.1) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เช่น พัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงยกระดับสู่พืชเศรษฐกิจใหม่
ซึ่ งมี เป้ าหมายให้ ประเทศไทยเป็ นศู นย์ กลางพื ชกั ญชงเชิ งอุ ตสาหกรรมแห่ งอาเชียน
(Industrial Hemp Hub of ASEAN) ภายใน 5 ปี สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า
40,000 ล้านบาท และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อไร่
5.2) พัฒนาภาคเกษตร เช่น ดาเนินโครงการ Pig Sandbox นาร่องที่จังหวัดราชบุรีตามที่
นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายเพื่อเพิ่มช่องทางรายได้สร้างความยั่งยืนให้อาชีพเกษตรกร
ผู้ เลี้ ยงสั ตว์ควบคู่กับการทาเกษตร และโครงการ “มหกรรมผลไม้และของดีป่าละอู ”
ประจาปี 2565 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน
ป่าละอู ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่
ปลูกทุเรียน และให้ผลแล้ว 8,109 ไร่ ปริมาณผลผลิต 7,118.44 ตัน
5.3) พัฒนาภาคการท่องเที่ยว โดยในเดือนกรกฏาคม 2565 ได้ดาเนินการตามแผนงาน
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินระยะทางรวม 6.3 กิโลมตร ในพื้นที่
โครงการนนทรี ทั้งนี้ โครงการดาเนินการแล้วเสร็จระยะทางรวม 62 กิโลเมตร
5.4) พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้าการบริการและการลงทุนใน
ภูมิภาค เช่น กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ ธุรกิจ “ไทย-ซาอุดีอาระเบีย”
(Thai Saudi Business Matching) จานวน 70 บริษัท มีการเจรจาจับคู่กับนักธุรกิจไทย
กว่า 352 คู่ สร้างมูลค่าการซื้อขายประมาณ 130 ล้านบาท และมูลค่าคาดการณ์ภายใน
หนึ่งปีมากกว่า 11,500 ล้านบาท
5.5) พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา
แพลตฟอร์มควบคุมและระบบจัดการจราจรทางอากาศโดยกระทรวงคมนาคม (บริษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จากัด) ร่วมกับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัท AI and
Robotics Ventures จากัด (ARV) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนาร่อง
ด้านการจัดการจราจรทางอากาศสาหรับอากาศยานไร้คนขับ โดยใช้โครงการวังจันทร์
วัลเลย์ จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่นาร่องและจะขยายผลการใช้งานไปยังพื้นที่อื่นทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
5.6) ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจ
หรื อสหกรณ์ผ่ านกระบวนการเพิ่มผลิ ตภาพแรงงานโดยได้ประยุกต์ใช้ประโยชน์ จาก
เทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 มีผู้เข้าฝึกอบรม 7,683 คน
6.1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในตามแผนบูรณาการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มเศรษฐกิ จฐานราก โดยประชาสั มพั นธ์และจ าหน่ายสิ นค้ าผ่ านแพลตฟอร์ม

18

Coopshopth. net แ ล ะ Coop- mart. net แ ล ะ แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม Thaitrade. com
(ตลาดต่างประเทศ) และ Phenixbox.com (ตลาดภายในประเทศ) เกิดการจับคู่เจรจา
ธุรกิจกับกลุ่มผู้ประกอบการ 14 แห่ง มีคู่เจรจาธุรกิจ 41 คู่ มูลค่าซื้อขายประมาณ 3 ล้าน
บาท
6.2) โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ เช่น โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้ผู้สูงอายุ 1,371 คน และโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสม
กับวัยและประสบการณ์ 10,503 คน
6.3) บูรณาการให้ความช่วยเหลือผ่านกลไกศู นย์อานวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ โดยได้
ดาเนินการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายแล้ว 645,525 ครัวเรือน
7) การปฏิรูปกระบวนการ 7.1) ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจาเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับ
ของคนไทยทุกช่วงวัย
ก่ อนประถมศึ กษา ประถมศึ กษา มั ธยมศึ กษาตอนต้ น มั ธยมศึ กษาตอนปลาย และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และการศึ ก ษาทางเลื อ กโดยปรั บ เพิ่ ม แบบขั้ น บั น ไดต่ อ เนื่ อ ง
4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2566-2569
7.2) ดาเนินโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) โดยการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
เพื่อเป็ นต้นแบบการดาเนินงานโรงเรียนอีโคสคูลในประเทศไทย มีโรงเรียนอีโคสคูล
ระดับต้น 254 โรงเรียน
8) การพัฒนาระบบ
8.1) ลงนามความร่วมมือสร้างต้นแบบองค์กรสุขสภาพดีนาไทยสู่เมืองหลวงสุขภาพ
สาธารณสุขและ
โลก โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถาบันการสร้างชาติได้ลงนามความร่วมมือ “การ
หลักประกันทางสังคม
พัฒนาสุขสภาพองค์กรเพื่อการสร้างชาติ” เพื่อนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นเมือง
หลวงของการส่งเสริมสุขภาพของโลก
8.2) รณรงค์ วั นป้ องกั นการจมน้ าโลก “ก้ าวผ่ านโควิ ด ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวให้
ปลอดภัยและไม่จมน้า” โดยสมัชชาสหประชาชาติได้กาหนดให้วันที่ 25 กรกฎาคม ของ
ทุกปี เป็ น “วันป้ องกันการจมน้าโลก” (World Drowning Prevention Day) เพื่อให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนทั่วโลกตระหนักถึงความสาคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหาการ
จมน้า
9) การฟื้นฟู
9.1) โครงการพั ฒนาแหล่ งน้ าบาดาลขนาดใหญ่ ริ มแม่ น้ า ประจ าปี งบประมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติและ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบจากภัยแล้งได้ โดยได้ดาเนินการเจาะพัฒนา
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ บ่ อน้ าบาดาล 2 บ่อ และก่อสร้างระบบประปาฯ 1 ระบบ ปริมาณน้าเพิ่มขึ้น 0.4380
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,000 ครัวเรือน
9.2) โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) โดยการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการบริ หารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมเพื่อลดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐาน
ปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติผ่านการรับรองมาตรฐานอุทยานแห่งชาติสีเขียวแล้ว 102 แห่ง
9.3) ผลักดันไม้กลายเป็นหินตากสู่อุทยานธรณีระดับโลก โดยได้รับการบันทึกสถิติโลก
“ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” จาก Guinness World Records ซึ่งค้นพบในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก มีความยาวถึง
69.70 เมตร และนับเป็นมรดกทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่น ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ศึกษา
และเรียนรู้ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านชากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติ
วิทยาต่อไป
2. นโยบายเร่งด่วน 9 เรื่อง ประกอบด้วย
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นโยบายเร่งด่วน
มาตรการ/ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ
1) การแก้ไขปัญหาในการ 1.1) พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) LOT 19 “ช่วยแบ่งเบา
ดารงชีวิตของประชาชน ภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ลดราคาสูงสุด ร้อยละ 48” โดยจัดจุดจาหน่ายข้าวถุง
ราคาถูกทั่วประเทศ 703 จุด สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไม่น้อยกว่า
13 ล้านบาท
1.2) แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชน โดยผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอตั้งแต่
วันที่ 8 เมษายน-21 กรกฎาคม 2565 รวม 296 ราย มูลหนี้รวม 36.27 ล้านบาท
1.3) ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ามันดีเซล ลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก
2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม- 20 กันยายน 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนและภาคธุรกิจ
1.4) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สิน
สมาชิ กสหกรณ์ และกลุ่ มเกษตรกรให้ ได้ รับการลดภาระดอกเบี้ ย 353,267 ราย และ
โครงการบริหารจัดการที่ดินทากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสิทธิเข้า
ทาประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 21,312 ราย
1.5) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยได้โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิผ่านบัตร
สวั สดิ การแห่ งรั ฐ ตั้ งแต่ วั นที่ 1 ตุ ลาคม 2564-31 กรกฎาคม 2565 รวม 40,765.87
ล้านบาท
2) การปรับปรุงระบบ
โครงการสถาบันการเงินประชาชน โดยส่งเสริมการออมทรัพย์และให้บริการทางการเงิน
สวัสดิการและพัฒนา
แก่สมาชิก และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้คุณภาพชีวิต และสวัสดิการของสมาชิก
คุณภาพชีวิตของ
และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ มีองค์กรการเงินชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสถาบันการเงิน
ประชาชน
ประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 แล้ว 7 แห่ง
3) การให้ความช่วยเหลือ 3.1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ พั ฒ น า จัดการเชิงรุก (Agri-Map) เช่น พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพืน้ ที่
นวัตกรรม
ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จานวน 67,164 ไร่ และส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง
1,000 ราย
3.2) สร้ างหลั กประกั นทางรายได้ ให้ แก่ เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิ ตข้าวและ
ยางพารา เช่น ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจาหน่าย 48,724.31 ตัน และประกัน
รายได้เกษตรกรชาวสวนยาง (ระยะที่ 3) ให้แก่เจ้าของสวนยาง 1.329 ล้านราย
4) การยกระดับศักยภาพ ยกระดั บศั กยภาพของแรงงานให้ ตรงกั บความต้ องการของตลาดแรงงาน เช่ น
ของแรงงาน
(1) โครงการฝึ กอบรมความเป็ นเลิ ศด้ านเทคโนโลยี ชั้ นสู งเพื่ อรองรั บอุ ตสาหกรรม
6 กลุ่มเป้าหมาย (ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์
และหุ่นยนต์) มีผู้เข้าร่วม 5,671 คน (2) โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพิ่ม
มูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน มีผู้เข้าร่วม 1,330 คน และ (3) โครงการเพิ่มทักษะกาลัง
แรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีผู้เข้าร่วม 7,007 คน
5) การวางรากฐานระบบ 5.1) ส่งเสริมการลงทุน โดยมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือนมกราคมเศรษฐกิจของประเทศ
กรกฎาคม 2565 ในพื้นที่ “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” (Eastern Economic
สู่อนาคต
Corridor: EEC) (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 758 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 394,012
ล้านบาท และในพื้นที่ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)” (Special Economic Zone: SEZ)
1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 553 ล้านบาท
5.2) จัดกิจกรรมชักจูงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี
และสิ งคโปร์ ) ให้ มาลงทุ นในพื้ นที่ EEC โดยมี อุ ตสาหกรรมที่ ได้ รั บความสนใจ เช่ น
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
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6) การเตรียมคนไทย
สู่ศตวรรษที่ 21
7) การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและสร้าง
ความสงบสุขในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้

8) การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน

9) การจัดเตรียม
มาตรการรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 โดยได้โอนเงิน
สนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาเด็กและเยาวชน องค์กรเอกชน/ชุมชน ในการทากิจกรรมที่
สร้างสรรค์ทุกระดับ 36.240 ล้านบาท มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 64,085 คน
7.1) เผาทาลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565
จานวน 40.7 ตัน จาก 185 คดี มูลค่ารวม 34,688 ล้านบาท และได้นาผู้เสพและผู้ติดยา
เสพติดเข้ารับการบาบัด รวม 74,671 คน
7.2) ผลการปราบปรามยาเสพติด โดยจับกุมคดียาเสพติด 22,490 คดี มีผู้ต้องหา 22,254
คน และได้ยึดของกลาง เช่น ยาบ้า 43.911 ล้านเม็ด ไอซ์ 1,063.78 กิโลกรัม และเฮโรอีน
3,198.08 กิโลกรัม
7.3) โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปรับปรุงพื้นที่ปลูกข้าวให้มีความเหมาะสม
2,219 ไร่ และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์สาหรับการใช้เลี้ยงโค-กระบือ 510 ราย
8.1) อานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ให้ แก่บุคลากรทักษะสู ง/ผู้เชี่ยวชาญ
นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่ มต้น (Startup) ที่ประสงค์จะเข้ามา
ทางานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศผ่านวีซ่าประเภทพิเศษ (SMART
Visa ตั้งแต่ดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 มีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติทั้งสิ้น 234 คาขอ
8.2) โครงการ Automation Networking Development for You เพื่ อช่ วยเหลื อ
เจ้าหน้าที่ในการอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้ได้รับการอนุมัติหนังสืออนุญาต
รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาการรอพิจารณาคาขอโดยเฉลี่ยจากมากกว่า 90 นาที
เหลือเพียง 43 นาที
ด าเนิ นโครงการบรรเทาอุ ทกภั ยในพื้ นที่ ต่ าง ๆ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่ น
(1) โครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (งานปรับปรุง
สะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร) มีผลการดาเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 92.10 (2)
โครงการคลองระบายน้าหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ขุดคลอง
ระบายน้าหลาก พร้อมอาคารประกอบ) มีผลการดาเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 26.16 และ
(3) โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่า อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร
(ก่อสร้างประตูระบายน้าและอาคารชลประทาน) มีผลการดาเนินงานในภาพรวม ร้อยละ
31.04

9. เรื่อง รายงานประจาครึ่งปี (มกราคม-มิถุนายน 2565) ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานประจาครึ่งปี (มกราคม-มิถุนายน
2565) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) (เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ ธปท. พ.ศ. 2485 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 61 ซึ่งบัญญัติให้ทุกหกเดือนให้ ธปท. จัดทารายงานสภาพเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายสถาบัน
การเงิน นโยบายระบบการชาระเงิน แนวทางการดาเนินงานและประเมินผล เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อรายงาน
คณะรัฐมนตรีทราบ) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจ
1.1 เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนซึ่งฟื้นตัวจากช่วงครึ่งปีหลังของปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและการส่งออก
บริการ โดยการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) และการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของ
ภาคธุรกิจที่ดีขึ้น ส่วนการส่งออกสินค้ายังขยายตัว ได้สอดคล้องกับอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าและการส่งออกบริการ
สินค้าปรับตัวดีขึ้นมากตามการผ่อนคลายมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปรับอ่อนลงตามการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักจากท่าทีการดาเนินนโยบาย
การเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ประกอบกับนักลงทุนปรับลดความเสี่ยงการลงทุน จึงลดการ
ลงทุนในสินทรัพย์ตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทย
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1.2 เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในประเทศโดยรวมปรับดีขึ้น โดยตลาดแรงงานทยอยฟื้นตัว
ตามภาวะเศรษฐกิจแต่ต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับขึ้นจากราคาพลังงานและราคา
อาหารสดที่เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคากลุ่มอาหารสาเร็จรูปเป็น
สาคัญ
1.3 เสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนหนี้ต่างประเทศ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ต่าและสัดส่วนเงินสารองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้นที่สูงเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์สากล
2. การดาเนินงานของ ธปท. ประกอบด้วย
2.1 แนวทางการดาเนินงานและประเมินผลนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) ได้ดาเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น โดยใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ
1-3 เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินด้านเสถียรภาพราคาสาหรับระยะปานกลางและปี 2565 โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 การดาเนินนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ย ในไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม-มีนาคม) ปี
2565 กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อสนับ สนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ปี 2565 กนง. เห็นว่าความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมีการ
ปรับลดลง ขณะที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้น กนง. จึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี
ทั้งนี้ ในระยะต่อไป กนง. จะพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สอดคล้องกับแนวโน้มและความเสี่ยงของ
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่เปลี่ยนไป
2.1.2 การดาเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐเคลื่อนไหวผันผวน โดยแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นไตรมาสตามแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและปรับอ่อนค่าลง
จากความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและยูเครน และการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจหลัก ส่วนในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐยัง
อ่อนค่าต่อเนื่องส่งผลให้ดัชนีค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินคู่ค้าคู่แข่งค่อนข้างทรงตัวในช่วงแรกของปี 2565 ทั้งนี้ การ
ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 และการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่เร็วกว่าคาดในเดือนพฤษภาคม 2565 จะช่วยจากัดการ
อ่อนค่าของเงินบาทในช่วงหลังของไตรมาสที่ 2 ปี 2565
นอกจากนี้ กนง. ได้ให้ความสาคัญกับการติดตามพัฒนาการและความผันผวนของ
ตลาดการเงินโลกและไทยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเห็นควรผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
(FX Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น
2.1.3 การรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน กนง. ให้ความสาคัญกับการมีมาตรการเฉพาะ
จุดสาหรับกลุ่มเปราะบาง เนื่องจากในระยะต่อไปแม้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ภาคครัวเรือนและภาค
ธุรกิจบางกลุ่มยังเปราะบางจากรายได้ที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง จึงอาจได้รับผลจากค่าครองชีพ
และต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ การดาเนินมาตรการเฉพาะสาหรับกลุ่มเปราะบางจะช่วยบรรเทาปัญหาได้อย่างตรงจุด เช่น
การปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชาระหนี้ระยะยาวของลูกหนี้
2.2 แนวทางการดาเนินงานและประเมินผลนโยบายสถาบันการเงิน
2.2.1 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้แ ละนโยบายการกากั บดูแ ลสถาบัน การเงิน ในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ธปท. ได้ดาเนินนโยบาย ดังนี้ (1) มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เช่น แนว
ทางการดูแลลูกหนี้กลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมโดยการต่ออายุมาตรการสินเชื่อรายย่อย การปรับปรุงเงื่อนไขโครงการ
คลินิกแก้หนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต และการปรับเงื่อนไขสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อรองรับการปรับตัว
ของผู้ประกอบธุรกิจ และ (2) การปรับเปลี่ยนนโยบายการกากับดูแลสถาบันการเงินให้กลับสู่ระดับปกติ โดยยกเลิก
นโยบายจากัดอัตราการจ่ายเงินปันผลและการไม่ต่ออายุมาตรการปรับลดอัตราเงินนาส่งจากสถาบันการเงินเข้า
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
2.2.2 นโยบายกากับสถาบันการเงินและการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและ
เศรษฐกิจโดยรวม มีความคืบหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
(1) การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ จะต้องติดตามความเสี่ยงในระยะต่อไป ได้แก่
1) ผลกระทบของต้นทุนและค่าครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกาลังซื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนที่รายได้

22

น้อยและกลุ่มแรงงานที่รายได้ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ 2) ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ในภาค
การผลิต 3) เศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวในระยะข้างหน้า และ 4) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 สาย
พันธุ์ใหม่ที่อาจกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(2) การดาเนินนโยบายกากับสถาบันการเงิน เช่น 1) การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล โดย ธปท. ได้ยกเลิกเพดานการลงทุนใน
ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน แต่ยังไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง 2) การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) โดยอาจต้องปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติมในบางประเด็น
เพื่อให้ บบส. สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้ของภาค
ครัวเรือนและธุรกิจได้ดีขึ้น และ 3) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology: IT) โดยมีห ลั กการส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ธรรมาภิบาลด้าน IT การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน IT และการบริหารจัดการโครงการด้าน IT สาคัญ
2.2.3 การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยมีข้อเสนอแนะต่อการจัดทาแนวนโยบายภูมิ
ทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย ดังนี้ (1) กาหนดแนวทางการดาเนินงานให้ชัดเจนทั้ง
การเปิดให้ผู้เล่นรายเดิมและรายใหม่แข่งขันพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม (2) พิจารณาแนวทาง
การดูแลความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบอย่างรอบด้านเพื่อดูแลผู้ใช้บริการทางการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่
เศรษฐกิจดิจิทัลและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (3) ผลักดันให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลและเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธปท. จะจัดทาเอกสารทิศทางและนโยบายเพื่อชี้แจงทิศทางและการดาเนินการ
ภายใต้แนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.2.4 การเป็นนายธนาคารของสถาบันการเงิน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ไม่มีสถาบัน
การเงินแห่งใดขอกู้ยืมสภาพคล่องจาก ธปท. โดยมีเพียงการขอกู้ยืมเพื่ อทดสอบระบบงานจากสถาบันการเงิน 3 แห่ง
ทั้งนี้ สถาบันการเงินทุกแห่งสามารถส่งมอบสินทรัพย์หลักประกันและชาระคืนเงินกู้ยืมได้ตามกาหนด
2.3 แนวทางการดาเนินงานและประเมินผลนโยบายระบบการชาระเงิน สรุปได้ ดังนี้
2.3.1 แนวโน้มการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคั ญ การใช้บริการระบบการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนปริมาณธุรกรรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มจาก 35 รายการ ในปี 2557 เป็น 368 รายการ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 โดยการโอนเงินและ
ชาระเงินออนไลน์ผ่าน Mobile Banking/Internet Banking ขยายตัวสูงสุด ร้อยละ 50.7 และมีจานวนบัญชี Mobile
Banking/Internet Banking เพิ่มขึ้น 5.9 ล้านบัญชี จากสิ้นปี 2564 รวมมีบัญชีฯ ทั้งสิ้น 129.1 ล้านบัญชี ณ สิ้น
เดือนมิถุนายน 2565
2.3.2 การดาเนินงานตามกรอบการพัฒนา 5 ด้าน ของแผนกลยุทธ์ระบบการชาระเงิน
ฉบับที่ 4 เช่น (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาระเงินที่เ ชื่อมโยงกัน โดย ธปท. ได้ผลักดันและส่งเสริม
มาตรฐานด้านข้อมูล ISO 20022 ในภาคธุรกิจ ซึ่งเริ่มใช้กับระบบการชาระเงินใหม่ คือ การเชื่อมโยงบริการโอนเงิน
ต่างประเทศและระบบโอนเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการสาหรับภาคธุรกิจ (2) การส่งเสริมนวัตกรรมและบริการ
ชาระเงิน โดยได้ผลักดันการเชื่อมระบบการชาระเงินระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการชาระเงินผ่าน OR code และ
บริ การโอนเงิน ราย่ อยแบบทัน ที และ (3) การส่งเสริ มการเข้า ถึ งและการใช้บ ริ การชาระเงิน โดยอยู่ระหว่ า ง
ดาเนินการโครงการสารวจพฤติกรรมการชาระเงินของภาคธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในช่วงการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 เพื่อนาไปกาหนดแนวทางส่งเสริมให้ภาคธุรกิจใช้การชาระเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้น
10. เรื่อง การพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการเรียกเก็บเงินนาส่งจากสถาบันการเงิน
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนออัตราการเรียกเก็บเงินนาส่งจากสถาบัน
การเงินให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่อัตราร้อยละ 0.46 ต่อปี [เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐ มนตรี
(10 เมษายน 2555) ที่ให้ กค. ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารืออย่างสม่าเสมอถึงความเหมาะสมของอัตราการ
เรียกเก็บเงินนาส่งของสถาบันคุ้มครองเงินฝากและ ธปท. และแจ้งความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยเป็น
รายปี] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
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1. ในปี 2563-2565 ธปท. ได้ปรับลดอัตราเงินนาส่งจากสถาบันการเงินจากร้อยละ 0.46 ต่อปี
เหลือร้อยละ 0.23 ต่อปี เพื่อให้สถาบันการเงินมีต้นทุนทางการเงินลดลงและสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจ
และประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ธปท. ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า เศรษฐกิจในภาพรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนขึ้น และ
เริ่มส่งผลดีต่อสถานะของลูกหนี้หลายกลุ่ม ขณะที่ระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคงโดยสะท้อนจากเงินกองทุน เงิน
สารอง และสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูง สามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของลูกหนี้ในระยะต่อไปได้ ทาให้หลักเกณฑ์การ
กากับดูแลที่ผ่อนปรนและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินสามารถทยอยปรับเข้าสู่ระดับปกติได้ ประกอบกับภาระ
หนี้เงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจ กค. กู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และพระราชกาหนดให้อานาจ กค. กู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ยังคงเป็นภาระต่อระบบเศรษฐกิจ
การเงินในระดับสูง โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 จานวน 672,614 ล้านบาท ซึง่ เงินนาส่งจากสถาบัน
การเงินยังเป็นแหล่งเงินสาคัญในการลดเงินต้นและชาระดอกเบี้ย ดังนั้น การกลับมาเรียกเก็บเงินนาส่ง จากสถาบัน
การเงินให้กับ ธปท. ที่อัตราร้อยละ 0.46 ต่อปี ในงวดนาส่งปี 2566 เป็นต้นไป จะช่วยให้หนี้ที่เหลืออยู่ลดลงได้
ตามเป้าหมาย โดยคาดว่าการชาระหนี้ FIDF 1 และ FIDF 3 จะเสร็จสิ้นภายในปี 2575 ทั้งนี้ กค. พิจารณาแล้วไม่
ขัดข้อง สรุปได้ ดังนี้
2.1 เงินจากแหล่งต่าง ๆ ประกอบด้วย
2.1.1 เงินนาส่งจากสถาบันการเงิน มีอัตราการขยายตัวของฐานการคานวณเงินนาส่งจาก
สถาบันการเงินอยู่ที่อัตราเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี
2.1.2 กาไรของ ธปท. ไม่มีเงินนาส่งจากกาไร ธปท. เนื่องจาก ธปท. ยังมีผลขาดทุนสะสม
จานวนสูง
2.1.3 เงินจากบัญชีผลประโยชน์ประจาปี ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดการเงินซึ่งมีความผันผวน
สูง
2.1.4 เงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน คาดว่าจะนาส่งปีละ
ประมาณ 5,000 ล้านบาท ภายใต้สมมติฐานที่กองทุนฯ ยังคงถือหุ้นธนาคารกุรงไทย จากัด (มหาชน) และบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในสัดส่วนที่ถือหุ้นอยู่ในปัจจุบัน
2.2 ดอกเบี้ยจ่ายปีงบประมาณ 2566-2575 ปีละประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยจะทยอย
ลดลงตามการชาระคืนต้นเงินกู้
11. เรื่อง รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอรายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้
แรงงานเด็กประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้าย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 [คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี (22 ตุลาคม 2562) มีอานาจหน้าที่
ในการกากับ ดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติการตามแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และนาเสนอสถานการณ์และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจาทุกปีหรือเมื่อมีความ
จาเป็นเร่งด่วน] ทั้งนี้ การดาเนินการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กดังกล่าวเป็นการดาเนินการตามพันธกรณีที่ประเทศ
ไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดาเนินการโดยทันที
เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 ซึ่งมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. สถานการณ์ การใช้แ รงงานเด็ก ทั่ วโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้จั ดท ารายงาน
ประมาณการและแนวโน้มการใช้แรงงานเด็กทั่วโลก โดยการสารวจประจาปี 2563 พบว่า เด็กทางานอายุ 5 -17 ปี
มีจานวน 222.09 ล้านคน เข้าข่ายเป็นแรงงานเด็ก 160 ล้านคน และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 แรงงานเด็กเพิ่มขึ้น
จาก 70 ล้านคน เป็น 86.6 ล้านคน ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ทาให้เด็กที่ไม่สามารถเข้าสู่การศึกษามีความเสี่ยงที่จะถูกผลักให้เป็นแรงงานเด็ก รวมถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่าอาจทา
ให้เด็กที่เป็นแรงงานเด็กอยู่แล้วมีชั่วโมงการทางานที่ยาวขึ้น และอาจถูกบังคับให้ทางานในรูปแบบที่เลวร้ายเนื่อ งจาก
การตกงานและการสูญเสียรายได้ของครอบครัวในกลุ่มที่เปราะบาง
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2. สถานการณ์เด็กทางานในประเทศไทย จากการประมวลผลข้อมูลโครงการสารวจภาวะการ
ทางานของประชากรไตรมาสที่ 3 ปี 2564 พบว่า เด็กอายุ 15-17 ปี มีจานวน 2.515 ล้ านคน เป็นเด็กทางาน
165,689 คน โดยเด็กส่วนใหญ่จะทางานอย่างเดียวโดยไม่ได้เรียนหนังสือและทางานอยู่ในภาคเกษตรกรรม กิจการ
ขายส่ง ขายปลีก กิจการโรงแรม และบริการอาหาร การผลิตซ่อมยานยนต์ และการก่อสร้าง ตามลาดับ
3. สถานการณ์การใช้แ รงงานเด็กในรู ปแบบที่เ ลวร้า ย ในงบปีประมาณ พ.ศ. 2564 มีการใช้
แรงงานเด็กในรู ป แบบที่เลวร้ าย จ านวน 3,222 คน โดยเป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบการกระทาความผิดที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือค้ายาเสพติดมีมากที่สุด จานวน 3,157 คน รองลงมาคือ การกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี จานวน 61 คน และการให้เด็กทางานที่มีแนวโน้มจะเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก จานวน 4 คน
4. ผลการประเมินจัดระดับสถานการณ์แรงงานเด็ก โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ตาม
รายงานประจาปี 2563 ประเทศไทยมีผลการประเมินจัดระดับความก้าวหน้าในการดาเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในระดับปานกลาง ซึ่งในรายงานระบุว่าเด็กในประเทศไทยยังคงเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด และการแสวงประโยชน์ทางเพศเชิ งพาณิชย์ ซึ่งบางครั้งเป็นผลมาจากการค้ามนุษย์
รวมถึงมีกลุ่ มเด็กที่มีอายุ ต่ากว่า 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยซึ่งถือเป็นงานอันตราย ถึงแม้ว่าประเทศไทย
พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้ความ
คุ้มครองแก่แรงงานเด็กนอกระบบการจ้างงาน รวมถึงจานวนพนักงานตรวจแรงงานและทรัพยากรที่ไม่เพียงพอต่อการ
ตรวจสถานที่ทางานซึ่งอยู่ห่างไกล โดยเฉพาะในภาคการจ้างงานนอกระบบ
5. การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย
โดยได้รับความร่วมมื อจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีผลการดาเนินงานที่สาคัญตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เช่น (1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายโดยมีอบรมอาชีพแก่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาค
บังคับ จัดสวัสดิการการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ( 2) การ
ช่วยเหลือ คุ้มครองและบาบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้ายโดยขับเคลื่อนแนวทางการตรวจประเมิน
อายุเด็กทางคดีแก่เด็กที่ตกเป็นเหยื่อเพื่ อใช้ประกอบการดาเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีศูนย์ติดตามดูแลด้วย
ความห่วงใย โดยดาเนินการส่งต่อเด็ก เยาวชนที่ใกล้จบคดีให้ได้รับการศึกษาและการฝึกอาชีพ และ (3) การบูรณาการ
พัฒนาระบบและกลไกการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและการสื่อสารสาธารณะโดยมีก ารจัดทากรอบ
แนวทางการดาเนินงานของสถานประกอบกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และจัดทาคู่มือ
เพื่อผู้ปฏิบัติงานสาหรับการสืบสวน สอบสวน กรณีการบั งคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็ก (โครงการ ATLAS
Project)
6. ข้ อ เสนอแนะจากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละผลการด าเนิน งานประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 เช่น (1) การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องควรดาเนินโครงการสารวจการทางานของ
เด็กในภาพรวมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 4 ปี (2) พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ รวมถึงแนวปฏบัติที่
เกี่ยวข้อง เช่น การออกกฎหมายหรือระเบียบคุ้มครองเด็กที่ทางานนอกระบบ การกาหนดอายุขั้นต่าที่อนุญาตให้
ทางานได้ การปรับปรุงประเภทหรือลักษณะงานที่เป็นอันตรายสาหรับเด็กให้สอดคล้องกับหลักสากล และการตรา
กฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กจากการแข่งขันชกมวย (3) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจรูปแบบที่เลวร้าย
ของการใช้แรงงานเด็กอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และควรเพิ่มจานวนพนักงานตรวจแรงงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้
เพียงพอต่อสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน (4) สร้างความตระหนักและความสาคัญต่อการขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในทุกรูปแบบผ่านกิจกรรมรณรงค์ในทุกภาคส่วน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจและมีพัฒนาการ
สมวัย มีภูมิคุ้มกันปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กและ (5) ควรให้ความสาคัญกับการคุ้มครอง
เด็กจากภัยในรูปแบบออนไลน์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการทางานในเชิงบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและป้องกัน
คุ้มครองเด็กและเยาวชนให้มีความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยื่อการใช้
สื่อออนไลน์ในทางที่ผิด
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12. เรื่อง มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 และมอบหมาย
หน่วยงานดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยรายงานให้ กนช. ทราบ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินงานรายงาน
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กนช. รายงานว่า
1. ตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่หน่วยงานใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น
2 ช่วง คือ ช่วงฤดูแล้ง เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป และช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี (ยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ช่วงฤดูแล้ง เริ่มวันที่ 1 มีนาคม
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปีและช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี) โดย
ในช่วงฤดูแล้งได้ดาเนินการตามกรอบการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ดังนี้
(1) คาดการณ์ป ริ มาณน้ าต้น ทุน 1 ณ วัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 แผนการจัดสรรน้าและความต้องการใช้น้าราย
กิจกรรมในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน พร้ อมทั้งจัดหาแหล่งน้าส ารองทั้งแหล่ งน้าผิ วดินและใต้ ดิน
(2) คาดการณ์แผนการใช้น้ารายเดือนตามกิจกรรม (อุปโภคบริโภค เกษตร รักษาระบบนิเวศ และอุตสาหกรรม) ให้
เพี ย งพอต่ อ ปริ ม าณน้ าต้ น ทุ น (3) คาดการณ์ พื้ น ที่ เ พาะปลู ก พื ช ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานให้
สอดคล้องกับปริมาณน้าตันทุน (4) ประเมินพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้า แบ่งเป็นพื้นที่อุปโภคบริโภค (ในเขต/
นอกเขตพื้นที่ให้บริการประปานครหลวง/ภูมิภาค) พื้นที่เกษตรกรรม [นารอบที่ 2 (นาปรัง)/ไม้ผลที่ มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ] และพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้า และ (5) ส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการน้าชุมชน
2. สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) ได้บูร ณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 จานวน 3 ด้าน 10 มาตรการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิน การ
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะจะเกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์ และจัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2566 ด้วย ซึ่ง กนช. ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการและโครงการดังกล่าวแล้วและให้เสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 จานวน 3 ด้าน 10 มาตรการ ดังนี้
การดาเนินการ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ด้านน้าต้นทุน (Supply)
มาตรการที่ 1 เร่งเก็บกักน้าในแหล่งน้าทุกประเภท (ภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565)
(1) เร่งเก็บน้า/สูบทอยน้า2 ส่วนเกินในช่วงปลายฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
(2) บริหารจัดการอ่างเก็บน้า/แหล่งน้าตามเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
หรือเต็มศักยภาพเก็บกัก
สิ่งแวดล้อม (ทส.)
กระทรวงพลังงาน (พน.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.)
มาตรการที่ 2 เฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้าสารอง พร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ ในพื้นที่
เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้า (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)
(1) คาดการณ์ ชี้ เ ป้ า พื้ น ที่ เ ฝ้ า ระวั ง เสี่ ย งขาดแคลนน้ าอุ ป โภคบริ โ ภค กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การเกษตรและคุ ณ ภาพน้ า (ช่ ว งก่ อ นและระหว่ า งฤดู แ ล้ ง ) พร้ อ มทั้ ง วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กษ.
ติดตามเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ตลอดฤดูแล้ง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
(2) สารวจ ตรวจสอบ พื้นที่แหล่งเก็บกักน้าสารอง และจัดทาแผนปฏิบัติ สังคม ทส. มท. และ สนทช.
การสารองน้าในพื้นที่ เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้าดิบเพื่ออุปโภคบริโภค
และการเกษตร
(3) เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
เข้าช่วยเหลือในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้าได้ทันสถานการณ์

26

มาตรการที่ 3 ปฏิบัติการเติมน้า (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)
(1) จัดทาแผนปฏิบัติการฝนหลวงรองรับพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้า กษ. และ ทส.
และปฏิบัติการเติมน้าให้กับแหล่งน้า พื้นที่เกษตรและพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยง
ขาดแคลนน้าตามสภาพอากาศที่เหมาะสม
(2) จัดทาเผนปฏิบัติการและปฏิบัติการเติมน้าใต้ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
(ดาเนินการช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูแล้ง)
ด้านความต้องการใช้น้า (Demand)
มาตรการที่ 4 กาหนดแผนจัดสรรน้าและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)
(1) กาหนดแผนการจัดสรรน้าให้สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนและแจ้ง อว. กษ. กระทรวงคมนาคม ทส. พน.
แผนให้ มท. และหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบและปฏิ บัติ ตามอย่ า ง และ มท.
เคร่งครัด
(2) กาหนดแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยระบุ
พื้นที่คาดการณ์เพาะปลู ก และแหล่งน้าที่นามาใช้ให้ชัดเจนในรูป แบบ
แผนที่ เพื่ อ ให้ ก ารเพาะปลู ก สอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณน้ าต้ น ทุ น พร้ อ มทั้ ง
กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขการเพาะปลูกพืชพื้นที่นอกแผนและ
พื้นที่ที่ไม่สามารถสนับสนุนน้าเพื่อการเพาะปลูกได้
(3) ควบคุ ม การใช้ น้ าของพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าตอนบนให้ เ ป็ น ไปตามแผนและ
มีป ระสิ ทธิภ าพ เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบการขาดแคลนน้าด้านอุปโภค
บริโภคของพื้นที่ลุ่มน้าตอนล่างและมอบหมาย มท. ร่วมกับ กษ. และ ทส.
สร้ า งการรั บ รู้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ เ พื่ อ ควบคุ ม การส่ ง น้ าให้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์
(4) สารวจ ตรวจสอบ คันคลอง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ถนนที่เชื่อมต่อกับทาง
น้าในพื้นที่ที่อาจจะเกิดการทรุดตัวเนื่องจากระดับน้าในทางน้าที่อาจจะ
ลดต่ากว่าปกติ
มาตรการที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าภาคการเกษตร (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)
(1) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ถ่ายทอด เผยแพร่ผลการวิจัยและพัฒนา อว. กษ. และ สทนช.
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
น้าภาคการเกษตร
(2) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชเพื่อลดการใช้น้าและเพิ่ ม
รายได้ในพื้นที่นาร่อง เช่น ปลูกพืชใช้น้าน้อย และปรับปรุงระบบการให้
น้ าพื ช น าเทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด การน้ าพร้ อ มจั ด ท า
แผนการปรับเปลี่ยนปลูกพืชใช้น้าน้อยภายในเดือนตุลาคม 2565
มาตรการที่ 6 เตรียมน้าสารองสาหรับพื้นที่ลุ่มต่ารับน้านอง (ระหว่างฤดูแล้ง)
(1) เตรียมน้าสารองสาหรับพื้นที่ลุ่มต่ารับน้านอง โดยการสนับสนุนจัดสรร กษ. และ มท.
น้าเตรียมแปลงเพาะปลูกนารอบที่ 1 (นาปี)
(2) จั ดทาแผนการรั บ น้ าเข้า -ออกพื้น ที่ลุ่ มต่าในการเพาะปลู กพื ช และ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
มาตรการที่ ๗ เฝ้าระวังคุณภาพน้า (ตลอดฤดูแล้ง)
เฝ้ า ระวั ง ตรวจวั ด และควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ าในแม่ น้ าสายหลั ก แม่ น้ า กษ. ทส. มท. และกระทรวง
สายรอง รวมถึงแหล่งน้าที่รับน้าจากภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และ อุตสาหกรรม
ชุมชนรวมทั้งเตรียมแผนปฏิบัติการรองรับกรณีเกิดปัญหาและแจ้งเตือน
พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ
ด้านการบริหารจัดการ (Management)
มาตรการที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้าของชุมชน (ตลอดฤดูแล้ง)
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เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้าของชุมชนที่เสี่ยงขาด
แคลนน้า โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการใช้น้าจากแหล่ง
น้ าที่ มี อ ยู่ การเตรี ย มจั ด หาน้ าส ารองและการกั ก เก็ บ ให้ มี น้ าเพี ย งพอ
สาหรับอุปโภคบริโภค/หรือการเกษตรตลอดฤดูแล้ง รวมทั้งพัฒนา/เพิ่ม
ประสิทธิภาพแหล่งน้าชุมชน
มาตรการที่ 9 สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)
สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแผนบริหารจัดการน้าเพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการใช้น้าอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนที่กาหนด

อว. กษ. ทส. มท. สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) (มูลนิธิ
ปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดาริ) และ สนทช.

มท. สปน. (กรมประชาสัมพันธ์)
สนทช. สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรการที่ 10 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน (ตลอดและหลังจากสิ้นสุดฤดูแล้ง)
(1) ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน รายงานผลการให้ความ มท. สทนช.และทุกหน่วยงานที่
ช่ว ยเหลื อ และหากพบการขาดแคลนน้ าหรื อภั ยแล้ ง ให้ รายงานมายั ง เกี่ยวข้อง
กองอานวยการน้าแห่งชาติ และ กนช.
(2) ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรการ พร้อมสรุปบทเรียน
2.2 การจัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อรองรับสถานการณ์
ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566
หัวข้อ
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ขาดแคลน
น้าหรือเสี่ยงภัยแล้ง
(2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชนหรือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
(3) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้า หรือพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนดในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือจาเป็นต้องเร่งรัดดาเนินการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา
โดยเร่งด่วน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทาแผนปฏิบัติการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่
ต้องดาเนิ น การตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพื่อขอรับการสนั บสนุน
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ 120 วัน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรม
แบ่งเป็น 5 ประเภท เพื่อรวบรวม จาแนก วิเคราะห์ กลั่นกรองแผนงาน/โครงการให้
และประเภท
สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานในแต่ละประเภท ดังนี้
โครงการ
กลุ่มประเภท
รายละเอียด
1. การซ่อมแซมอาคาร เป็นงานช่อมแซมอาคารชลศาสตร์ที่ชารุดเสียหายจากการ
ชลศาสตร์
ใช้งานหรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้า การควบคุม
การระบายน้าและการเก็บกักน้าให้สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์เดิมของโครงการ เช่น ซ่อมแซมพนังกั้นน้า
คั น กั้ น น้ า ประตู ร ะบายน้ า คลองส่ ง ระบายน้ า/อาคาร
บังคับน้า และฝาย
2. การปรับปรุงอาคาร เป็นการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ชลศาสตร์
จากเดิมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสม
กั บ สภาพการใช้ ง านในปั จ จุ บั น เช่ น ปรั บ ปรุ ง อาคาร
ระบายน้าล้น คลองส่ง/ระบายน้า ประตูระบายน้า และ
ฝายเพื่อเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์
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3. การสร้างความมั่นคง เป็ น งานที่ ด าเนิ น การเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคให้ แ ก่
ด้านน้าเพื่อการอุปโภค- ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้า เช่น ก่อสร้างบ่อน้า
บริโภค
บาดาล ปรั บ ปรุ ง บ่ อ น้ าบาดาล ก่ อ สร้ า งระบบประปา
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ าประปา ก่ อ สร้ า งแหล่ ง กั ก เก็ บ น้ า
สารองเพื่อการอุปโภคบริโภค และการปรับปรุงคุณภาพ
น้าแหล่งน้าต้นทุน
4. การเพิ่มน้าต้นทุนเพื่อ เป็นงานที่ดาเนินการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนให้แก่พื้นที่เสี่ยง
รองรับสถานการณ์ภัย ขาดแคลนน้าหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้มีความมั่นคงด้าน
แล้ง
น้ามากขึ้น เช่น งานขุดลอกคลอง งานขุดลอกสระ งาน
ก่อสร้างแหล่งน้าใหม่เพื่อการเกษตร งานระบบส่งน้าและ
ระบบกระจายน้าเพื่อการเกษตร งานบ่อน้าบาดาลเพื่ อ
การเกษตรฝนหลวง และการก่อสร้างฝาย
5. การเตรียมความ
เป็นการซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่มี อยู่
พร้อมเครื่องมือ
เดิมให้พร้อมใช้งานได้ทันต่อสถานการณ์ เช่น ซ่อมแซม
เครื่องจักร
เครื่องสูบน้า
หมายเหตุ : สนทช. จะไม่พิจารณาแผนงานโครงการที่ไม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า เช่น งานด้านซ่อม/
ปรับปรุงถนน สะพาน หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างบ้านที่พักอาศัย/สานักงานและงานปรับปรุงภูมิทัศน์
___________________
1น้ าต้ น ทุ น

ถื อ เป็ น ส่ ว นสาคั ญ ในการดาเนิ นชี วิตของคนทั้ง ประเทศ ซึ่ ง เป็ น น้ าที่น ามาจั ดสรรใช้ใ นกิจ กรรมต่ า ง ๆ ทั้ ง อุ ป โภคบริ โ ภค การท าเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ ทั้งนี้ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการกักเก็บน้าและบริหารจัดการต้นทุนให้
เกิดประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละกิจกรรม โดยการวางแผนการบริหารน้าต้นทุนในช่วงฤดูฝน และสารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเป็นประจา
ในทุก ๆ ปี เพื่อให้เกิคความสมดุล
2 สูบทอยน้าเป็นการสูบน้าเป็นทอด ๆ จากแหล่งน้าไปสู่พื้นที่เป้าหมาย เช่น แหล่งน้าอยู่ห่างจากพื้นที่เป้าหมายประมาณ 10 กิโลเมตร ทาให้ต้องสูบน้ามาไว้
ที่แหล่งน้าแห่งหนึ่งที่ระยะทาง 5 กิโลเมตร ก่อนสูบน้าต่อจากแหล่งน้านั้นไปพื้นที่เป้าหมายได้ ซึ่งการดาเนินการสูบทอยน้าเกิดจากอุปสรรค 2 ส่วน คือ (1)
ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้า และ (2) ระยะทางของแหล่งน้าไปสู่พื้นที่เป้าหมายที่มีระยะทางไกล

13. เรื่อง โครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบโครงการสิ น เชื่ อ แก้ ห นี้ เ พิ่ ม ทุ น และอนุ มั ติ ง บประมาณวงเงิ น รวม
600 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี เพื่อดาเนินโครงการสิ นเชื่อแก้ห นี้เพิ่มทุน พร้อมทั้งมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
1. หนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
ในช่ว งที่เศรษฐกิจ ไทยได้รั บ ผลกระทบเป็ น วงกว้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) (โรคโควิด 19) แม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะคลี่คลายลงส่งผลให้
เศรษฐกิจไทยเริ่มกลับมาทยอยฟื้นตัว แต่การฟื้นตัวยังคงเป็นไปแบบไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่ยังฟื้นตัว
ได้ไม่เต็มที่ ประกอบกับปัญหาค่าครองชีพและอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างยั่งยืน รัฐบาลจาเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน เพื่อลดภาระหนี้สินและดูแลให้ประชาชนมีชีวิตที่
มีคุณภาพ ด้วยการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มของลูกหนี้ที่เป็นประชาชนรายย่อย กค. และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ (กค. แจ้งว่า จะจัดงานมหกรรมครั้ง
แรกระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2565 ที่กรุงเทพมหานคร) เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วม
ใจแก้หนี้มีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไป โดยผ่อนปรนภาระหนี้สิน
ให้สอดคล้องกับรายได้ รวมถึงเพิ่มทุนใหม่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
กค. จึงขอเสนอโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน โดยมีกรอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสรุปได้ ดังนี้
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. วัตถุประสงค์

รายละเอียด
ประชาชนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ได้รับความช่วยเหลือให้มีสภาพคล่อง
ทางการเงินในการดารงชีวิตและลงทุนประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย
2. วงเงินรวม
2,000 ล้ า นบาท โดยธนาคารออมสิ นจะจัดสรรวงเงิ นการให้ ความช่ว ยเหลื อ ให้
เหมาะสมกับระยะเวลางานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้
3. วงเงินสินเชื่อ/ราย
ไม่เกินรายละ 20,000 บาท
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
4.1.1 ผู้มีรายได้ประจา
4.1.2 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่
แผงลอย เป็นต้น
4.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4.3 เป็นผู้ที่เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้
4.4 ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
5. ระยะเวลาการยื่นขอ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 หรือจนกว่าจะ
สินเชื่อ
ครบวงเงินโครงการ
6. ระยะเวลาการกู้ยืม
6.1 ปลอดชาระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก ชาระดอกเบี้ยปกติ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ธนาคารกาหนด
6.2 ระยะเวลาชาระคืนเงินงวดสูงสุดไม่เกิน 2 ปี
7. อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
8. หลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
9. ช่องทางการให้บริการ ให้บริการผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด
10. เงื่อนไขการพิจารณา พิจ ารณาการให้สิน เชื่ อ ที่ ผ่ อนปรนกว่ า สิน เชื่ อ ปกติ ข องธนาคารและเป็น ไปตาม
สินเชื่อ
เงื่อนไขที่ธนาคารออมสินกาหนดเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจ
แก้ไขหนี้มีสภาพคล่องในการดารงชีพหรือประกอบอาชีพ
11. เงื่อนไขการชดเชย 11.1 รั ฐ บาลชดเชยความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากหนี้ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ (Nonจากรัฐบาล
Performing Loan : NPLs) ร้อยละ 100 สาหรับ NPLs ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงิน
สินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 600 ล้านบาท (2,000 ล้านบาท*ร้อยละ
30*ร้อยละ100) โดยธนาคารออมสินจะทาความตกลงกับสานักงบประมาณ เพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจาเป็นต่อไป
11.2 แยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายภาครัฐ (Public Service Account
: PSA)
11.3 ไม่นับรวม NPLs ที่เกิดจากการดาเนินงานของโครงการไปกาหนดเป็นตัวชี้วัดผล
การดาเนินงานของธนาคารออมสิน
11.4 ขอนาผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจากโครงการนับรวมเป็นผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดการให้สินเชื่อบุคคลรายย่อยวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
2. กค. ได้ จั ด ท ารายละเอี ย ดข้ อ มู ล ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเสนอพร้ อ มกั บ การขออนุ มั ติ ต่ อ
คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา 27 และ 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยในส่ ว นของการดาเนิ น การตามมาตรา 28 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วินัย การเงิ นการคลั ง ของรัฐ
พ.ศ. 2561 กค. แจ้งว่า ณ สิ้ นวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว มียอดคงค้างจานวน 970,710.435 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.48 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท) ดังนั้น หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ธนาคารออม
สินดาเนินโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน จานวน 600 ล้านบาท จะส่งผลให้ภาระที่รัฐต้องรับชดเชย ซึ่งเมื่อรวม
โครงการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การเพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี ด้ว ยแล้ ว จะมี ย อดคงค้ า งเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น จานวน
985,760.524 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น อั ต ราร้ อ ยละ 30.95 ของงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2566 ซึ่งยังคงไม่เกินอัตราร้อยละ 32 ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐได้ประกาศกาหนดไว้
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14. เรื่อง ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง (โครงการฯ) ระยะที่ 2
2. อนุ มั ติ ก รอบวงเงิ น งบประมาณในการด าเนิ น การโครงการ จ านวน 1,050.5 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย
2.1 ค่าชดเชยดอกเบี้ย จานวน 1,050 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน)
จานวน 420 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จานวน 630 ล้านบาท
2.2 ค่าดาเนินการโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และติดตาม
โครงการ จานวน 0.5 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกรมประมง
สาระสาคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า
1. กษ. ได้ดาเนิน โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง (มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563) มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่าแก่ผู้ ประกอบการประมงพาณิชย์ และประมง
พื้นบ้าน1 โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 25 พฤษภาคม 2564 มีความก้าวหน้า
โครงการโดยสรุป ดังนี้
ธนาคารผู้ให้กู้
ประเด็น
รวม
ธ.ออมสิน
ธ.ก.ส.
1. ความก้าวหน้าโครงการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ)
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
435 คน
5,161 คน
5,596 คน
จานวนเรือที่เข้าร่วมโครงการ
624 ลา
5,764 ลา
6,388 ลา
วงเงินสินเชื่อที่ขอ
2,668 ล้านบาท
3,841 ล้านบาท
6,509 ล้านบาท
2. การอนุมัติสินเชื่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
สถานะการพิจารณา
เสร็จสิ้นแล้ว
อยู่ระหว่าง
2
การพิจารณา
จานวนผู้ได้รับการอนุมัติ
136 คน
2,122 คน
2,258 คน
(ร้อยละ 31.26)
(ร้อยละ 41.12)
(ร้อยละ 40.35)
วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
497.244 ล้านบาท
677.203 ล้านบาท
1,174.45 ล้านบาท
(ร้อยละ 18.64)
(ร้อยละ 17.63)
(ร้อยละ 18.04)
วงเงินสินเชื่อคงเหลือ
5,962 ล้านบาท
หมายเหตุ : วงเงินสินเชื่อคงเหลือมาจากวงเงินสินเชื่อที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากธนาคาร มีสาเหตุจากผู้ประกอบการ
ประมงมีหนี้ชาระค้างกับธนาคาร มีประวัติผิดนัดชาระหนี้เกินที่ธนาคารกาหนด มีหลักประกันไม่เพียงพอ หรือมี
เอกสารไม่ครบถ้วน เป็นต้น และยังเกิดจากการที่ผู้ประกอบการประมงขอยกเลิกสิทธิในการกู้ เป็นต้น ทั้งนี้ วงเงิน
สินเชื่อคงเหลือ จานวน 5,962 ล้านบาท คานวณจากวงเงินสินเชื่อโครงการทั้งหมด จานวน 10,300 ล้านบาท
หักจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติของ ธ.ออมสิน จานวน 497 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อที่ขอของ ธ.ก.ส. จานวน
3,841 ล้านบาท (เนื่องจาก ธ.ก.ส. ยังพิจารณาสินเชื่อไม่แล้วเสร็จ จึงใช้วงเงินสินเชื่อที่ขอแทนวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ
อนุมัติ)
2. ภายหลังสิ้นสุดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีผู้ประกอบการประมงประสงค์ให้ภาครัฐจัดทา
โครงการเพิ่มเติม เช่น สมาคมประมงจังหวัดตราด เนื่ องจากสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ
ประมงได้ ประกอบกับปัจุบันต้นทุนในการทาประมงสูงขึ้นจากราคาน้ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่อง
ในการประกอบอาชีพ และมี ผู้ประกอบการประมงบางส่วนไม่มีใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ในช่วงยื่นความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ระบุว่า มีเรือจานวน 103 ลา ที่เพิ่งได้รับ
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ในรอบปี 2565 - 2566 แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ในรอบปี 2563 2564 จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเวลานั้นได้
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3. กษ. จึ ง จั ด ท าโครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งผู้ ป ระกอบการประมง ระยะที่ 2 มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่าให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ และประมงพื้นบ้าน มีรายละเอียด
ดังนี้
ธนาคารผู้ให้กู้
ประเด็น
ธ.ออมสิน
ธ.ก.ส.
1. ขนาดเรือประมง
ตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป
ต่ากว่า 60 ตันกรอส
2. วงเงินสินเชื่อ
2,000 ล้านบาท
3,000 ล้านบาท
3
5,000 ล้านบาท
3. ระยะเวลา
1. ระยะเวลาโครงการ : 8 ปี นับจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ
ดาเนินการ
2. ระยะเวลายื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ : 1 ปี หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
โครงการ หรือภายในกรอบวงเงินสินเชื่อตามที่กาหนด
3. ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ : ไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันกู้
4. อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 7 ต่อปี โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยร้อยละ 3 ต่อปี
เป็นระยะเวลา 7 ปีนับตั้งแต่วันที่กู้
5. ประเภทสินเชื่อ
1. เงินกู้ระยะสั้น ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรืออื่น ๆ ตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
2. เงินกู้ระยะยาว เพื่อเป็นเงินทุนในการปรับปรุงเรือประมง ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทาการประมง
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
6. คุณสมบัติ
1. บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จด
ผู้ประกอบการ
ทะเบียนตามกฎหมายไทย
4
ประมง
2. มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย
3. มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี5
4. เป็นผู้ประกอบการประมงที่มีใบอนุญาต 4. กรณีผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ต้องมี
ทาการประมงพาณิชย์
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ (เนื่องจาก
เรือประมงที่ มี ขนาดต่ากว่ า 60 ตันกรอส
ประกอบด้ ว ยเรื อ ประมงพาณิ ช ย์ แ ละ
เรือประมงพื้นบ้าน)
7. วงเงินสินเชื่อสูงสุด
ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท
ไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท
8. หลักประกันการกู้ ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังนี้
เงิน
1. ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ สามารถจดทะเบียนจานอง
ได้ หรืออาคารชุด
2. เรือประมง
3. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
4. บุคคลค้าประกัน
5. หลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
9. หลักเกณฑ์การให้
ตามเงื่อนไขของ ธ.ออมสิน
ตามเงื่อนไขของ ธ.ก.ส.
สินเชื่อ
ผู้กู้ที่ บสย. เป็นผู้ค้าประกันสินเชื่อ ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ควรพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการประมงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการค้าประกันสินเชื่อและวิธี
ปฏิบัติในการค้าประกันสินเชื่อของ บสย. ควบคู่กันด้วย
งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 1,050.5 ล้านบาท ประกอบด้วย
10. ค่าชดเชย
420 ล้านบาท6
630 ล้านบาท7
ดอกเบี้ยแก่ธนาคาร ให้ธนาคารทั้ง 2 แห่ง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีจาก สงป. ตามที่
1,050 ล้านบาท
เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินโครงการ โดยสามารถนาค่าใช้จ่ายในการกันสารองที่เกิดจาก
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โครงการบวกกลับเป็นรายได้ของธนาคารในการคานวณโบนัสประจาปีของพนักงานได้
และใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการปรั บ ตั ว ชี้ วั ด ทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และให้แยกบัญชีการดาเนินงานตามโครงการนี้
ออกจากการดาเนินงานปกติภายใต้ระบบบัญชี PSA (Public Service Account)
ค่าดาเนินโครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกรมประมง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ของกรมประมง 0.5 ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และติดตามโครงการ
ล้านบาท
4. ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการแล้ว กษ. จะดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ ภายใน 1 เดือน
- กรมประมง
โครงการเพื่อติดตามงานเป็นระยะ
2. ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการแก่ ภายใน 1 ปี
- กรมประมง
ผู้ประกอบการประมง
- สมาคมประมงที่เกี่ยวข้อง
- ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส.
3. ผู้ ป ระกอบการประมงสมัครเข้า ภายใน 1 ปี (ประชาสัมพันธ์
- สานักงานประมงจังหวัด
ร่วมโครงการ ณ สานักงานประมงใน โครงการแล้ว)
- สานักงานประมงอาเภอ
พื้นที่ โดยผู้ประกอบการประมงต้อง
- สมาคมประมงแห่งประเทศไทย
ได้ ห นั ง สื อ รั บ รองคุ ณ สมบั ติ จ าก
- สมาคมประมงในพื้นที่
สมาคมประมงที่สังกัด หรือในกรณีที่
- สมาคมประมงพื้นบ้านในพื้นที่
ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้สานักงาน
ประมงในพื้ น ที่ เ ป็ น ผู้ อ อกหนั ง สื อ
รับรอง
4. ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. พิจารณา ภายในปีที่ 1 - 6 (ประชาสัมพันธ์
- ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส.
สินเชื่อและเข้าสู่กระบวนการให้กู้ยืม โครงการแล้ว)
__________________________________
1 พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้ ประมงพาณิชย์ หมายถึง การทาประมงโดย
ใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป เรือที่ใช้เครื่องยนต์มีกาลังแรงม้าถึงขนาดที่กาหนด หรือเรือประมงที่มี
ลักษณะหรือวิธีการทาประมงตามที่กาหนด และห้ามทาการประมงพาณิชย์ในเขตทะเลชายฝั่ง โดยผู้ประกอบการ
ประมงพาณิชย์ต้องได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์จากอธิบดีกรมประมงก่อน และประมงพื้นบ้าน หมายถึง
การทาการประมงที่มิใช่ประมงพาณิชย์ ไม่ว่าจะใช้เรือประมงหรือใช้เครื่องมือโดยไม่ใช้เรือประมง และทาการประมง
ได้เฉพาะในเขตทะเลชายฝั่ง โดยผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านต้องได้รับใบอนุญาตทาการประมงพื้นบ้านจากอธิบดี
กรมประมงก่อน
2 กษ. แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า ธ.ก.ส. คาดว่าจะพิจารณาสินเชื่อของโครงการฯ ระยะที่1 แล้วเสร็จภายในปี 2569
3 ประมาณการวงเงินสินเชื่อจากวงเงินสินเชื่อที่ขอของแต่ละธนาคารในโครงการฯ ระยะที่ 1
4 ผู้ประกอบการประมงที่มีเรือประมงทั้ง 2 ขนาด สามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารได้เพียงแห่งเดียว
5 สานักงานประมงในพื้นที่หรือสมาคมประมงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง
6 ชดเชยดอกเบี้ยปีละ 60 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2567 - 2573) (อัตราร้อยละ 3 ต่อปี จากวงเงินสินเชื่อ
2,000 ล้านบาท)
7 ชดเชยดอกเบี้ยปีละ 90 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2567 - 2573) (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี จากวงเงิน
สินเชื่อ 3,000 ล้านบาท)
15. เรื่อง ขอผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ท้องที่ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย
บ้านเขาจีน - บ้านโคกพยอม ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอการขอผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเพื่อการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (อบจ. สตูล) ท้องที่ตาบล
คลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (จานวน 11-2-40 ไร่) เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาจีน บ้านโคกพยอม ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (โครงการฯ) ดังนี้
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของ
ป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ)
2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่ งชาติ
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน)
3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน)
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรี จานวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษา
สถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ) (2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543
(เรื่ อ งมติ ค ณะกรรมการนโยบายป่ า ไม้ แ ห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด การพื้ น ที่ ป่ า ชายเลน) และ
(3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง
การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน) เพื่อการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล (อบจ. สตูล) ท้องที่ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จานวน 11-2-40 ไร่ สาหรับดาเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนสายบ้านเขาจีน - บ้านโคกพยอม ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (โครงการฯ) รวมทั้งสิ้น
1,564 เมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่ที่กาลังจะก่อสร้างถนนใหม่ระยะทางประมาณ 578 เมตร และพื้นที่ถนนลาดยางที่
ก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังมิได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวประมาณ 968 เมตร อย่างไรก็ดี มท.
แจ้งว่า เทศบาลตาบลคลองขุดได้ดาเนินการยื่นคาขออนุญาตเพื่อขอผ่อนผันการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาตไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาจีน - บ้านโคกพยอม
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ระยะทาง 968 เมตร
ระยะทาง 578 เมตร
(ดาเนินการก่อสร้างไปแล้ว)
(กาลังจะก่อสร้าง)
พื้นที่โครงการฯ รวม 1,546 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลน
จานวน 11-2-40 ไร่ ซึ่งต้องปลูกป่าทดแทน 231.9 ไร่
(ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นป่าชายเลนแต่อย่างใด)
งบประมาณโครงการฯ รวม 9,235,965 บาท
(1) การป้องกันการบุกรุกป่าไม้และล่าสัตว์ป่า
50,000 บาท
(2) การปลูกป่าทดแทน
3,095,865 บาท
(3) การก่อสร้างถนนตามโครงการฯ
6,090,100 บาท
หมายเหตุ : เทศบาลตาบลคลองขุดได้รับการถ่ายโอนถนนบ้านเขาจีน - บ้านโคกพยอม
ระยะทางรวม 5.4 กิโลเมตร มาจากแขวงทางหลวงชนบทสตูล เมื่อปี 2546 ตามแผนการ
กระจายอานาจให้แก่ อปท.
ซึ่ง มท. เห็นว่า การพัฒนาโครงการฯ มีความสาคัญตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล โดยจะช่ วยเพิ่มศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วย เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
เช่น ถ้าเขาจีน นอกจากนี้ยังจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านและชุมชนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว รวมทั้ง
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เทศบาลตาบลคลองขุดได้แจ้งยืนยันการเป็นหน่วยรับผิดชอบงบประมาณ จานวน 3,095,865 บาท สาหรับการปลูก
ป่าทดแทนแล้ว
16. เรื่ อง รายงานความคืบหน้า การช่วยเหลือผู้ไ ด้รั บผลกระทบจากเหตุการณ์ค วามรุ นแรงในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลาภู ครั้งที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ 2 ตามทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
สาระสาคัญข้อเท็จจริง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ 2 โดยสรุปมีผู้เสียชีวิต จานวน 37 ราย
(รวมผู้ก่อเหตุ) ผู้บาดเจ็บสาหัส 7 ราย แพทย์อนุญาตให้รักษาฟื้นฟูที่บ้าน 2 ราย คงรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 ราย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้การฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและสมาชิกครอบครัว
รวม 199 ราย ดังนี้
1. ผลการดาเนินการให้ความความช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อคืนสู่วิถีชีวิตปกติ
1.1 การช่วยเหลือเยียวยาทางด้านจิตใจ
1) ทีมปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต (Case Manager : CM)
จานวน 40 ทีม เป็นผู้จัดการรายกรณีประจาครอบครัว ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ 40 ครอบครัว โดยเยี่ยมบ้านให้
คาปรึกษาแนะนาเยียวยาจิตใจ รวมวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครอบครัวพร้อมประสานส่งต่อเพื่อให้ได้รั บสิทธิ
และบริการที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการ พัฒนาสู่ความยั่งยืน
2) พิธีบายศรีสู่ขวัญ : “ผูกข้อมือเพื่อ นบ้าน เพื่อนใจ” ณ องค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลอุทัยสวรรค์ ระหว่างทีมปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ จานวน 120 ราย
1.2 การช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก โดยครอบครั ว ผู้ ป ระสบเหตุ จ านวน
40 ครอบครัว มีเด็ก จานวน 25 ครอบครัว และอยู่ในวัยเรียน จานวน 33 ราย และก่อนวัยเรียน จานวน 7 ราย มีการ
ดาเนินการ ดังนี้
1) ประสานขอความช่ว ยเหลือสถานศึกษาเอกชนให้ยกเว้นค่าบารุงการศึกษาจน
จบหลักสูตรของสถานศึกษาเอกชน จานวน 2 ราย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
2) ส่งเข้ารับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 1 ราย
3) ประสานขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จานวน
33 ราย
4) สนับสนุนสื่อเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน คู่ใ จวัยจิ๋ว จากมูลนิธิไทยพีบีเอส
จานวน 200 ชุด โดยมอบให้เด็กในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ จานวน 7 ครอบครัว และส่งมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพื้นที่ตาบลอุทยั สวรรค์ ตาบลกุดแห่ และตาบลด่านช้าง จานวน 193 ชุด
5) จัดหาทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาตรีโดยประสานขอ
สนับสนุนทุนการศึกษาจากภาคเอกชน จานวน 1 ราย
1.3 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม จานวน 40 หลัง ได้แก่ บ้านที่มี
คนพิการ 9 หลัง บ้านที่มีผู้สูงอายุ 14 หลัง และบ้านผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในภาวะยากลาบาก 17 หลัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า ห้องครัว เทพื้นปูกระเบื้อง ฝาผนัง หลังคา และระบบไฟฟ้ า โดยดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 3 หลัง ปรับปรุงห้องน้า จานวน 14 หลัง ทั้งนี้จะดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครบ 40 หลัง ให้แล้ว
เสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและกาลังพลในการดาเนินการ ดังนี้
- บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จากัด (CPAC)
- บริษัทพานาโชนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด สาขาขอนแก่น
- บริษัท บีเซน จากัด จังหวัดนนทบุรี
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- กองทัพภาคที่ 2 โดย กองพลทหารราบที่ 3 (พล.ร.3) มณฑลทหารบกที่ 24
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 28 จังหวัดเลย กรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีส องรั ก
จังหวัดเลย
- วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลาภู
- เครือข่ายนักกายภาพบาบัด โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
- คุณธีรพัฒน์ เหง้าเทศ วิศวกรโยธา (ข้าราชการบานาญ)
1.4 เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงทางด้ า นอาชี พ และรายได้ ครอบครั ว ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
40 ครอบครัว มีความต้องการอาชีพ ได้รับการช่วยเหลือ เพิ่มพูนทักษะ และมีอาชีพทางเลือก ดังนี้
1) อบรมอาชีพให้กับคนในชุมชน หลักสูตรอาหารจานเดียว จานวน 30 ราย และ
อบรมหลักสูตรเบเกอรี่ให้แก่แม่เลี้ยงเดี่ยวกลับจากการทางานที่ประเทศเกาหลี 1 ราย และหลักสูตร Sous Chef De
Cuisine หรือผู้ช่วยเชฟ ให้แก่พ่อเลี้ยงเดี่ยว 1 ราย ในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัด
ขอนแก่น จานวน 1 ราย
2) มอบพันธุ์ปลา จานวน 2,500 ตัว ให้แก่ครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว จานวน 1 ราย
3) รับสมาชิกครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเข้าทางานเป็นพนักงานที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ จานวน 1 ราย และอยู่ระหว่างการอนุมัติจัดจ้างผู้ได้รับผลกระทบเพื่อบรรจุแทนตาแหน่งนาย
ช่างที่เสียชีวิตอีก 2 ตาแหน่ง
4) แก้ไขปัญหาครอบครัวผู้สูงอายุที่ต้องการจาหน่ายกระบือของบุตรชายที่เสียชีวิต
จานวน 5 ตัว เนื่องจากไม่สามารถดูแลได้ โดยจังหวัดหนองบัวลาภูได้ให้อาสาสมัครปศุสัตว์มาดูแลในเบื้องต้น พร้อม
ประสานหาผู้ที่ต้องการซื้อ
1.5 สร้ างโอกาสเข้าถึงสิ ทธิและบริการของรัฐ โดยร่ว มดาเนินการและประสานงานให้
ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงสิทธิและบริการ ดังนี้
1) ร่วมกับกรมการปกครองออกบัตรประจาตัวประชาชนและใบสูติบัตรให้แก่เด็ก
ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบซึ่งขาดโอกาสการเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐ ภายใน 3 วัน จานวน 1 ราย
2) ช่วยเหลือการบันทึกข้อมูลเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน 1 ราย และขอ
ทราบผลการตรวจสอบสิทธิสวัส ดิการแห่งรัฐ 85 ราย พร้อมการยื่นประสานงานการประเมินความพิการเพื่อให้เข้ าถึง
สิทธิและบริการอื่น ๆ จานวน 1 ราย
3) มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จานวน 1 ราย และเงินสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จานวน 2 ครอบครัว
1.6 แผนการเสริมสร้างความมั่นคงในชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่ตาบลอุทัยสวรรค์ หมู่บ้านละ 10 คน 12 หมู่บ้าน รวม 120 ราย พร้อมจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือทางสังคมประจาตาบล 3 ตาบลที่มีผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ตาบลอุทัยสวรรค์ ตาบลด่านช้าง และตาบล
กุดแห่ เพื่อดูแลทุกข์สุข และบารุงขวัญกาลังใจของประชาชน
1.7 จัดหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่ งใหม่ องค์การบริห ารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ได้รั บ การ
สนับสนุนพื้นที่ในการก่อสร้างจากสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู เป็นพื้นที่ ด้านข้างของ
สานักงาน จานวน 1.5 ไร่ โดยมีภาคเอกชนและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ
ก่อสร้ าง พร้ อมขอใช้พื้น ที่โ รงเรี ย นหนองกรุ งศรีโพธิ์ศ รีส มพรเพื่อเป็นศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กชั่วคราว ประกอบด้วย
ห้องสาหรับเด็กเล็ก 2 ห้อง และห้องพักครู 1 ห้อง ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลาภู ได้ประสานงานใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้มีความเหมาะสมแก่
การเรียนการสอนเด็ก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ขอนแก่นประสานภาคเอกชนในการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง และกรมกิจการเด็ก และเยาวชนได้ประสานสมาคมมอนเตสซอรี่แห่งประเทศไทย
นารูปแบบการเรียน Montessori มาพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนามาใช้ในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
2. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความช่ วยเหลือ และสร้างขวัญกาลังใจ ผู้ไ ด้รับผลกระทบและประชาชน ใน
พื้นที่ 3 ตาบล อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยมีข้อสั่งการและนโยบายสาคัญในการขับเคลื่อนงาน ดังนี้
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2.1 ให้ทีมปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต (CM) ยึดหลักการทางานว่า
ทุกคนเป็นผู้ร่วมปฏิบัติงาน (ไม่มีคาว่าเป็นไปไม่ได้)
2.2 อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในการจัดสรร
โควต้าให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอาชีพ จานวน 6 ราย
2.3 จัดหาอาชีพทางเลือกตามความต้องการตลาดแรงงาน โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จานวน 420 ชั่วโมง ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
รัตนาภา จังหวัดขอนแก่น โดยอบรมแบบ Online Onsite และฝึกปฏิบัติในสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาต ผู้ สาเร็จ
การอบรมมีงานทารายได้เฉลี่ย 12,000-18,000 บาท และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน โรงพยาบาลกล้วยน้าไท
กรุงเทพมหานคร ผู้สาเร็จการอบรมมีงานทารายได้เฉลี่ย 13,000 – 15,000 บาท รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น เช่น
การดัดและบารุงผม (SPA Perm) การต่อขนตาและเพ้นท์เล็บ
2.4 จัดอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดย
ความร่วมมือของกองทั พภาคที่ 2 สถานีตารวจภูธรอาเภอนากลาง และฝ่ายปกครองอาเภอนากลางเพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต และยกระดับ เพิ่มทักษะ และสมรรถนะ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ. ) ให้
มีศักยภาพ สามารถนาความรู้ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ได้
17. เรื่อง แนวทางการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอโรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ที่นาไปใช้ใน
กระบวนการผลิตยาเสพติด
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอโรด์ และสาร
เบนซิลไซยาไนด์ที่นาไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ
ทั้งนี้ ยธ. เสนอว่า เนื่องจากสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เป็นปัจจัยหลักในการผลิตยาเสพติด ซึ่งประเทศ
ไทยมีพื้นที่ติดกับแหล่งผลิตยาเสพติดสามเหลี่ยมทองคา ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดมีความพยายามนาเข้าสารเคมี
จากประเทศต่าง ๆ เข้าไปยังแหล่งผลิต และประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกใช้เป็นประเทศนาผ่านด้วยเช่นกัน
ดังนั้น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงสั่งการให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก ประชุมหารือร่วมกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อกาหนดแนวทางการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอ
ไรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ ที่นาไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด
สาระสาคัญ
แนวทางการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอไรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ที่นาไปใช้ใน
กระบวนการผลิตยาเสพติด โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 สานักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการประชุมหารือการแก้ไข
ปั ญ หายาเสพติ ด เร่ ง ด่ ว นตามนโยบายรั ฐ บาล ร่ ว มกั บ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยมี
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางการ
ควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ที่นาไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดซึ่งสรุปผลการประชุมฯ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. ระงับการส่งออก และชะลอการนาเข้าสารโซเดียมไซยาไนด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ไว้ก่อนเพื่อ
ปรับปรุงวิธีการพิจารณาการอนุญาตการนาเข้า และส่งออก โดยจะอนุญาตให้นาเข้ าและส่งออกตามปริมาณการใช้
จริง ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะได้ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ
ไป ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมีผู้ ใช้ส ารโซเดีย มไซยาไนด์ ภายในประเทศ ประมาณ 141 ราย และมีปริมาณการใช้
ภายในประเทศ ประมาณ 300 ตันเศษ (ไม่รวมการใช้ในเหมืองแร่) ส่วนสารเบนซิลไซยาไนด์ ภายหลังปี พ.ศ. 2560
ยังไม่มีการนาเข้า
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะดาเนินการควบคุมการใช้สารโซเดียมไซยาไนด์ และเบนซิลไซยาไนด์
โดยการกาหนดให้ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก และผู้ซื้อ (End User) ต้องยืนยันตัวตนโดยการลงทะเบียนเพื่อควบคุมปริมาณ
และการติดตามการใช้สารดังกล่าว
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากสารโซเดียมไซยาไนด์และสารเบนซิลไซยาไนด์แล้ว
ในกระบวนการผลิตสารตั้งต้น ยังมีสารเคมีที่เกี่ยวข้องอีก คือ สารเบนซิลคลอไรด์ ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอให้มีการ
ควบคุมสารเบนซิลคลอไรค์ โดยวิธีการตามข้อ 2. ด้วย
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18. เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
คณะรั ฐ มนตรี มีมติรั บ ทราบและเห็นชอบทั้ง 3 ข้อตามที่คณะกรรมการประชาสั มพันธ์แห่งชาติ
(กปช.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบสรุปรายงานผลการดาเนินงานของ กปช. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. มอบหมายหน่วยงานภาครัฐรับข้อเสนอของประชาชนไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. มอบหมายกระทรวงมหาดไทย (มท.) เน้นย้าผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ให้ความสาคัญกับ
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในพื้นที่และให้หน่วยงานในระดับจังหวัดสนับสนุนและประสานการดาเนินงาน
ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
สาระสาคัญของเรื่อง
กปช. รายงานว่า ได้ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2563-2565 ตามแนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดาเนิน งานอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการดาเนินงานของ กปช. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการดาเนิ นงานตามแนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของ
ประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สาคัญ ของคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กากับ
ติดตาม และประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.1 ประเมิ น ผลการรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจของประชาชนต่ อ เรื่ อ งสื่ อ สารที่ ส าคั ญ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 7 เรื่อง และกาหนดเรื่องสื่อสารสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้
เรื่อง
ผลการรับรู้/ข้อเสนอของประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1) การฟื้นฟู
ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 76 และเสนอว่าควรเน้นการ กระทรวงการคลัง (กค.)
ผู้ประกอบการด้านการ
เสนอข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์จริง เพื่อเป็น กระทรวงการต่ า งประเทศ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับการ ข้ อ มู ล ใ น ก า ร เ ต รี ย ม รั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ข อ ง ( ก ต . ) ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
เปิดประเทศในปี 2565
ผู้ ป ระกอบการ โดยควรสื่ อ สารมาตรการการ ท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และกระทรวงพาณิชย์
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) ถึ ง
ผู้ ป ระกอบการล่ ว งหน้ า รวมทั้ ง ควรสื่ อ สารให้
ครอบคลุมทุกภาคส่วนและเหมาะสมกับบริบทแต่
ละพื้น ที่ด้ว ยการส่งเสริมอัตลักษณ์ประจาภูมิภาค
เพื่อใช้เป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้
เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
(2) การพัฒนาทักษะอาชีพ ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 85 และเสนอว่าควรเสนอ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
และการจั ด หาต าแหน่ ง ข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อออนไลน์ที่เข้าถึงประชาชน วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ วิ จั ย แ ล ะ
งานใหม่ เ พื่ อ ความพร้ อ ม ในรูปแบบที่สั้นและเข้าใจง่าย และควรสื่อสารเชิงรุก นวัตกรรม (อว.)
ต่อความต้องการหลังโรค เรื่ อ งมาตรการการจ้ า งงานทั้ ง ในประเทศและ กระทรวงแรงงาน (รง.)
โควิด-19
ต่างประเทศรวมทั้งการพิจารณาขึ้น ค่า แรงขั้ น ต่ า และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และแผนการสร้ า งงานในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (ศธ.)
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมโครงการนัดพบแรงงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้แรงงานได้รับรู้และเข้าถึงอาชีพที่ตรง
ต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น
(3) ระบบสาธารณสุ ข ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 98 และเสนอว่าควรเสนอ กค. กระทรวงการพั ฒ นา
และการบริ ห ารจั ด การ ข่าวสารที่ไม่สร้างความตื่นตระหนก ซึ่ งการสื่อสาร สั ง คมและความมั่ น คงของ
สถานการณ์โ รคโควิด -19 ข้ อ มู ล ไปยั ง ประชาชนควรมี ค วามชั ด เจนและ มนุษย์ รง.
แบบเชิงรุก
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันระหว่างหน่วยงาน และกระทรวงสาธารณสุข
ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ควรเน้ น ย้ าเรื่ อ งมาตรการเยี ย วยา
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ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโค
วิ ด -19 ควบคู่ ไ ปกั บ นโยบายการกระตุ้ น การ
ท่องเที่ยวและการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐมากขึ้น
(4) ความเข้าใจถึงวิถีชีวิต ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 98.25 โดยส่วนใหญ่ต้องการ อว. กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
แบบ New normal เพื่ อ รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตวิ ถีใ หม่ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (ดศ.)
ใช้ชีวิตกับโรคโควิด-19 ใน จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น วิธีการป้องกันและ รง. มท. ศธ.
ระยะยาว
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดย และส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
เสนอว่ า ควรปรั บ รู ป แบบการสื่ อ สารให้ ส ามารถ (นร.)
เข้าใจง่าย ชัดเจน และนาเสนอบนแพลตฟอร์มที่
หลากหลาย เพื่อให้ ประชาชนทุกกลุ่ มสามารถนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์
(5) การบริ ห ารจั ด การ ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 89 และเสนอว่าควรสื่อสาร รง.
ควบคุมแรงงานต่างด้าว เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรสื่อสารเฉพาะช่วงเวลาที่
มี ป ระเด็ น ข่ า วหลั ง เหตุ ก ารณ์ รวมทั้ ง ควรสื่ อ สาร
เพิ่มเติมเรื่องปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจ้างแรงงานต่างด้าวให้สะดวกต่อผู้ประกอบการ
และข้อมูลรายการที่ถูกร้องเรียนและรายการที่มีข้อ
ยุติแล้ว รวมทั้งเพิ่มช่องทางการร้องเรียนให้มากขึ้น
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าภาครัฐ มี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
(6) ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของ ประชาชนรั บ รู้ ร้ อ ยละ 99.25 และเสนอว่ า ควร กต. กก. อว. กระทรวง
ไทย
เสนอเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น วั ฒ นธรรม ศธ. และการ
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ด้ ว ยการเผยแพร่ วั ฒ นธรรมไทยใน ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รูปแบบ Soft Power รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่พลเมือง และการรู้เท่าทัน
สื่ อ ให้ แ ก่ ป ระชาชนเพื่ อ สร้ า งค่ า นิ ย มที่ ดี ใ ห้ แ ก่
ประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ
(7) การปราบปรามทุจริต ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 93.50 และเสนอว่า ควรมี มท. กระทรวงยุติธรรม และ
และความโปร่งใสของรัฐ การสื่อสารใน 3 ประเด็น คือ (1) การประชาสัมพันธ์ นร.
ข่าวการทุจ ริ ต (2) ข้อมูล รายละเอียดการบริ ก าร
สาหรับประชาชน และ (3) รายงานผลตลอดขั้นตอน
การทางานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ แก่ประชาชน
เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและปราบปรามจาก
ภาครัฐอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายฯ ได้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการประเมินผลฯ ดังกล่าว
ทาให้เห็นแนวโน้มเพื่อกาหนดเรื่องสื่อสารที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล จานวน 7 เรื่อง ได้แก่ (1) การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสี
เขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) (2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโรคโควิด -19 (3) การบริหารจัดการระบบ
สาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ (4) สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต (5) การรู้ เท่าทันสื่อสารสนเทศและ
ดิจิทัล (6) การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย และ (7) ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ
1.2 จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์และสื่ อสารมวลชนของประเทศ ภายใต้เ งื่อนไขและบริบทที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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2. ผลการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างความตระหนักรู้ทัศนคติเชิงบวก และการ
มีส่วนร่ วมของประชาชนไทยและชาวต่ า งประเทศต่อการต่า งประเทศ ของคณะอนุกรรมการประชาสั มพันธ์
แห่งชาติด้านต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรวม 29 หน่วยงาน เพื่อกาหนดและจัดทารายละเอียดเรื่องสื่อสาร
ที่สาคัญด้านต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 4 เรื่อง สรุปได้ ดังนี้
เรื่อง
ผลการดาเนินงาน
( 1 ) APEC 2022 & Hub เน้ น ย้ าการประชาสั มพันธ์เกี่ยวกั บการเป็นเจ้ าภาพเอเปคของไทย ในปี
Thailand ศู น ย์ ก ลางของนานา 2565 และโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ประเทศ
เช่น อินโฟกราฟิก บทความ และคลิปวิดีโอ
(2) Tech and Innovation
เสนอข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อสร้างความ
นวัตกรรมไทยไฮ-เทคโนโลยี
เชื่อมั่นเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของไทย ซึ่ง
น าไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมในอนาคต ผ่ า นการสื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลากหลายรู ป แบบ เช่ น อิ น โฟกราฟิ ก คลิ ป วิ ดี โ อ และ
การจัดกิจกรรม
(3) Health Care สาธารณสุขไทย เน้นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุขของ
ในระดับโลก
ไทย รวมทั้งมาตรการด้านบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูงในการ
กระตุ้ น เศรษฐกิ จ เพื่ อ สร้ า งรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลาย พร้อมทั้งเน้นย้า
ความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างประเทศในการกลับเข้ามาใช้บริการในประเทศ
ไทย
(4) Thai Culture… Universal ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก บทความ คลิปวิดีโอ สปอต
Soft Power วั ฒ นธรรมไทยก้ า ว สัมภาษณ์ และรายการ เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีต่อ
ไกลสู่สากล
ประเทศไทยในสายตาชาวต่างประเทศผ่านวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ไทย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ได้จัดทารายละเอียดและกาหนดเรื่องสื่อสารที่สาคัญด้าน
ต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 4 เรื่อง ภายใต้แนวคิดหลัก New Chapter of Thailand :
New Opportunities and Innovation ได้แก่ (1) BCG Economy เศรษฐกิจยุคใหม่...เพื่ออนาคตไทย (2) Tech
and Innovation นวั ต กรรม ไฮ-เทคโนโลยี เช่ น การประชุ ม BIMSTEC (3) Health Care ความก้ า วหน้ า ทาง
การแพทย์ระดับโลก และ (4) Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล
3. ผลการด าเนิน งานตามแนวทางการพั ฒนาที่ 3 บริ หารจัดการข้ อ มู ล ข่า วสาร พัฒนาสื่ อ
สร้างสรรค์ สร้างการรู้เท่าทัน และการมีส่วนร่วม ของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ เช่น (1) การผลิตสื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อ
เผยแพร่เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทย
รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และรายการ Spokesman Live!!! และ (2) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Fake News) ในรูปแบบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พร้อมระบบชี้แจงประเด็นส าคัญที่ ทัน ต่ อ
สถานการณ์ หรือ ID IA IR Chat เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง นาไปขยายผลส่งต่อให้ประชาชนทราบผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ เพจข่าวจริงประเทศไทย และสื่อประชาสัมพันธ์ของ ดศ.
4. ผลการดาเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ โดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาฯ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความซ้าซ้อนของ (ร่าง) โครงการพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ
และแนวทางการดาเนิน โครงการฯ และเสนอต่อที่ประชุม กปช. เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาฯ เตรียมโครงการฉบับที่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ นร. และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของ ดศ. ก่อนเสนอสานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินการต่อไป
5. ผลการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ 4 ยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชนของประเทศ ของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุ คลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของ
ประเทศ มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ เช่น (1) ขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการ
พัฒนาหลักสูตร/ชุดวิชาด้วยการจัดทาชุดวิชาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 2 ชุดวิชาใหม่บรรจุลง
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เว็บไซต์ IPRMOOC ได้แก่ การสื่อสารในภาวะวิกฤตและการผลิตสื่อดิจิทัล และปรับปรุงหลักสูตรที่กรมประชาสัมพันธ์
จัดอบรมในปี 2565 โดยเน้นรายวิชาการสื่อสารในยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น และ (2) พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยจัด
โครงการฝึกอบรม “เปิดโลกสื่อยุคใหม่ก้าวสู่การสื่อสารยุ คดิจิทัล” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ
20 กระทรวง เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
6. ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด 76 จังหวัด
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางการพั ฒ นาทั้ ง 4 แนวทาง เช่ น (1) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสอดคล้องกับ 4 แนวทางการพัฒนาภายใต้
นโยบายและแผน การประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี) และ (2) การบริหารประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สาคัญ ประจาปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนระดับประเทศสู่การปฏิบัติ เช่น 1) การฉีดวัคซีนเชิงรุก 2) มาตรการการ
ป้องกันตนเองด้วยการตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 และ 3) การเตรียมเปิดโรงเรียน โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้และเข้าใจ
ให้กับประชาชนผ่านเรื่องสื่อสารที่สาคัญระดับประเทศตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ด้วยการเผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์และช่องทางอื่น ๆ ของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์
19. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2565
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอความก้าวหน้าของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2565 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติ (27 กันยายน 2565) รับทราบ ดังนี้
1.1.1 ผลการพิจารณาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีโครงการที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญจานวน 1,026 โครงการ จาก
ข้อเสนอโครงการฯ ทั้งหมด 2,619 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 33 โครงการ ทั้งนี้ จะมีการขับเคลื่อน
การดาเนินการในระยะถัดไป ดังนี้ (1) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาทบทวนความเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเพื่อให้ครอบคลุมการขับเคลื่อนทุกปัจจัย (2) ให้หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผน
แม่บทฯ ทุกระดับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทางานร่วมกันอย่างบูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และ (3) ให้ ส านั กงบประมาณยึ ดเป้ าหมายแผนแม่บทย่อยเป็ นหลั กในการพิจารณาจั ดสรรงบประมาณ โดยให้
ความสาคัญกับโครงการที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญเป็นลาดับแรก นอกจากนี้ สคช. จะสร้างการตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการขยายผลและสามารถจัดทาโครงการฯ ที่ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
แบบพุ่งเป้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.1.2 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับปรับปรุง)
และมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ คาดว่าแผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) จะประกาศใช้ได้ภายในเดือนตุลาคม
25651 ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐจาเป็นต้องยึดเป้ าหมายของแผนแม่บทฯ เป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานร่วมกันโดยให้ความสาคัญในระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ในแต่ละห้วงการพัฒนาซึ่งจะส่งผลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง
1.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ข้อมูลสรุปผลการดาเนินการขจัดความ
ยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย รายจังหวัด สิ้นสุด ณ กันยายน 2565 พบว่า มีการลงพื้นที่สารวจปัญหาครัวเรือน
เป้าหมายแล้วทั้งสิ้น 621,360 ครัวเรือน จากจานวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด 629,280 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
98.74 และมีการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาในภาพรวมแล้วเกือบทั้งหมด โดยจังหวัดที่มีการลงพื้นที่สารวจสูงสุด 3
ลาดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ บุรีรัมย์ และนครศรีธรรมราชซึ่งหากพิจารณาจาก 5 มิติความขัดสน 2 จะเห็นได้ว่า
มีจานวนครัวเรือนตกเกณฑ์มิติด้านรายได้สูงสุดเมื่อเทียบกับมิติอื่น โดยมี 309,122 ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ
42 ทั้งนี้ จะนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการดาเนินการของ ศจพ. ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเพื่อแก้ไข
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ปัญหาความยากจนและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน รวมทั้งนาไปประกอบการจัดทา
ดัชนีการพัฒนาคนหลายมิติระดับประเทศและระดับพื้นที่ นอกจากนี้ได้ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนแบบชี้ เ ป้ า (TPMAP) โดยการน าเทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ ใ นการ
สนับสนุนการประเมินสภาพปัญหา สถานการณ์ต้นเหตุของปัญหา ช่องว่างของการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาตาม
มิติของการพัมนาที่มีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตามคว าม
จาเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับทรัพยากรข้อจากัดต่างๆ ในพื้นที่ของการพัฒนาเพื่อนาไปสู่การออกแบบการจัด ทา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าที่เป็นไปอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป
2. ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ สศช. ได้จัดทารายงานความคืบหน้าการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรู ป ประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยครั้งที่ 16 (รอบเดือนเมษายนมิถุนายน 2565) โดยสรุปผลสัมฤทธิ์จากการดาเนินการปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เช่น การนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานราชการมากขึ้น การเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การจัดทาพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้ที่มีความผิดไม่
ร้ายแรงชาระค่าปรับแทนการลงโทษทางอาญาและไม่มีการจาคุก และการจัดทาพระราชบัญญัติกาหนดระยะเวลา
ดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ การดาเนินการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป ให้หน่วยงานของรัฐ
นาประเด็นการปฏิรูปที่ยังต่อเนื่องไปดาเนินการผ่านกลไกของแผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และการดาเนินการต่างๆ
ของหน่วยงานเพื่อผลักดันให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป
3. การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตจร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รองรับการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินการตามแผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 25662570) สศช. จึงได้เชื่อมโยงความสอดคล้องของเป้าหมายของแต่ละแผนเพื่อความสะดวกในการนาเข้าข้อมูลโครงการ/
การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในประเด็นที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างเป้าหมาย รวมถึงสามารถนา
ข้อมูลมาใช้ในการประมวลผลได้ง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินการตามแผน
ระดับที่ 2
4. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โครงการฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญจานวนทั้งสิ้น 1,026 โครงการจากข้อเสนอโครงการฯ ทั้งหมด 2,619
โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 39.18 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเมื่อ 2 ปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาข้อเสนอโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ มากขึ้น อย่างไรก็
ตาม หากพิจาณาในรายละเอียดของผลคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการฯ เกณฑ์ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ ย ต่าที่สุ ด 3 ล าดับ แรก ได้แก่ โครงการเป็ นการจัดทาโดยมีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์มารองรับ
โครงการมี แ ผนการด าเนิ น งานและกิ จ กรรมที่ ชั ด เจน เป็ น ไปได้ จ ริ ง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง และโครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการฯ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาและพุ่งเป้าในการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน
อย่ างจริ งจั งในการขั บ เคลื่ อนการดาเนิ น การไปสู่ การบรรลุ เป้าหมายของแผนแม่บ ทฯที่เ กี่ยวข้ อง อีกทั้งต้ อ งให้
ความสาคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทาโครงการฯ ตลอดกระบวนการและจัดทา/ปรับปรุงรายละเอียด
ของข้อเสนอโครงการฯ ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน
ตามกระบวนการงบประมาณและบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป
_______________________________
1

จากการประสานงานข้อมูลเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 สศช. แจ้งว่าอยู่ระหว่างปรับแก้แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) ตามความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2
ความขัดสน 5 มิติ ประกอบด้วย สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการรัฐ
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20. เรื่อง สรุปผลการพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การจัดการ
ตาบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ” ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้า วุฒิสภา
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ รั บทราบสรุปผลการพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานการ
พิจารณาศึกษา เรื่อง “การจัดการตาบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ” ของ
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าวุฒิสภา ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และแจ้ งให้
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การจัดการตาบลเข้มแข็ง
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ” ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้า วุฒิสภา มาเพื่อ ดาเนินการโดยคณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรกาหนดให้การขับเคลื่อน
การพัฒนาที่มุ่งให้ “ตาบลเข้มแข็ง” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อส่งสัญญาณและระดมสรรพกาลังความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน มุ่งสู่การสร้างเสริมตาบลเข้มแข็งอย่างจริงจัง เป็นระบบ ควรกาหนดเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินและเกี่ยวข้องกับภารกิจการพัฒนา
เชิงพื้นที่ ควรมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนดตัวชี้วัดร่วม “เชิงกระบวนการ” ของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่มีภารกิจเข้าไปทางานในระดับตาบลเพื่อให้การทางานของทุกส่วนราชการได้ให้ความสาคัญต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการตาบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีคาสั่งให้สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจาณาร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อ
พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานและข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผล
การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาสั่งเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
สานักงาน ก.พ.ร. ได้ จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สศช. สานักงาน
ป.ย.ป. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อพิจารณารายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดย
เห็นด้วยในหลักการของรายงานการพิจาณาศึกษาฯ ดังกล่าว โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้
ดังนี้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ - ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดตั้ง “ศูนย์อานวยการขจัด
ปฏิรูปประเทศ
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่า งยั่งยืน ตาม
- ควรกาหนดให้การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มุ่งให้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)” เพื่อเป็น
“ตาบลเข้มแข็ง” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อส่งสัญญาณ กลไกระดับชาติเชิงนโยบายในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
และระดมสรรพกาลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน มุ่งสู่ ความยากจนและการพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย ได้ อ ย่ า งมี
การสร้างเสริมตาบลเข้มแข็งอย่างจริงจังเป็นระบบ
ประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น รู ป ธรรม นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด ตั้ ง
- ควรก าหนดเป็ น นโยบายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส่ ว น ศจพ. ในระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน
ราชการต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปและ การดาเนินการในระดับพื้นที่ โดย ศจพ. ทุกระดับอยู่แล้ว
พัฒ นาระบบบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน และเกี่ย วข้องกับ ดังนั้น หากจะกาหนดประเด็น “ตาบลเข้มแข็ง” ให้เป็น
ภารกิจการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทาความเข้าใจกับแนวคิด วาระแห่งชาติ ควรเป็นการกาหนดให้เป็น วาระสาคัญ
และแนวทางการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วนในระดับ (Agenda) หรือประเด็นสาคัญ (Issue) เพื่อให้หน่วยงานที่
พื้นที่ เพื่อพัฒนาระบบและวิธีการทางานให้สอดคล้ อง เกี่ยวข้องและมีอานาจหน้าที่ร่วมระดมกาลังในการแก้ไข
กับระบบการจัดการตาบลเข้มแข็งในทิศทางนี้
ปัญหาโดยจะต้องมีกระบวนการระดมความคิดเห็ นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความชัดเจนในกระบวนการ
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2. บทบาทของราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
- ควรมอบหมายให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ร่ ว ม “เชิ ง
กระบวนการ” ของส่วนราชการต่างๆ ที่มีภารกิจเข้า
ไปทางานในระดับตาบล เพื่อให้การทางานของทุกส่วน
ราชการได้ให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมการพัฒระบบ
การจัดการตาบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง ไม่ต่างคนต่างทาเฉพาะตน
3. การสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารราชการ
- ควรก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานจังหวัด
แบบบู ร ณาการ จั ด ให้ มี “แผนงานโครงการและ
งบประมาณสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการจั ด การ
ตาบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วน” ในระดับตาบลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องทุกปี

4. การจัดทาหลักสูตร
- ควรกาหนดนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
“หลักสูตรการจัดการตาบลเข้มแข็ง ” สาหรับผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งระดับประเทศ ภาค จังหวัด อาเภอ
และตาบลอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

5. การจัดให้มีสมัชชาตาบล
- ควรกาหนดนโยบายให้หน่วยงานหลักที่เหมาะสม
จัดให้มี “สมัชชาตาบลเข้มแข็งแห่งชาติ ” ทุกปี เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ได้ น าเสนอการพั ฒ นาต าบลเข้ ม แข็ ง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน

ปฏิบัติเพื่อให้วาระแห่งชาติขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป
- เห็นด้วยในการกาหนดตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการที่มีภารกิจในระดับตาบลเพื่อให้การทางานของ
ทุกส่วนราชการได้ให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการจั ด การต าบลเข้ ม แข็ ง แบบหุ้ น ส่ ว นอย่ า งเป็ น
รูปธรรมและต่อเนื่อง เนื่องจากจะทาให้เกิดความร่วมมือ
ในการทางานทั้งในด้านฐานข้อมูล งบประมาณ บุคลากร
และฐานข้อมูล (Database)
- เห็นควรให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาคพิจารณาความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะ
อย่ า งไรก็ ต าม เรื่ อ งดั ง กล่ า วควรเป็ น เรื่ อ งในความ
รับผิดชอบโดยตรงของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
เนื่ อ งจากมี อ านาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนและประสานแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นระดั บ อ าเภอและ
ตาบล พ.ศ. 2562 ถือเป็นกลไกการจัดทาแผนในระดับ
พื้นที่ทาให้การจัดทาและประสานแผนพัฒนาตั้งแต่หมู่บ้าน
ชุมชน ตาบล และอาเภอมีการบูรณาการและการเชื่อมโยง
ให้เป็นแผนเดียวกัน สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการ
ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
- การกาหนดนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
“หลักสูตรการจัดการตาบลเข้มแข็ง ” สาหรับผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งระดับประเทศ ภาค จังหวัด อาเภอ และ
ตาบลอย่างกว้างขวางและทั่ว ถึง สามารถดาเนินได้เ มื่ อ
รัฐบาลเห็นชอบแนวทางการดาเนินงานเรื่อง “ระบบการ
จัดการตาบลเข้มแข็ง” ที่คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้าเสนอ และมอบหมาย
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ
ในการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้ ง นี้ ส านั ก งาน ป.ย.ป. ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ โดยใช้
ประสบการณ์ จ ากการดาเนิ น การโครงการนัก บริ หาร
ระดับสูง : ผู้นาการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) และ
โครงการต้ น แบบแนวทางลดความเหลื่ อ มล้ าด้ ว ย
นวั ต กรรมภาครั ฐ เพื่ อ ประกอบการด าเนิน การจัดทา
หลักสูตรของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในระยะต่อไป
- การกาหนดนโยบายให้หน่วยงานที่เหมาะสมโดย
จัดให้ มี “สมัช ชาตาบลเข้มแข็งแห่ งชาติ ” ทุกปี อาจใช้
กลไกการประชุมสภาองค์กรชุมชนตาบลซึ่งจัด ปีละ 1
ครั้ ง เพื่ อ สรุ ป ปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น กั บ ประชาชนในจังหวัด
และข้ อ เสนอแนะแนวทางการแก้ ไ ขเพื่ อ เสนอต่ อ
คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาสั่ ง การ อย่ า งไรก็ ต าม ควร
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พิ จ ารณาถึ ง ภารกิ จ และอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่
ดาเนินการดังกล่าวด้วย
ต่างประเทศ
21. เรื่อง การขอความเห็นชอบการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากสานักงานส่งเสริมการค้าและการ
พัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อดาเนินโครงการศึกษาจัดทาแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่าง
บูรณาการของประเทศไทย (Thailand Integrated Logistics and Intermodal Transport Development
Plan)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความตกลงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากสานักงาน
ส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อดาเนินโครงการศึกษาจัดทาแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการ
ขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งอย่ า งบู ร ณาการของประเทศไทย (Thailand Integrated Logistics and Intermodal Transport
Development Plan) (บันทึกความตกลงฯ) ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขร่างบันทึกความตกลงฯ ใน
ส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ก่อนการลงนามให้กระทรวงคมนาคม (คค.) ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
สาหรับการลงนามในบันทึกความตกลงฯ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า
1. สานักงานส่งเสริมการค้าฯ ได้ให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ โดยให้ทุน
(Grant Fund) วงเงิน รวมทั้งสิ้น 1,360,740 ดอลลาร์ส หรัฐ แก่ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร
(สนข.) เพื่อดาเนินโครงการศึกษาจัดทาแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการของประเทศ
ไทย (Thailand Integrated Logistics and Intermodal Transport Development Plan) (โครงการศึกษาจัดทา
แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ( Technical
Assistance) ดังกล่าวเป็นเงินให้เปล่าและไม่ต้องใช้งบประมาณของ สนข. ร่วมดาเนินการ โดยจะมีการลงนามในร่า ง
บันทึกความตกลงฯ ซึ่งระบุรายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่เสนอในครั้งนี้ตามขั้นตอนต่อไป
2. ร่างบันทึกความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่ประเทศไทยในการบรรลุ
เป้าหมายการขนส่ งสิน ค้าต่อเนื่องหลายรู ปแบบ ลดต้นทุนการขนส่ง มลพิษทางถนน ลดอุบัติเหตุทางถนน และ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค โดยจะเสนอแนะโครงการนาร่องศูนย์บูรณาการโลจิสติกส์และขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อสาธิตให้เห็นการดาเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการทางถนนและ
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีขอบเขตงาน (1) ศึกษาทบทวนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มตลาด (Market Segments) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การนาเข้าและส่งออก และ Land bridge โดยการ
ขนส่ ง ทางทะเลและทางน้ า กลุ่ ม ที่ 2 การขนส่ ง ภายในประเทศของสิ น ค้ า ทั่ ว ไปทางถนน ทางราง ทางน้ า
ภายในประเทศและชายฝั่ง กลุ่มที่ 3 การนาเข้าและส่งออกผ่านแดนทางบก และกลุ่มที่ 4 การนาเข้าและส่งออกผ่าน
แดนทางอากาศ (2) คาดการณ์ปริมาณการขนส่งและจราจร สาหรับแต่ละกลุ่มตลาดและตามรูปแบบการขนส่ง (3)
ระบุมาตรการที่จาเป็นเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบในการขนส่งสินค้าจากทางถนนสู่ทางราง ครอบคลุมประเด็น
ที่สาคัญ เช่น อุปสรรคในการพัฒนาสาหรับธุรกิจใหม่ และการประเมินทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาธุรกิจ
ใหม่สาหรับแต่ละกลุ่มตลาด โดยงบประมาณโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,360,740 ดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลาดาเนินการ
ศึกษา ประมาณ 14 เดือน
3. ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ การดาเนินโครงการศึกษาจัดทาแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ภายใต้
ร่างบันทึกความตกลงฯ จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง
ของไทย การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพใน
การพัฒนาระบบการขนส่งอย่างยั่งยืนของไทยและการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค นอกจากนี้ บุคลากรของ
สนข. จะได้เรียนรู้จากการดาเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
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22. เรื่ อ ง รายงานผลการเดิ น ทางเยื อ นราชอาณาจั ก รของซาอุ ดี อ าระเบี ย ของรองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามผลการเดินทางเยือนฯ ต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
1. พณ. รายงานว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง พณ. และคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่
27 - 31 สิงหาคม 2565 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดการส่งออกสินค้าของไทยให้เห็นผลเป็น
รูปธรรม รวมถึงเพื่อกระชับและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันโดยรอง
นายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพณิชย์ได้พบหารื อกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนของซาอุดีอาระเบีย จานวน 4 แห่ง รวมถึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าไทยกับซาอุดีอาระเบีย และได้สารวจ
สินค้าไทยในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
ประเด็น
ผลการหารือ
1) การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ ของซาอุดีอาระเบีย (ได้แก่ กระทรวงสื่อสารมวลชน
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ธาตุ กระทรวงแรงงานและ
การพัฒนาสังคม และกระทรวงการท่องเที่ยว)
(1) การจัดทาเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: ไทยขอรับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียในการ
FTA) กั บ กลุ่ ม ประเทศความร่ ว มมื อ แห่ ง อ่ า ว จั ด ท า FTA กั บ กลุ่ ม GCC ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
อาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC)
กระทรวงพาณิช ย์แห่ งซาอุดีอาระเบียยินดีที่จะให้
การสนับสนุน และจะช่วยประสานงานกับประเทศ
สมาชิกเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดทา FTA ไทย-GCC
(2) การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย- ไทยเสนอการจัดตั้ง JTC ไทย-ซาอุดีอาระเบีย ซึ่ง
ซ า อุ ดี อ า ร ะ เ บี ย ( Joint Trade Committee: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งซาอุดีอาระเบีย
JTC)
ตอบรั บ ข้ อ เสนอดั ง กล่ า วและได้ สั่ ง การให้ ฝ่ า ย
ซาอุ ดี อ าระเบี ย เริ่ ม หารื อ กั บ กรมเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศโดยเร็วเพื่อเร่งจัดทาบันทึกความ
ร่วมมือในการจัดตั้ง JTC ไทย-ซาอุดีอาระเบีย โดย
คาดว่าการจัดตั้ง JTC ไทย-ซาอุดีอาระเบีย จะแล้ว
เสร็จภายในสิ้นปี 2565
(3) การส่งเสริมการค้าระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย - ไทยยินดีให้ การสนับสนุนซาอุดีอาระเบียทั้ ง ด้าน
ภายใต้ Saudi Vision 2030
การค้ า และการลงทุ น โดยเฉพาะการให้ บ ริ ก าร
ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ซาอุดีอาระเบียสามารถบรรลุ
เป้ า หมายพั ฒ นาประเทศภายใต้ Saudi Vision
2030
- ไทยขอให้ฝ่ายซาอุดีอาระเบียเป็นแหล่งความมั่นคง
ด้านพลังงานให้กับไทย และไทยจะเป็นแหล่งความ
มั่นคงด้านอาหารให้กับซาอุดีอาระเบีย
(4) การขอวีซ่าให้กับภาคเอกชนไทย
ปัจจุบันเอกชนไทยจ าเป็ นต้ อ งใช้ห นังสื อ เชิ ญ จาก
บริ ษั ท คู่ ค้ า ของซาอุ ดี อ าระเบี ย เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการพิจารณาวีซ่า ส่งผลให้การเดินทางไป
เจรจาธุ รกิ จ ที่ ซาอุ ดี อ าระเบีย มี ค วามล่ าช้า ดั ง นั้น
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ไทยได้เสนอให้ซาอุดีอาระเบียพิจารณาวีซ่าของนัก
ธุรกิจไทยจากหนังสือรับรองของหอการค้าไทย สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ
ไทย ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ แ ห่ ง
ซาอุดีอาระเบียได้สั่งการให้ฝ่ายซาอุดีอาระเบียรีบ
ดาเนินการตามที่ฝ่ายไทยเสนอโดยเร็ว
2) การหารือกับประธานองค์การอาหารและยาซาอุดีอาระเบีย (Saudi Food and Drug Authority:
SFDA)
(1) การแก้ไขปัญหาการส่งออกไก่แปรรูปและการ ปั จ จุ บั น โรงงานไทยที่ ผ่ า นการรั บ รองจาก SFDA
ทาความเข้าใจกับโรงงานไทย
จานวน 11 แห่ง เข้าใจว่า สามารถส่งออกได้เพียงแค่
ไก่ดิบเท่านั้น ซึ่ง SFDA ชี้แจงว่าอนุญาตให้โรงงาน
ไทยดังกล่าวสามารถส่งออกไก่แปรรูปและไก่ปรุงสุก
มายังซาอุดีอาระเบียได้แล้ว ซึ่งไทยจะประสานกับ
โรงงานไทยดังกล่าวต่อไป
(2) การเร่งรัดการขึ้นทะเบียนโรงงานไก่เพิ่มเติมอีก กรมปศุ สั ต ว์ อ ยู่ ร ะหว่ า งการรวบรวมข้ อ มู ล จาก
28 โรงงาน
โรงงานที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นตามที่ SFDA ขอเพิ่ ม เติ ม
โดยไทยจะขอให้กรมปศุสัตว์เร่งรวบรวมและจัดส่ง
ข้อมูลให้กับ SFDA และขอให้ SFDA เร่งตรวจสอบ
โรงงานหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากกรมปศุสัตว์แล้ว
(3) การสนับสนุนให้ซาอุดี อาระเบียนาเข้าสิน ค้า SFDA พร้อมที่จะอานวยความสะดวกให้กับฝ่ายไทย
เนื้อสัตว์ เช่น โค และผลิตภัณฑ์เนื้อแพะจากไทย โดยจะมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนของไทยโดยเร็ว นอกจากนี้ ไทยมีแผน
เชิญนักธุรกิจซาอุดีอ าระเบียร่วมลงทุนโรงงานผลิต
เนื้ อ สั ต ว์ ที่ ไ ทยเพื่ อ ให้ ก ารส่ ง ออกเนื้ อ สั ต ว์ ไ ป
ซาอุดีอาระเบีย มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
(4) ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาสินค้า SFDA แ จ้ ง ว่ า Islamic University of Madinah
ฮาลาล
ประสงค์ร่วมมือทางวิชาการกับไทยเพื่อพัฒนาสินค้า
ฮาลาลของไทยให้ตรมาตรฐานของซาอุดีอาระเบีย
โดยฝ่ า ยไทยจะประสานศู น ย์วิท ยาศาสตร์ ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการดาเนินการต่อไป
3) การหารือกับประธานสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย พร้อมผู้แทนภาคเอกชนไทย ซาอุดีอาระเบียกาลัง
อยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศตาม Saudi Vision 2030 ซาอุดีอาระเบียจึงต้องการนักธุรกิจจากทั่วโลกเข้า
มาลงทุน และได้เชิญนักธุรกิจไทยให้เข้าร่วมการลงทุนดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ฝ่ายไทยได้เชิญนักธุรกิจจาก
ซาอุดีอาระเบียเข้ามาลงทุนในไทยเช่นเดียวกัน
4) การหารือกับประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
ซาอุดีอาระเบียประสงค์ให้ความช่วยเหลือไทยไม่ให้ขาดแคลนปุ๋ย ซึ่งบริษัท SABIC เป็นบริษัทผลิตปุ๋ยของ
ซาอุดีอาระเบี ยยิน ดีช่วยเหลื อในประเด็นดังกล่าว โดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้ให้โควตาบริษัท SABIC
ส่งออกปุ๋ยมายังไทยเพิ่มขึ้น และอนุญาตให้บริษัท MA’ADEN (มาเดน) เจรจาขายปุ๋ยกับไทยด้วย
2. กิจกรรมส่งเสริมการค้าไทยกับซาอุดีอาระเบีย
2.1 กิจ กรรมส่งเสริ ม การขายสิน ค้า ไทย ณ Manuel Market สาขา Park Avenue
กรุงริยาด โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงสินค้าไทย จานวน 30 รายการ เช่น อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง
และข้าว ซึ่งจะผลักดันให้ Manuel Market นาเข้าสินค้าไทยเพิ่มขึ้นจาก 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 เป็น 30
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2565
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ซาอุดีอาระเบีย ดังนี้

2.2 การลงนามความร่ วมมือและการเจรจาธุ ร กิจระหว่า งนักธุ ร กิจไทยกั บนัก ธุ ร กิ จ

(1) การลงนามความตกลงจั ด ตั้ ง สภาธุ ร กิ จ ไทย-ซาอุ ดี อ าระเบี ย ระหว่ า ง
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน กับสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่า
การค้าระหว่างกัน 10,000 ล้านบาท ภายใน 1 ปี
(2) การลงนามความร่ว มมื อระหว่ างนั กธุร กิจ ไทยกั บนั กธุร กิจซาอุดี อ าระเบี ย
จานวน 10 คู่ จากหลากหลายกลุ่มสินค้า เช่น อาหาร อาหารสัตว์เลี้ยง และชิ้นส่วนยานยนต์ ทาให้มีมูลค่ารวมกัน
ประมาณ 1,000 ล้านบาท
(3) การเจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิ จซาอุดีอาระเบียทาให้สร้าง
มูลค่าการสั่งซื้อทันทีประมาณ 440 ล้านบาท และมีมูลค่าการสั่งซื้อ ภายใน 1 ปี ประมาณ 2,070 ล้านบาท สาหรับ
สินค้าที่ได้รับความสนใจ เช่น อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม และข้าว
2.3 กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การมอบใบประกาศนียบัตรให้กับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้า
ระหว่างประเทศประจาซาอุดีอาระเบีย และ พณ. ได้แต่งตั้งให้ ดร. ยูเซฟ อับดุลลาห์ อัลฮูมูดี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ด้านการค้าระหว่างประเทศประจ าซาอุดีอาระเบียเพื่อเป็นตัวแทนของไทยในการดูแลและปกป้องผลประ โยชน์
ทางการค้าของไทย
3. การสารวจสินค้าไทยในซาอุดีอาระเบีย รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทวงพาณิชย์ ได้สารวจสินค้าไทยใน Lulu Hypermarket ซึ่งเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตที่วางจาหน่าย
สินค้าไทยมากที่สุดในซาอุดีอาระเบีย โดยสินค้าไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหาร เช่น ข้าว ผัก และผลไม้ อีกทั้งได้หารือ
กับผู้อานวยการของ Lulu Hypermarket เพื่อผลักดันให้มีการวางจาหน่ายสินค้าไทยเพิ่มขึ้นและร่วมมือกับฝ่ายไทย
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายระหว่างกันต่อไปในอนาคต
23. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชียแปซิฟิก
(Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research: SGATAR) ครั้งที่ 52
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะศึกษาด้าน
การบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชียแปซิฟิก [Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and
Research (SGATAR)] ครั้งที่ 52 ณ จังหวัดภูเก็ต (เดือนพฤศจิกายน 2566) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม SGATAR ประจาปี ครั้งที่ 52 และการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง สานักงบประมาณ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายภายในกรอบวงเงินงบประมาณ จานวน 14,584,900 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นขอให้ กค. โดย
กรมสรรพากรจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป โดยคานึงถึงความประหยัดและ
ประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นสาคัญ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
สาระสาคัญของเรื่อง
การประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชียแปซิฟิก [Study Group
on Asia Pacific Tax Administration and Research (SGATAR)] เป็นการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ทางวิชาการ ประสบการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านภาษีอากร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดเก็บ
ภาษีของเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ปัจจุ บันมีสมาชิกที่เป็นหน่วยจัดเก็บภาษี
ของเขตเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก จ านวน 18 เขตเศรษฐกิ จ และมี ส มาชิ ก จ านวน 10 เขตเศรษฐกิ จ
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) โดยที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SGATAR มาแล้ว
จานวน 5 ครั้ง (ครั้งล่าสุดคือครั้งที่ 42 ในปี พ.ศ 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งในการประชุม SGATAR ประจาปี ครั้ง
ที่ 51 (มาเลเซียเป็นเจ้าภาพ) ระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565 กระทรวงการคลัง (กค.) โดยกรมสรรพากรได้รับ
มอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SGATAR ประจาปี ครั้งที่ 52 โดยคาดว่าการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ จังหวัด
ภูเก็ต ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นระยะเวลา 5 วัน ซึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม SGATAR ประจาปี ครั้งที่
52 จะทาให้ประเทศไทยสามารถนากลยุทธ์การบริหารจัดเก็บภาษี ทิศทางและแนวโน้มในการจัดเก็บภาษี รวมถึงแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงการบริหาร
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จัดเก็บภาษีให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้แสดงบทบาทผู้นาในการเป็นเจ้าภาพการประชุม
ระดับภูมิภาคที่สาคัญอีกด้วย
24. เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบต่ อ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยองค์ ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศ
(Convention on the International Maritime Organization : IMO Convention)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
( Convention on the International Maritime Organization : IMO Convention) ( อ นุ สั ญ ญ า ฯ ) ร ว ม ทั้ ง
มอบหมายให้ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทาตราสารยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสั ญญาดังกล่าวตามที่
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. เรื่องนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (Convention
on the International Maritime Organization: IMO Convention) มีส าระส าคัญเป็นการแก้ ไขเพิ่ม เติ ม ข้ อ บท
เกี่ยวกับองค์ประกอบ วาระการดารงตาแหน่ง องค์ประชุมของคณะมนตรี และภาษาที่ใช้ในการจัดทาอนุสั ญญา
ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมสมัชชาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 รับรองการแก้ไขเพิ่ม
ติมอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ภายใน 12 เดือนกับสมาชิกทั้งหมด หลังจากที่สมาชิกขององค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาดังกล่าวด้วยการนาส่งตราสารยอมรับต่ อ
เลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาฯ จะต้องส่งตราสารยอมรับ
การแก้ไขซึ่งเป็นการแสดงเจตนาให้การแก้ไขเพิ่มเติมมีผลผูกพันรัฐภาคีตามเนื้อหาที่แก้ไข
2. ประเทศไทยได้เข้าเป็ นสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime
Organization : IMO) เมื่อวัน ที่ 20 กัน ยายน 2561 (ค.ศ. 1973) ซึ่งเป็นทบวงการช านัญพิเศษ 1 (Specialized
agency) แห่งสหประชาชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2502 (ค.ศ. 1959) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกในการกาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล ตลอดจนเป็นกลไกเพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกจานวน 175
ประเทศ และสมาชิกสมทบ ได้แก่ หมู่เกาะฟาโร มาเก๊า และฮ่องกง มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน สหราช
อาณาจักร
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา IMO ซึ่งเปรียบเสมือนอนุสัญญาที่กาหนดโครงสร้างและ
กรอบการทางานของ IMO เมื่อวัน ที่ 20 กัน ยายน 2561 โดยโครงสร้างการดาเนินงานของ IMO ประกอบด้ว ย
สมัชชา (Assembly) คณะมนตรี (Council) คณะกรรมการ และสานักงานเลขาธิการ IMO
3. ในการประชุมคณะมนตรีสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 (ค.ศ. 2021) ได้มีการ
พิจารณาและรับรองร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบทที่ 16, 17, 18, 19 (b) และ 81 ของอนุสัญญา IMO และร่างข้อมติสมัชชา
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาตามความเห็ นของที่ประชุม โดยร่างแก้ไขเพิ่มเติมอนุสั ญญา IMO มี
รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
รายละเอียด
การแก้ไข
ข้อบท ถ้อยคาตามร่างฉบับเดิม
ถ้อยคาตามร่างฉบับแก้ไข
16
คณะมนตรีประกอบไปด้ว ย คณะมนตรีประกอบไปด้ว ยทั้งหมด
ทั้งหมด 40 ประเทศสมาชิก 52 ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือก
ที่ได้รับเลือกโดยสมัชชา
โดยสมัชชา
17
(a) ประเทศที่มีผลประโยชน์ (a) ประเทศที่มีผลประโยชน์มาก
มากที่ สุ ด ในการให้ บ ริ ก าร ที่สุดในการให้บริการการขนส่ง
การขนส่ ง ระหว่า งประเทศ ระหว่างประเทศ จานวน 12
จานวน 10 ประเทศ
ประเทศ
(b) ประเทศที่มีผลประโยชน์ (b) ประเทศที่มีผลประโยชน์ด้าน
ด้านการค้าทางทะเล
การค้าทางทะเลระหว่างประเทศมาก
ที่สุด จานวน 12 ประเทศ
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18

19(b)

81

การมีผลใช้บังคับ
ประโยชน์ที่ได้รับ

ระหว่างประเทศมากที่สุด
จานวน 10 ประเทศ
(c) ประเทศที่ไม่ได้รับ
เลือกตั้งภายใต้ข้อ (a) หรือ
(b) ข้างต้น ซึ่งมี
ผลประโยชน์เป็นพิเศษใน
ด้านการขนส่งทางทะเลหรือ
การเดินเรือและเป็นตัวแทน
จากภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ในคณะมนตรี จานวน 20
ประเทศ
สมาชิกคณะมนตรีตามข้อ
บทที่ 16 จะดารงตาแหน่ง
ไปจนสิ้นสุดวาระการดารง
ตาแหน่งปกติของสมัชชา
โดยสมาชิกสามารถได้รับ
เลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ต่อเนื่องได้
องค์ประชุมของคณะมนตรี
ประกอบด้วยสมาชิกของ
คณะมนตรี จานวน 26
ประเทศสมาชิก
ภาษาที่ใช้ในการจัดทา
อนุสัญญาฯ เป็นตัวบท
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ
สเปน มีความถูกต้องเท่า
เทียมกัน

(c) ประเทศที่ไม่ได้รับเลือกตั้งภายใต้
ข้อ (a) หรือ (b) ข้างต้น ซึ่งมี
ผลประโยชน์เป็นพิเศษในด้านการ
ขนส่งทางทะเลหรือการเดินเรือและ
เป็นตัวแทนจากภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลกในคณะมนตรี จานวน 28
ประเทศ
สมาชิกคณะมนตรีตามข้อบทที่ 16
จะดารงตาแหน่งไปจนสิ้นสุดวาระ
ตามวาระการดารงตาแหน่งปกติ
ของสมัชชา 2 วาระ ต่อเนื่องกันโดย
สมาชิกสามารถได้รับเลือกตั้งให้ดารง
ตาแหน่งต่อเนื่องได้
องค์ประชุมของคณะมนตรี
ประกอบด้วยสมาชิกของคณะมนตรี
จานวน 34 ประเทศสมาชิก

เพิ่มเติมภาษาที่ใช้ในการจัดทา
อนุสัญญาฯ เป็นตัวบทภาษาอาหรับ
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศส
ภาษารัสเชีย และภาษาสเปน มี
ความถูกต้องเท่าเทียมกัน
ภายใน 12 เดือน หลังจากที่ภาคือนุสัญญาไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ยอมรับการแก้ไข
ด้วยการนาส่งตราสารรับรองต่อเลขาธิการ IMO เพื่อแสดงการยอมรับการแก้ไข
เพิ่มเติมอนุสัญญาฯ
- การเพิ่ ม จ านวนประเทศสมาชิ ก คณะมนตรี IMO โดยเฉพาะกลุ่ ม C ท าให้
ประเทศไทยมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรี IMO มากขึ้น อันจะ
เป็นการขับเคลื่อนบทบาททางทะเลของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
- การขยายเวลาการดารงตาแหน่งของคณะมนตรีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
โดยเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนบทบาททางทะเลในเวทีระหว่างประเทศของไทย
อย่างต่อเนื่องมากขึ้นในฐานะสมาชิกคณะมนตรีจากเดิมต้องดาเนินการทุก 2 ปี
เป็นดาเนินการทุก 4 ปี ซึ่งจะเป็นการลดภาระงบประมาณที่ต้องใช้คราวละ 3
ล้านบาทโดยประมาณ ตลอดจนภาระงานและทรัพยากรบุคคลของฝ่ายไทยในการ
จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์หาเสียง
- การจัดทาอนุสัญญาว่าด้วยองค์ การทางทะเลระหว่างประเทศเป็น 6 ภาษา จะ
เป็นโอกาสในการทาความเข้าใจอนุสัญญา IMO และการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
กระบวนการการตัดสินใจและการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ของ IMO มากยิ่งขึ้น
รวมไปถึงส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นองค์การระหว่างประเทศของ IMO อีกด้วย
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3. คณะผู้แทนไทย (คค. กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กต. และสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงลอนดอน) ซึ่งเป็นสมาชิกคณะมนตรี IMO ในกลุ่ม C ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ 32 ระหว่าง
วันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2564 (ค.ศ. 2021) โดยที่ประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญา IMO ใน
ข้อบทที่ 16, 17,18, 19 (b) และ 81 ซึ่งคณะผู้แทนไทยไม่มีข้อขัดข้องเนื่องจากการแก้ไขดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ประเทศไทยที่เป็นสมาชิกคณะมนตรีประเภท C และที่ประชุมได้รับรองการแก้ไขอนุสัญญา IMO ตามข้อมติสมัชชา
IMO ที่ A. 1152 (32) โดยรับรองเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 (ค.ศ. 2021)
4. คค. (กรมเจ้าท่า) ได้มีหนังสือถึง กต. เพื่อสอบถามความเห็นในการยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม
อนุสัญญาฯ ซึ่ง กต. (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) พิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยคาโดยรวมของ
การแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฯ
___________________
1ทบวงการชานัญพิเศษ

หมายถึง องค์การปฏิบัติงานเฉพาะสาขา ได้รับการจัดตั้งโดยความตกลงระหว่างประเทศ และมีความสัมพันธ์กับสหประชาชาติ ตาม
ความตกลงพิเศษ เช่น องค์การการบินเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมแห่งสหประชาชาติ (NUESCO)

25. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-มองโกเลีย ครั้งที่ 1 รวมทั้งดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-มองโกเลี ย
ครั้งที่ 1 รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2565
พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามผลการประชุมฯ เพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ไทยกับมองโกเลียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดาเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มองโกเลียได้เป็นประธานร่วมในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 ณ กรุงอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย
สรุปได้ ดังนี้
1. สรุปผลการประชุมฯ
1.1 ภาพรวมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศไทยและมองโกเลียมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก 35.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 เป็น 53.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 51.60 ซึ่งทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างกันที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 257 0 โดย
ขณะนี้มองโกเลียดาเนินนโยบายการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการส่งออกสินแร่
และวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของมองโกเลีย และการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น
1.2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ไทยยินดีสนับสนุนและส่งเสริมให้มองโกเลียส่งออก
สินค้ามายังไทยและได้เชิญชวนผู้ประกอบการมองโกเลียเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติที่ พณ. จัดขึ้นเป็นประจา
ทุกปี เช่น งาน THAIFEX-ANUGA Asia (สินค้าอาหาร) และงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair (สินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับ) อีกทั้งได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมจับคู่นักลงทุนระหว่างไทยกับมองโกเลียในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมี
ศักยภาพร่ ว มกัน นอกจากนี้ ไทยได้ขอให้ มองโกเลี ยอานวยความสะดวกให้ แก่นักลงทุนที่เข้าไปดาเนินธุรกิจใน
มองโกเลียด้วย
1.3 การจัดทาความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ไทยขอให้มองโกเลีย
เร่งพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมฯ กับมองโกเลียเพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้น
1.4 การทบทวนอนุ สั ญ ญาเพื่ อ การเว้ น การเก็ บ ภาษี ซ้ อ นและการป้ อ งกั น การเลี่ ยง
รัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ไทยขอให้มองโกเลียเร่งพิจารณาช่วงเวลาในการทบทวนร่างอนุสัญญาเพื่อการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อนฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎระเบียบภายใต้ความตกลงที่ ทั้งสองฝ่าย
เป็นภาคีสมาชิก โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมทบทวนร่างอนุสัญญาดังกล่าวในช่วงต้นปี 2566
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ดังนี้
(1) เกษตร

1.5 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการดาเนินความร่วมมือด้านต่าง ๆ
ด้าน

ความร่วมมือ

มองโกเลียมีความประสงค์ ดังนี้
- ส่งออกสินค้าปศุสัต ว์ เนื้อสัตว์ดิบ และผลิตภัณฑ์นมมายังไทย ซึ่งสินค้า
ดังกล่ าวจัดอยู่ในสิ นค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติโ รคระบาดสั ตว์ พ.ศ.
2558 โดยมองโกเลียจะต้องส่งหนังสือให้กับกรมปศุสัตว์ของไทยพิจารณา
- จั ด ท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MoU) ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการเกษตร
ระหว่างไทยกับมองโกเลี ย ซึ่งไทยยินดีส นับสนุนเนื่องจากเห็ นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน
(2) การท่องเที่ยว
ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนและผลักดันการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยมองโกเลีย
ต้องการให้ ไ ทยไปท่ องเที่ ยวในมองโกเลี ย เพิ่ม ขึ้น ในช่ว งเดื อ นมิ ถุน ายน กันยายน ส่วนมองโกเลี ยต้องการมาท่องเที่ยวในไทยช่วงเดือนตุล าคม มีนาคม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
(3) การขนส่งและโลจิสติกส์
สายการบินมองโกเลียน แอร์ไลน์ได้ยื่นเอกสารขอเปิดเส้นทางการบินตรง
ระหว่างกรุงอูลานบาตาร์ - ภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งไทยอยู่ระหว่าง
พิจารณาและพร้อมให้การสนับสนุนเรื่องดังกล่าว รวมทั้งพร้อมที่จะส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างกันผ่านเส้นทางดังกล่าวด้วย
(4) ความร่วมมือทางวิชาการ
ไทยยินดีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางวิชาการแก่มองโกเลีย เช่น การ
จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านสาธารณสุข และด้าน
การเกษตร
1.6 ความร่ วมมือด้ า นอื่น ๆ มองโกเลี ยเสนอให้ไทยจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงอูลานบาตาร์ เพื่อเป็นช่องทางส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งไทยแจ้งว่าอาจพิจารณา
แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของ พณ. ประจากรุงอูลานบาตาร์
2. การดาเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทยได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ
ระหว่างนักธุรกิจมองโกเลียกับภาครัฐและเอกชนไทย รวมถึงนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในมองโกเลียเพื่อหารือเกี่ยวกั บการ
ขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน อีกทั้งได้สารวจและหารือกับผู้บริหารห้างค้าปลีก 2 แห่ง ซึ่งให้ความสนใจใน
การนาเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม เนื่องจากเห็นว่าสินค้าไทยมีศักยภาพและสัดส่วนการจาหน่ายสินค้าไทยในมองโกเลียยัง
มีจานวนน้อย
3. การติดตามการดาเนินการตามผลการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
ผลการประชุม/ประเด็นที่ต้องติดตาม
หน่วยงานรับผิดชอบ
(1) ด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน
(1.1) การส่ ง เสริ ม การค้ า เช่น
- พณ.
และการลงทุน
- เป้าหมายมูลค่าการค้าที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - สานักงาน
และเป้าหมายมูลค่าการลงทุนที่ 1,500 ล้านดอลลาร์ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม
สหรัฐ ภายในปี 2570
การลงทุน (สกท.)
- การส่งเสริมการค้าของทั้งสองฝ่ายและอานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า
- กิจกรรมจับคู่นักลงทุนระหว่างไทยกับมองโกเลี ย
ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกัน
(1.2) ความตกลงว่ า ด้ ว ย การจัดทาความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง กระทรวงการ
การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองการ การลงทุนระหว่างไทยกับมองโกเลีย
ต่างประเทศ (กต.)
ลงทุน
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(1.3) อนุสัญญาเพื่อการเว้น การกาหนดช่วงเวลาและการติดตามการทบทวนร่าง กระทรวงการคลัง
การเก็ บ ภ าษี ซ้ อ นและการ อนุ สั ญ ญาฯ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ภาษี เ ก็ บ จากเงิ น ได้
ป้ องกัน การเลี่ ย งภาษีรั ษฎากร ระหว่างไทยกับมองโกเลีย
ในส่ ว นที่เกี่ย วกับ ภาษีเก็บ จาก
เงินได้
(2) ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
(2.1) ด้านการเกษตร
- การอานวยความสะดวกในการนาเข้าสินค้าปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
(เนื้อสัตว์ดิบ หนังสัตว์ดิบ และผลิตภัณฑ์นม) และพืช สหกรณ์ (กษ.)
ตระกูลเบอร์รี่ของมองโกเลีย
- การจัดทา MoU ว่าด้วยความร่วมมือด้านเกษตร
ระหว่างไทยกับมองโกเลีย
(2.2) ด้านการท่องเที่ยว
สนับสนุนและผลักดันการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับ กระทรวงการท่องเที่ยว
มองโกเลีย เช่น จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการนาเที่ยว และกีฬา
มองโกเลียเรียนรู้การท่องเที่ยวของไทย
(2.3) ด้านการขนส่งและโล การอนุญาตเส้นทางการบินตรงระหว่างกรุงอูลานบา กระทรวงคมนาคม (คค.)
จิสติกส์
ตาร์-ภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่ง
สินค้าทางอากาศระหว่างไทย กับมองโกเลีย
(2.4) ความร่ ว มมื อ ทาง การพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ใ นการจั ด ฝึ ก อบรม กต.
วิชาการ
บุคลากรในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ สาธารณสุข
และการเกษตร
4. พณ. เห็นว่า มองโกเลียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ถ่านหิน ทองแดง
ทองคา เงิน และแร่ เหล็ ก แต่ไม่มีทางออกทะเลและมีพื้นที่เกษตรกรรมเพียงร้อยละ 1 ของพื้นที่ทั้งหมด ทาให้
มองโกเลี ย ต้ อ งพึ่ ง พาการน าเข้ า สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคและมี น โยบายเปิ ด รั บ การลงทุ น จากต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้
การประชุมฯ จะช่วยกาหนดแนวทางในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับมองโกเลีย รวมทั้งการดาเนิน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพเพื่อให้มูลค่าการค้าสองฝ่ายขยายตัว ได้ 100 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และมูลค่าการลงทุนขยายตัวได้ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2570
26. เรื่อง ผลการประชุมคณะทางานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะทางานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 รวมทั้ง
มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของคณะทางานเฉพาะกิจ
เพื่ออานวยความสะดวกและรื้อฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ ดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะทางานด้านต่าง ๆ ของเอเปคอย่างต่อเนื่องตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า คค. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทางานด้านการขนส่งของเอเปค (APEC
Transportation Working Group Meeting : TPTWG) ครั้ ง ที่ 52 ระหว่ า งวั น ที่ 14 - 16 กั น ยายน 2565 ณ
กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ปลัดกระทรวงคมนาคม
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจาก 18 เขตเศรษฐกิจ เช่น เครือรัฐ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี
มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มี
ประธานคณะทางาน TPTWG (Mr.Jason Hill) เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า
ของแผนการดาเนินการด้านการขนส่งในสาขาต่าง ๆ การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยื น การพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
เสริมสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวเปิดการประชุมฯ โดยกล่าวถึง เป้าหมายหลักของการ
ประชุม คือ “การขนส่งที่ไร้รอยต่อ อัจฉริยะ และยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของ
ไทย “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล ” เพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการฟื้นฟู
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ความเชื่อมโยงด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งในทุกมิติและมีความพร้อมในการตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความท้าทายที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทั้งนี้ ไทยได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและ
มีการเชื่อมโยงไร้รอยต่อผ่านการขนส่งหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
การพัฒนาท่าเรือบก การพัฒนาสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
คู่ขนานไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่ (MR-MAP) และโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน
2. การประชุมเต็มคณะ
2.1 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการประชุมเฉพาะสาหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
รายสาขา จานวน 4 สาขา เมื่อวันที่ 12 - 21 เมษายน 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล และให้การรับรองหัวข้อ
นโยบายหลัก ปี 2565 ได้แก่ (1) การขนส่งทางอากาศ : อากาศยานไร้คนขับ -เส้นทางการบินสู่อนาคต (2) การ
ขนส่งต่ อเนื่องหลายรู ปแบบและระบบขนส่งอัจฉริ ยะ : การปรับปรุงการเข้าถึงและความครอบคลุ มในการใช้
เทคโนโลยีการขนส่งที่เกิดขึ้นใหม่ (3) การขนส่งทางบก : มุ่งสู่การขนส่งอัจฉริยะ ยืดหยุ่น และปล่อยมลพิษต่า/เป็น
ศูนย์ในภูมิภาคเอเปค และ (4) การขนส่งทางน้า : การสนับสนุนการบูรณาการเทคโนโลยีและการบริการทางทะเลที่
เกิดขึ้นใหม่ อัจฉริยะ และยั่งยืน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเขตเศรษฐกิจ
เจ้าภาพ ได้กล่าวถึงภาพรวมของารประชุมฯ และประเด็นสาคัญที่ไทยต้องการผลักดัน โดยเห็นว่าการประชุมด้านการ
ขนส่งของเอเปคเป็นเวทีสาคัญในการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 4 สาขา เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งในมิติบก น้า ราง และอากาศ และเสริมสร้างความ
ยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน โอกาสในการเติบโต และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิ จในยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยเน้นการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาค
2.2 ที่ประชุมรับรองแผนปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์ของ TPTWG ปี 2565 - 2568 ซึ่ง
เป็นการกาหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาแผนงานประจาปีและกิจกรรมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มสมาชิกภายใต้ TPTWG
รวมถึงการนาเสนอโครงการของ TPTWG ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเอเปคและเขตเศรษฐกิจเอเปค และการพัฒนา
หัวข้อนโยบายหลักของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 สาขา ทั้งนี้ การดาเนินงานของ TPTWG จะนาไปสู่ระบบคมนาคมขนส่ง
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ไร้ ร อยต่อ มั่น คง ปลอดภัย และยั่งยืน เพื่อสนับสนุนวิสั ย ทั ศน์ ปุต ราจายา ค.ศ. 2040 1 และ
แผนปฏิบัติการเอาทีอารอ2 ในการสร้างภูมิภาคเอเปคที่เปิดกว้าง มีพลวัต ยืดหยุ่น และสงบสุข
2.3 ปลั ดกระทรวงคมนาคมในฐานะหัว หน้าคณะผู้แทนไทยและเขตเศรษฐกิจเจ้าภาพ
กล่าวถึงผลการประชุมและการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในกลุ่มสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ได้แก่
การฟื้นตัวด้านการบินภายหลังการหยุดชะงักของการบินทั่วโลกที่ต้องตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับโรคระบาด เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในภาคการบินเพื่อเป็นแนวทางและบทเรียนสาหรับวิกฤตในอนาคต และการให้ความสาคัญต่อการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนสาหรับการขนส่งทางบก นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองในการแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ ความคิดริเริ่มในการสนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงาน
หมุนเวียนในภาคการขนส่ง เช่น เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสาหรับการบริการ
เดินเรือบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน และการปรับปรุงการเชื่อมโยงการขนส่งผ่าน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อลดข้อจากัดของการขนส่งหลายรูปแบบ ซึ่งสัมพันธ์กับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในอนาคต
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้นาเสนอวีดิทัศน์ โครงการสะพานเศรษฐกิจ เชื่อมฝั่งทะเล
อ่าวไทย - อันดามัน ซึ่งจะเป็นเส้นทางเดินเรือใหม่ของโลกและเป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางทะเลที่เป็นจุดถ่าย
ลาของภูมิภาค โดยสามารถเชื่อมโยงกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟทางคู่ตามแผนบูรณาการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองเชื่อมต่อแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ (MR-MAP) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจในเอเป
คอย่างไร้รอยต่อ
4. คค. มีความเห็น/ข้อสังเกตว่า เอเปคจัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจเพื่ออานวยความสะดวกและ
รื้อฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ (Safe Passage Taskforce : SPTF) เพื่อ
หารือแนวทางการส่งเสริมการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
โดยได้ร่วมกันติดตามความคืบหน้าของมาตรการการเดินทางข้ามแดนจากองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การการ
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บินพลเรือนระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลก และอาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกด้านหลักฐานสาหรับการ
เดินทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน และการขยายขอบเขตการอานวยความสะดวกในการ
เดินทางของนักธุรกิจ โดยเอเปคให้ความสาคัญต่อการสนับสนุนการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเปคอย่า ง
ปลอดภัยทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล ซึ่ ง TPTWG ได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของ SPTF
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น จึง เห็นควรแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของ SPTF รับทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
________________________________________
1

วิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 เป็นการกาหนดทิศทางความร่วมมือของเอเปคเพื่อนาไปสู่ภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกที่เปิดกว้าง มี
พลวัต พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและมีสันติภาพ ภายในปี ค.ศ. 2040
2
แผนปฏิบัติการเอาทีอารอ (Aotearoa Plan of Action) เป็นแผนการกาหนดทิศทางความร่วมมือของเอเปคภายใต้วิสัยทัศน์ปุตรา
จายา ค.ศ. 2040

27. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 และ
การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง และแถลงการณ์ประธานรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 ทั้งนี้
กระทรวงการคลัง (กค.) ได้จัดทาวีดิทัศน์รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสาคัญของการประชุม APEC FMM ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการประชุม APEC FMM ครั้งที่ 29
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการคลั งเป็นประธานการประชุม APEC FMM ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้แทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจ
และผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group: WBG)
องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา ( Organization for Economic Cooperation and
Development: OECD) และหน่วยงานสนั บสนุนนโยบายของเอเปค (APEC Policy Support Unit: APEC PSU)
เพื่อร่วมหารือในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุ นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) และ
การใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทัล เพื่อมุ่งสู่ การเป็ น เศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy) ภายใต้แนวคิด
“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืน” โดยมีการหารือที่สาคัญสรุปได้ ดังนี้
1.1 ผลการหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ โดยผู้แทนจาก IMF ได้รายงานการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2565 ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ
3.2 ต่อปี ซึ่งชะลอลงจากปี ก่อนหน้ าที่ขยายตัวร้อยละ 6.0 ต่อปี และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิ จโลกในปี 2566 จะ
ขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ชะลอตัวลงจากปี 2565 ในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจของสมาชิกเขต
เศรษฐกิจเอเปคในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 ต่อปีที่ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 5.9 ต่อปี
และคาดการณ์ว่าในปี 2566 เศรษฐกิจของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 เร่งขึ้นเล็กน้อยจากปี
2565 โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากแนวโน้มการดาเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด ค่าเงินดอลลาร์สหรั ฐฯ ที่
แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ความขัดแย้งที่ส่งผลต่อราคาพลังงานที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ผลการคาดการณ์ดังกล่าว
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ ADB และ APEC PSU นอกจากนี้ ADB ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าความร่วมมือของภูมิภาค
เอเปคในด้านการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจะช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจของเอเปคสามารถฟื้นตัวได้อย่าง
ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
ในการนี้ ผู้แทนไทยได้นาเสนอสถานการณ์และทิศทางเศรษฐกิจไทยโดยคาดว่าในปี 2565
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.0 – 3.5 ต่อปี เป็นการขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 1.5 ต่อปี
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัว การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และนโยบายการคลัง
ในลักษณะที่มุ่งเป้า เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุนในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
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1.2 ผลการหารือในประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ADB และ OECD
ได้นาเสนอประสบการณ์ด้านการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ องค์การ
ระหว่างประเทศข้างต้นได้กล่าวถึงกลไกที่จะสามารถส่งเสริมให้แต่ละเขตเศรษฐกิจสามารถบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว
ได้ เช่น การพิจารณาใช้กลไกของกองทุนสีเขียวของอาเซียน (ASEAN Catalytic Green Finance Facility: ACGF)
เพื่อช่วยในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว การมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนสาหรับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ง
สามารถเชื่อมโยงกับการออกพันธบัตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่าง ๆ ได้แก่ พ้นธบัตรสีเขียว (Green bond) พันธบัตร
เพื่อสังคม (Social bond) พันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) พันธบัตรสีฟ้า (Blue bond) หรืออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ OECD ได้เน้นด้านการส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคานึงถึงการพัฒนาเครื่องมือและมาตรฐานที่
สอดคล้องและดาเนินการร่วมกันได้
ในการนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบผลการสั ม มนาเรื่ อ ง Developing the Ecosystem for
Sustainable Finance in the Capital Market เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น และการจัดทาเอกสาร
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะสามารถนาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดทานิยามด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน การพัฒนา
ตลาดซื้อขายคาร์บอน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายการลด
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เป็นต้น
1.3 ผลการหารือในประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ที่
ประชุ ม ได้ รั บ ทราบผลของการจั ด ท ารายงานเรื่ อ งเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และนโยบายด้ า นภาษี ใ นภู มิ ภ าคเอเปค
(Digitalization and Tax Policy in Asia and the Pacific) ของ ADB ซึ่ ง มี ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินนโยบายด้านภาษี เช่น การนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการให้ความช่วยเหลื อต่อ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง การเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการดาเนินงาน การอานวยความสะดวกโดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลหรือธุรกิจเข้ากับเลขประจาตัว การนาปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ ในการวิเคราะห์และคาดการณ์
ผลต่าง ๆ เป็นต้น
ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง Digital Technology for
Efficient Tax Collection ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 โดยเป็นการหารือเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ในการบริหารจัดการด้านข้อมูลภาษี รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านภาษีที่เป็นสากลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการจัดทา
เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่อง Digitalization of Fiscal Measures and Policy Innovations during the
COVID-19 Pandemic ที่กล่าวถึงการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการดาเนินนโยบายช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ การอานวยความสะดวกด้านภาษี การเงิน การบริการของภาครัฐ การศึกษา และสาธารณสุข
ทั้งนี้ เอกสารข้อเสนอดังกล่าว ได้ระบุถึงกรณีศึกษาของไทยในการดาเนินนโยบายผ่านโครงสร้ างพื้นฐานดิจิทัล อาทิ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment) การเพิ่มการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์และเครื่อง
ช าระเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Data Capture: EDC) ระบบภาษี ใ นรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Government e-Payment System)
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการจัดทาเอกสารการพิจารณาเชิงนโยบายการเชื่อมโยง
การช าระเงิ น และการโอนเงิ น ข้ า มพรมแดน (APEC Policy Considerations for Developing Cross-border
Payments and Remittances) เพื่อเป็นแนวทางสาหรับเขตเศรษฐกิจในเอเปคที่ต้องการเชื่อมโยงการโอนเงินและ
การชาระเงินระหว่างกัน ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทาธุรกรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่ถูกลง รวมทั้งสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคในช่วงหลังโควิด-19
1.4 ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบู ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของ
ผลลัพธ์ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อประสบการณ์และวิธีการส าหรับการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่ าน
พลังงานของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Experiences and Available Tools for Financing a Just Energy
Transition) จากผู้แทนสหรัฐอเมริกา ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวทาให้ทราบถึงแนวทางในการจัดหาเงินทุน
เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Just Energy Transition) ซึ่งสมาชิกเขตเศรษฐกิจสามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบของแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละเขตเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป
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1.5 เรื่องอื่น ๆ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
เอเปค (APEC Senior Officials’ Meeting: SOM) ได้ ร ายงานความคื บ หน้ า ของกรอบการประชุ ม SOM เพื่ อ
เตรียมการจัดการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ประจาปี 2565 ที่มีกาหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
2565 ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) ซึ่งสอดคล้อง
ตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) โดยมีประเด็น
สาคัญ ได้แก่ (1) การอานวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการจัดทาเขตการค้าเสรี แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) (2) การฟื้นฟูความเชื่อ มโยง โดยเฉพาะการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว และ (3) การส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
พลังงานและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทุกระดับ
นอกจากนี้ ผู้แทนสหรัฐอเมริกาได้ใช้โอกาสนี้ใน การขอบคุณกระทรวงการคลังไทยในการ
ท าหน้ า ที่ ป ระธานเอเปคในปี นี้ ซึ่ ง สามารถสานต่ อ ความร่ ว มมื อ ภายใต้ ก รอบการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่ าการ
กระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Process: APEC FMP) ได้อย่างต่อเนื่อง และสหรัฐอเมริกายินดี
ที่จะสานต่อประเด็นสาคัญของไทย โดยกรอบ APEC FMP ในปีหน้าจะให้ความสาคัญกับ (1) ปัญหาสภาพภูมิอากาศ
และการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Climate and Sustainable Finance) (2) สินทรัพย์ดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Assets and Digital Economy) และ (3) เศรษฐศาสตร์ อุ ป ทานสมั ย ใหม่ ( Modern Supply Side
Economics)
1.6 ผลการพิจารณาแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29
(Joint Ministerial Statement of the 29th APEC Finance Ministers’ Meeting) ที่ประชุมได้ร่ว มพิจารณาร่าง
แถลงการณ์ร่วมฯ โดยสามารถบรรลุฉันทามติได้ในเนื้อหาส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมไม่สามารถบรรลุฉันทามติ
ในบางประเด็น ในการนี้ จึงจาเป็นต้องออกแถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29
(Chair’s Statement of the 29th APEC Finance Ministers’ Meeting) (แถลงการณ์ประธานฯ) เพื่อเป็นเอกสาร
ผลลัพธ์ของการประชุม APEC FMM ครั้งที่ 29 ซึ่งในช่วงระหว่างการประชุมได้มีการปรับปรุงแถลงการณ์ประธานฯ
โดยมีบางถ้อยคาแตกต่างจากฉบั บร่างที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ไม่กระทบ
สาระสาคัญ หรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนต์รีได้ให้ความเห็นชอบไว้ เช่น การ
เพิ่มข้อความเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ปุตราจายา 2040 (APEC Putrajaya Vision 2040) เป็นต้น
2. การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
2.1 การประชุม APEC FMM อย่างไม่เป็นทางการ (APEC Finance Ministers’ Retreat)
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคหรือผู้แทนได้หารือใน
ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจ
เช่น แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ ภาวะตึงตัวของตลาดแรงงาน ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ เป็ นต้น นอกจากนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากเขตเศรษฐกิจเอเปคได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจหลัง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต พร้อมกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และวินัยการเงินการคลัง
2.2 ผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ
เอเปค (APEC Business Advisory Council) ที่ประชุมได้ห ารื อ ถึ งแนวทางในการสร้ างระบบนิเวศที่เ อื้ อต่ อ การ
ให้บริการทางการเงินดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบข้อมูล
เปิดที่เชื่อมโยงกัน (Inter-operable Open Data) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ตลาดดิจิทัลสาหรับสินเชื่อหมุนเวียน (Supply Chain Finance) เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ
รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโควิด -19 และ (3) การส่งเสริมการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล ของ
ธนาคารกลางที่เชื่อมโยงกัน (Inter-Operable Central Bank Digital Currencies (CBDCs) เพื่อสนับสนุนให้มีสกุล
เงินในรูปแบบดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสาหรับการทาธุรกรรมด้านการเงินและด้านธุรกิจ
2.3 ผลการหารือทวิภาคี
ในช่วงการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือทวิภาคีกับหัวหน้า
คณะผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศ ดังนี้
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(1) Mr. Wally Adeyemo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา หัวหน้า
คณะผู้แทนสหรัฐอเมริกา โดยได้หารือถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและสหรัฐอเมริกา ข้อกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานที่
ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ รวมถึงประเด็นการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนใน
การดาเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเปค
(2) Mr. Mathias Cormann เลขาธิ ก ารองค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจ โดยได้หารือถึงประเด็นการแข่งขันอย่างเป็นธรรมของรัฐวิสาหกิจผ่านการปฏิรูปกฎระเบียบภายในประเทศ
ตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการกากับดูแลกิจการรัฐวิสาหกิจของ OECD และรวมทั้งหารือเกี่ยวกับสถานะการดาเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายกาไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting:
BEPS) ของไทย
( 3) Mr. Christopher Hui Ching- yu, Secretary for Financial Services and the
Treasury หัวหน้าคณะผู้ แทนเขตบริห ารพิเศษฮ่องกงแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้หารือในประเด็ นหลั ก
เกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค รวมถึงการสนับสนุนในด้านการเชื่อมโยงระบบการชาระ
เงิน และการดาเนินงานด้านการเข้าถึงแหล่ งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการระดมทุนเพื่อการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานผ่านพันธบัตรสีเขียว และตราสารทางการเงินเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ รวมทั้ง เห็นพ้องร่วมกันในการ
พัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลังระหว่างกัน และยกระดับความร่วมมือดังกล่าวให้เข้มแข็ง
และสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้
(4) Mr. Suahasil Nazara รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงการคลั ง อิ น โดนี เ ซี ย โดยได้
แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งฝ่ายอินโดนีเซียได้ชี้แจงถึงประเด็นด้านการเงิน
(ASEAN Finance Priorities) ที่ต้องการผลักดันในช่วงที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพกรอบการประชุมอาเซียน
ในปี 2566 ได้แก่ 1) การฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 2) เศรษฐกิจดิจิทัล และ (3) ความยั่งยืน
28. เรื่อง การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า สมัยที่ 14 (Ramsar COP 14)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบท่าทีไทยสาหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้าสมัย
ที่ 14 (Ramsar COP 14) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รวมทั้งให้การรับรองปฏิญญาอู่ฮั่น (ฉบับแก้ไข) (Wuhan
Declaration (The revised version)) และมอบหมายหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้รับรองในการประชุมระดับสูง ใน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีไทยฯ และปฏิญญาอู่ฮั่น (ฉบับแก้ไข)
(Wuhan Declaration (The revised version)) ที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้เป็น
ดุลพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณาดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก พร้อม
รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า สมัยที่ 14
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
สาระสาคัญ
1. ท่าทีไทยสาหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า สมัยที่ 14 มีสาระสาคัญ ดังนี้
(1) ท่าทีไทยสาหรับการประชุมระดับสูง
ประเทศไทยมุ่งหวังให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้าที่อยู่ในทะเบียนของอนุสั ญญา
พื้นที่ชุ่มน้า และพื้นที่ชุ่มน้าทั่วไป รวมทั้งลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้า
ประเทศไทยจึงขอแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการที่จะร่วมดาเนินการกับประชาคมโลก โดยให้การสนับสนุนและให้
ความร่วมมือในการดาเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้าอย่างชาญฉลาด ตามวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า และ Wuhan Declaration โดยไม่ขัดกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล
(2) ท่าทีไทยระดับเจ้าหน้าที่ เช่น
1) ประเทศไทยตระหนักว่าการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่
ชุ่มน้า ฉบับที่ 4 (ค.ศ. 2016 - 2024) เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่ม
น้าอย่างชาญฉลาด จึงเห็นควรให้การสนับสนุนการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับ ที่ 4 ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020
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2) ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคั ญต่ อการเสริ มสร้างความร่ว มมื อในการ
ดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า ความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่ง แวดล้อม รวมถึงอนุสัญญาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3) ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสาร การเสริมสร้างความรู้
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้าอย่างชาญฉลาด
2. Wuhan Declaration (The revised version) มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และ
การใช้พื้นที่ชุ่มน้าอย่างชาญฉลาดเป็นหลักการสาคัญที่สนับสนุนอนุสัญญาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศของสหประชาชาติ การแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานหรือแนวทางการ
แก้ ปั ญ หาโดยอาศั ย ระบบนิ เ วศเพื่ อ บรรเทาและปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เพื่ อ รั ก ษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและเก็บกักคาร์บอน การตระหนักถึงความสาคัญของภาคประชาคม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ รวมถึง สตรี เยาวชน และเด็ก ในการดาเนินการตามอนุสัญญา และเน้นว่า
การลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งการร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิคและการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน ของ
ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องสาคัญ เร่งด่วน เพื่อลดการสูญเสียของพื้นที่ชุ่มน้าทั่วโลก
3. องค์ประกอบคณะผู้แ ทนไทยในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 14 ระหว่าง
วันที่ 5 - 13 พฤศจิกายน 2565 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย
นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้า ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ และจังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น
15 คน
29. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ครั้งที่ 5
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS
ครั้ งที่ 5 ทั้งนี้ ห ากมีความจ าเป็ น ต้องแก้ไขปรั บปรุงเอกสารดังกล่ าว ในประเด็นที่ไม่ใช่ส าระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดาเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
อีก รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวตามที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ
สาระสาคัญ
1. ราชอาณาจักรกัมพูชามีกาหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยวกรอบ
ACMECS ครั้งที่ 5 และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ครั้งที่ 5 ระหว่าง วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน
2565 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยสาหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ครั้งที่ 5 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3
พฤศจิกายน 2565
2. สาระสาคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ครั้งที่ 5
ดังนี้
2.1 รัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ได้หารือถึงการดาเนินงานตามปฏิญญาพนมเปญ
ของการประชุ ม ผู้ น ากรอบ ACMECS ครั้ ง ที่ 9 ซึ่ ง มี ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2563 ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดย
ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ โดยตระหนักถึงความเชื่อมโยง ความอัจฉริยะ ความยั่งยืน และความยืดหยุ่น
2.2 รัฐมนตรีฯ ยินดีต่อการดารงตาแหน่งประธานอาเซียนของราชอาณาจักรกัมพูชาและ
การจัดงานการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2565 (ASEAN Tourism Forum 2022 : ATF 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นเมื่อวันที่
16 - 22 มกราคม 2565 ณ จังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2.3 รัฐมนตรีฯ ตระหนักถึงความสาคัญและสนับสนุนข้อริเริ่มในการจัดตั้งสานักเลขาธิการ
ด้านการท่องเที่ยวกรอบ ACMECS เพื่อให้สอดคล้องกับข้อริเริ่มในการจัดตั้งสานักเลขาธิการกรอบ ACMECS ตามที่
ระบุในปฏิญญาพนมเปญฯ โดยสานักเลขาธิการด้านการท่องเที่ยวดังกล่าวจะเป็นหน่วยขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว ACMECS อีกทั้ง รัฐมนตรีฯ สนับสนุนข้อริเริ่มของราชอาณาจัก รกัมพูชาในการ
จั ด ท าเครื่ อ งมื อ ติ ด ตามการท่ อ งเที่ ย วข้ อ ง ACMECS (ACMECS Tourism Tracker) เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวใน ACMECS
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ในปี พ.ศ. 2563 - 2565

2.4 รัฐมนตรีฯ รับทราบสถิตินักท่องเที่ยวขาเข้าที่เดินทางมาในประเทศสมาชิก ACMECS

2.5 รัฐมนตรีฯ รับรองตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยว ACMECS ซึ่งเป็นการส่งเสริมแนวคิด
“5 ประเทศ 1 จุดหมายปลายทาง (Five Countries, One Destination)” และรับทราบกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
ด้านต่าง ๆ
2.6 รัฐมนตรีฯ ยินดีต่อการดาเนินความร่วมมือเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของเจ้าหน้ าที่
ด้านการท่องเที่ยวและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.7 รัฐมนตรีฯ รับรองแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว ACMECS ปี พ.ศ. 2566 - 2568
โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การตลาดและการส่งเสริมการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงสินค้าด้านการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยด้าน
การท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน อีกทั้งรัฐมนตรีฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดทาแพ็คเกจการ
ท่องเที่ยวร่วมกันและการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
2.8 รั ฐ มนตรี ฯ ได้ จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของการส่ ง เสริ ม ดิ จิ ทั ล ส าหรั บ การพั ฒ นาการ
ท่องเที่ย วในอนุ ภูมิภ าคเพื่อส่ งเสริ มความยื ดหยุ่น ความยั่งยืน คุณภาพ และการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นการส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทัลทางสังคม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว อีกทั้งรัฐมนตรีฯ ให้การ
สนับสนุนการยกระดับชุมชนท้องถิ่นโดยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวและการจัด
งานไมซ์
แต่งตั้ง
30. 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
(สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแต่งตั้ง ร้อยตารวจเอก
ไพรั ต น์ เทศพานิ ช เลขานุ ก ารกรม ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม ส านั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิน
ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
31. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ จานวน 9 คน ดังนี้
1. พลตรี เจียรนัย วงศ์สอาด
ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี อาระยะกุล
กรรมการ
3. นายรณชัย จิตรวิเศษ
กรรมการ
4. นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย
กรรมการ
5. นายอัครพล ลีลาจินดามัย
กรรมการ
6. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
กรรมการ
7. นายชยงการ ภมรมาศ
กรรมการ
8. พลเอก สุวิชา แก้วรุ่งเรือง
กรรมการ
9. นายอนุกูล ปีดแก้ว (ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) กรรมการ
10. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
32. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเสนอแต่ ง ตั้ ง
นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แทนนายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล
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กรรมการ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
แทน อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2565 เป็นต้นไป
**************

