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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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เศรษฐกิจ-สังคม
สรุปรายงานการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่ 17 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564-31 สิงหาคม 2565)
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจของบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จากัด
แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทางเลือกเชิงนโยบายในการช่วยเหลือ
และสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน
วุฒิสภา
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการกาหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราเพื่อการ
รักษาพยาบาลระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 18/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้
พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2565
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผลการดาเนินงาน เรื่อง ติดตามการใช้
จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 และติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (ห้วงเวลาการดาเนินการ 1 กรกฎาคม 2563 –
31 ธันวาคม 2564) ของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา
รายงานสรุปผลการดาเนินการตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ณ เดือนตุลาคม 2565
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุน
ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
ครั้งที่ 1/2565
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ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 25 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 7
สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย ครั้งที่ 15
ขอความเห็นชอบโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Mainstreaming Biodiversity-based Tourism
in Thailand to Support Sustainable Tourism Development)
ร่างแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยการร่วมกันส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทาง
ทะเลแห่งศตวรรษที่ 21
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 และการ
ประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29
ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ในระยะ
5 ปี และร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เรื่อง การยกระดับ
ความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน
ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2565 - 2569)
ร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการ
ดาเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย - จีนเพื่อนาไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น ในโอกาสการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในห้วงการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค
การรับรองร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมของการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย
กับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีระหว่าง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งราชอาณาจักรไทย และ
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขออนุมัติลงนามและดาเนินการให้ความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางการ
ศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามมีผลใช้บังคับ
การจัดทาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ
ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่ง
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
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ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการลงทุนในธุรกิจต้นน้าของก๊าซธรรมชาติเหลวระหว่างไทย
และญี่ปุ่น และข้อริเริ่มความร่วมมือด้านถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ระหว่างกระทรวง
พลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศ
ญี่ปุ่น
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งคณะทางานความร่วมมือด้านการลงทุนและ
เศรษฐกิจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างไทย –
เวียดนาม พ.ศ. 2565 – 2570
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแทนผู้ที่ลาออก
ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์)
*******************
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เศรษฐกิจ-สังคม
1. เรื่อง สรุปรายงานการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 17
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564-31 สิงหาคม 2565)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอ สรุปรายงานการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่ 17 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564-31 สิงหาคม 2565) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. นโยบายหลัก 8 ด้าน ประกอบด้วย
นโยบายหลัก
มาตรการ/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) การปกป้ อ งและเชิ ด ชู 1.1) โครงการ 45 ปี โครงการหมู่ บ้ า นสหกรณ์ สั น ก าแพง อ าเภอแม่ อ อน
สถาบันพระมหากษัตริย์
ตามพระราชดาริ เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 และเผยแพร่
พระราชกรณีย กิจด้านการสร้างงานและส่งเสริมอาชีพ สืบสานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระดาริ
1.2) โครงการ 99 ดวงตาเพื่อทหารกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนีพั น ปี ห ลวง 12 สิ ง หาคม 2565 เพื่อ
ให้บริการเปลี่ยนดวงตาเทียมให้แก่ทหารผ่านศึกที่สูญเสียดวงตาและมีบริการตรวจ
สุขภาพดวงตา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
2) การสร้ า งความมั่ น คง จัดกิจกรรมการ Kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยให้ทุกจังหวัดและ
ความปลอดภัยของประเทศ ส่ ว นราชการก าหนดมาตรการที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ โดยเฉพาะสถานศึ ก ษา
แ ล ะ ค ว า ม ส ง บ สุ ข ข อ ง สถานพยาบาล หน่ว ยงานขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก
ประเทศ
สถานประกอบการและนิ คมอุตสาหกรรม ให้ เป็ นพื้นที่ส วมหมวกนิรภัย 100%
รวมทั้งนาระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ไม่
สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ผ่านสื่อทุกช่องทางในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
3) การท านุ บ ารุ ง ศาสนา 3.1) จั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ศิลปะและวัฒนธรรม
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90
พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” โดยมีการแสดง
แบบผ้ าไทย การออกร้า นและจาหน่ ายผ้ า และผลิ ตภั ณ ฑ์จ ากผ้ า แบบครบวงจร
การเปิ ด เจรจาธุ ร กิ จ (Business Matching) ในอุ ต สาหกรรมผ้ า ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 9 ล้านคน มีการเจรจาการค้า 347 คู่ โดยเป็น
ยอดซื้อขายทันทีภายในงานกว่า 9 ล้านบาท และคาดว่ามีเงินสะพัดจากการซื้อขาย
ภายใน 1 ปี กว่า 463 ล้านบาท
3.2) จัดงานประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 12”
“พลั ง วั ฒ นธรรมในยุ ค สั ง คมดิ จิ ทั ล ” โดยเสนองานวิ จั ย ใน 4 หั ว เรื่ อ ง ได้ แ ก่
(1) พลังโภชนศิลป์ (2) พลังหัตถศิลป์ (3) พลังสังคีตศิลป์ และ (4) พลังนาฏศิลป์
4) การพัฒนาเศรษฐกิจและ 4.1) เศษฐกิจ มหภาค การเงิน และการคลัง เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิ ภ าพ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร การติ ด ตามผู้ มี เ งิ น ได้ใ ห้ ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. 94 ปี ภ าษี 2565
แข่งขันของไทย
เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมการบริ ก ารด้ า นการแจ้ ง เตื อ นการยื่ น ภาษี เ งิ น ได้ ภ ายใน
กาหนดเวลา และอานวยความสะดวกให้กับผู้มีเงินได้/ผู้ประกอบการโดยการให้
คาแนะนาในการชาระภาษีอากรอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันรวมถึงลดภาระเบี้ย
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ปรับและเงินเพิ่มเพื่อลดความเหลื่ อมล้าทางภาษีและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่
อยู่ในระบบภาษีอากร
4.2) พัฒนาภาคเกษตร เช่น โครงการ “คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา”
โดยการมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายย่อย 20,000 กรมธรรม์ ในวงเงินเอา
ประกันสูงสุด 100,000 บาท รวมถึงค่าชดเชยจากการขาดรายได้ระหว่างเข้ารับ
การรักษาตัวในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
เป็นกลุ่มเป้าหมายนาร่อง และโครงการส่งเสริมไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองตาม
นโยบายตลาดนาการผลิต “น่านโมเดล” โดยในปี 2564 มีเกษตรกรปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมอุตสาหกรรมรังเหลือง จานวน 305 ราย มีผลผลิตรังไหม รวม 58.3 ตัน
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นเงิน 9.07 ล้านบาท
4.3) พัฒนาภาคการท่องเที่ยว เช่น การประชุมคณะทางานด้านการท่องเที่ยว
เอเปค ครั้งที่ 60 และการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่
15-19 สิ ง หาคม 2565 โดยผลั ก ดั น แนวคิ ด “Regenerative Tourism :
การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน” สู่การพลิกฟื้นการท่องเที่ยวเพื่อความอยู่ดี กินดี
ของประชาชน ในช่ ว งหลั ง การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด-19)
4.4) พัฒนาการค้า การลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็น ชาติการค้าการบริการและการ
ลงทุนในภูมิภาค ได้แก่ (1) “พาณิชย์” บุกตลาดซาอุดีอาระเบียเร่งเจรจาสร้าง
ความร่ ว มมื อ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ผลั ก ดั น การขายสิ น ค้ า ไทย ส่ ง เสริ ม
ความสั มพัน ธ์ทางการค้ าและการลงทุ นระหว่ างกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมกรกฎาคม 2565 การค้าระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบียมีมูลค่า 194,522.17 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.24 โดยไทยส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26 และ (2) พาณิชย์
เดินหน้า “อมก๋อยโมเดล” หรือ “เกษตรพันธสัญญา” ซึ่งให้ความช่วยเหลื อ
เกษตรกรผู้ ป ลู ก “ลองกอง” ในจั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง โดยการส่ ง เสริมให้
ห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการลงนามความร่วมมือซื้อขายผลผลิตล่วงหน้ากับ
เกษตรกร 1,200 ราย และมีปริมาณผลผลิตกว่า 7,500 ตัน
4.5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวั ต กรรม โดยลงนามความร่ ว มมื อ ในสาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การสื่อสารและดิจิทัล และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวง
กิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น 2 ฉบับ ซึ่งมีขอบเขตการดาเนินงาน
เช่น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และข้อมูลที่เกี่ ยวข้องใน
ด้านการตรวจสภาพอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึ งความร่วมมือ
ภายใต้ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ
ระดมสมองขับเคลื่อนอาสาสมัครดิจิทัลสร้างเครือข่ายคนดิจิทัลระดับชุมชนเสริม
ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี สร้างภูมิต้านทานให้ประชาชนป้องกันการถูกหลอกลวง
จากภัยออนไลน์ โดยเน้นพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาให้มีความรู้ความเข้าใจ การ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสอดคล้องกับโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อ
จะช่วยให้คาแนะนาประชาชนในระดับพื้นที่/ชุมชนให้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม
5) การพั ฒ นาสร้ า งความ ดาเนินโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและ
เข้มแข็งของฐานราก
ค่าลงทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงิน ประชาชน สถาบัน
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6) การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย

7) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกัน ทางสังคม
8) การป้องกัน ปราบปราม
ทุกจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม

การเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม
และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร โดยเปิดรับคาขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2565 ทั้งนี้ มีการอนุมัติสินเชื่อแล้ว 4,687 ราย วงเงิน 21,669 ล้านบาท
ด าเนิ น โครงการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ฐ านวิ ท ยาศาสตร์ (Science-Based
Technology College: SBTC) เน้นการผลิ ตกาลั งคนที่มีความสามารถในการ
ประดิษฐ์ คิดค้ นเชิงเทคโนโลยีในการสร้ างสรรค์นวัต กรรมทางเทคโนโลยี ใ ห้ กั บ
ภาคการผลิตและบริการ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคุณภาพกาลังคนอาชีวศึกษาให้
เป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและเป็นวิศวกรสังคม โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2565 ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จากการเรียนการสอนของวิทยาลัยต่าง ๆ และนานาประเทศ
จัดฝึกอบรมแพทย์ประจาตาบล “โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจาตาบล
การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ 3” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพให้แก่แพทย์ประจาตาบลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนาความรู้ที่
ได้รับไปขยายผลต่อยอดให้กับประชาชนในหมู่บ้านและตาบลตามหลักการพึ่งพา
ตนเองได้ มีกลุ่มเป้าหมายแพทย์ประจาตาบล 20 จังหวัด 322 คน
8.1) ลงนามบัน ทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ โดยกระทรวงกลาโหม
ร่วมกับสานักงานศาลปกครอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสังคม การพัฒนาบุคลากร และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
8.2) โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “เทคนิ ค การใช้ ก ฎหมายป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในราชการทหาร” ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมาย
เกี่ย วกับ การป้ อ งกัน การทุ จริต ในหน่ว ยงานภาครัฐ ” และ “เทคนิคการด าเนิ น
กระบวนพิจารณาคดีอาญาในระบบไต่สวน” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และนาไปขยายผลต่ อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และป้องกัน
การกระทาผิดจากการทุจริตเพื่ออานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน มีผู้เข้าร่วม
งาน 600 คน

2. นโยบายเร่งด่วน 10 เรื่อง ประกอบด้วย
นโยบายเร่งด่วน
มาตรการ/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) การแก้ไขปัญหาในการ ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาส เช่น ดาเนินโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สิน
ดารงชีวิตของประชาชน
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 973 แห่ง 353,267 ราย และดาเนินโครงการ
บริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ท ากิ น แก่ เ กษตรกรรายย่ อ ยและผู้ ด้ อ ยโอกาส 25,479 ราย
ดาเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 8.42 (เป้าหมาย 23,500 ราย)
2 ) ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ 2.1) โครงการสินเชื่อกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อช่วยเหลือ
ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ พั ฒ น า ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ผู้ ถู ก ฟ้ อ ง
คุณภาพชีวิตของประชาชน ร้องผู้มีหนี้สินวิกฤติ หรือมียอดเงินเดือนเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 มีผู้ลงทะเบียนแล้ว
41,128 ราย รวมมูลค่าหนี้ 58 ล้านบาท
2.2) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ตั้ งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564-31 สิงหาคม 2565 รวม 44,873.10
ล้านบาท
2.3) จ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
สังคม (e-Social Welfare) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 สิงหาคม 2565 รวม
131,354.82 ล้านบาท
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3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อ ดาเนินโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รองรั บ ความผั น ผวนของ (Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity: VUCA) โดยสานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจโลก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดาเนินการลงพื้นที่ให้ปรึกษาเชิงลึก ณ สถาน
ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สามารถสร้าง
โมเดลธุรกิจบริการใหม่ หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 76 กิจการ และ
เข้าสู่กระบวนการพัฒนาปรับปรุงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้ว 5 ราย มีผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมร้อยละ 77.50
4) การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ 4.1) ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่าสาหรับ
เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ พั ฒ น า โคเนื้อและกระบือ โดยสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัย เพื่อนาไป
นวัตกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่าสาหรับโคขุนและกระบือ ให้กับ
เกษตรกรทดแทนการซื้ออาหารสาเร็จรูป สามารถลดต้นทุน ลง 2.60 บาท/กิโลกรัม
หรือ 13,000 บาท/รอบการผลิต
4.2) ด าเนิ น โครงการบริ ห ารจั ด การการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรตามแผนที่ เ กษตร
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การเชิ ง รุ ก (Agri-Map) เช่ น พั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น
การปรั บ เปลี่ ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agi-Map จานวน 67,290 ไร่
และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map
จานวน 2,670 ไร่
4.3) ดาเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยง
สั ต ว์ ปี ก ารผลิ ต 2565 ได้ แ ก่ โครงการประกั น ภั ย ข้ า วนาปี ขั้ น พื้ น ฐาน 1.912
ล้านราย และภาคสมัครใจ 7,162 ราย เบี้ยประกันภัยรวม 2,891.22 ล้านบาท และ
โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขั้ นพื้นฐาน 70,574 ราย และภาคสมัครใจ
7 ราย เบี้ยประกันภัยรวม 221.85 ล้านบาท
5) การยกระดั บ ศั ก ยภาพ 5.1) กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี 2565 ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง
ของแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 โดยให้ปรับอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าเพิ่มในอัตราวันละ 8-22 บาท เป็นอัตราวันละ 328-354 บาท โดยให้มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
5.2) ขยายตลาดแรงงานไทย เช่น ส่งเสริมให้แรงานไทยไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
และส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทางาน ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
5.3) ยกระดับทักษะแรงงานนอกระบบ โดยดาเนินการยกระดับทักษะฝีมือแรงาน
ให้แก่แรงงานนอกระบบ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชายทะเลฝั่งอันดามั นและ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาบลทับปุด จังหวัดพังงา
6) การวางรากฐานระบบ 6.1) ส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดยมี ก ารยื่ น ขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
เศรษฐกิ จ ของประเทศสู่ มกราคม-สิ ง หาคม 2565 ในพื้ น ที่ “เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC)”
อนาคต
(Eastern Economic Corridor: EEC) (จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี และระยอง)
315 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 170,383 ล้านบาท และในพื้นที่ “เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZ)” (Special Economic Zone: SEZ) 3 โครงการ มูล ค่าเงินลงทุ น
2,277 ล้านบาท
6.2) โครงการพั ฒ นาสนามบิ น อู่ ต ะเภาและเมื อ งการบิ น ภาคตะวั น ออก เช่น
ปรั บ พื้ น ที่ ส าหรั บ ก่ อ สร้ า งทางขั บ ระยะที่ 1 และลานจอดของศู น ย์ ซ่ อ มบ ารุ ง
อากาศยาน มีความคืบหน้าร้อยละ 93.67 และโครงการงานระบบไฟฟ้าและน้าเย็น
มีความคืบหน้าร้อยละ 76.40
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7) การเตรี ย มคนไทยสู่ 7.1) จั ด งานมหกรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ประจ าปี 2565
ศตวรรษที่ 21
ในรูปแบบ Science Carnival และงาน “NST Fair Science Carnival Bangkok”
ภายใต้แนวคิด “วิทย์ปลุกชีวิต” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนไทยเกิดความ
ตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.2) สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่าย
สังคมออนไลน์ของคนไทย โดยเปิดตัวเว็บ www.คลิปหลุดทาไง.com รับแจ้งเหตุ
ล่วงละเมิดทางเพศ สื่อลามกเด็กผ่านออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
8) การแก้ไขปัญหายาเสพ 8.1) ปราบปรามยาเสพติด โดยมีการจับกุมคดียาเสพติด 23,564 คดี ผู้ต้องหา
ติ ด และสร้ างความสงบสุข 23,330 คน และยึดของกลาง เช่น ยาบ้า 44.55 ล้านเม็ด ไอซ์ 930.73 กิโลกรัม
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
และเฮโรอีน 52.93 กิโลกรัม
8.2) ดาเนินโครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ปรับปรุงพื้นที่ปลูก
ข้ า วให้ มี ค วามเหมาะสม ในพื้ น ที่ 2,983 ไร่ และให้ บ ริ ก ารด้ า นการผลิ ต พืช แก่
เกษตรกร โดยจั ด ท าแปลงขยายผลการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต พื ช ให้ กั บ
เกษตรกรต้นแบบ 480 ราย
9) การพั ฒ นาระบบการ 9.1) พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศระยะที่ 4
ให้บริการประชาชน
แล้วเสร็จ ทาให้ผู้หางานสามารถยื่นคาขอส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน
ไปทางานในต่างประเทศได้ 2 วิธี คือ (1) ผ่านระบu e-Service เและ (2) ยื่นคาขอ
ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด ทั้งนี้ กรณีคนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเองเริ่ม
เปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
9.2) อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้แก่บุคลากรทักษะสูง/ผู้เชี่ยวชาญ
นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประสงค์จะเข้า มาทางาน
หรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศผ่านวีช่าประเภทพิเศษ SMART
Visa ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม-สิ ง หาคม 2565 มี ผู้ ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ สมบั ติ ทั้ ง สิ้ น
268 คาขอ
9.3) จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวัน ที่ 1-31 สิ งหาคม 2565 จานวน 179 ครัว เรือน 508 คน แบ่งเป็ น
อัคคีภัย 154 ครัวเรือน 458 คน 3.60 ล้านบาท และวาตภัย 25 ครัวเรือน 50 คน
203,560 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล าคม 2564-31 สิ งหาคม 2565 ได้จ่ายเงิน
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ แ ล้ ว 918 ครอบครั ว 2,265 คน รวมทั้ ง สิ้ น 15.39
ล้านบาท
10) การจัดเตรียมมาตรการ 10.1) จัดการน้าท่วมอุทกภัย เช่น (1) โครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่
รองรับภัยแล้งและอุทกภัย (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (งานปรับปรุงสะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร) มีผล
การดาเนินงานร้อยละ 98.33 (2) โครงการคลองระบายน้าหลากบางบาล-บางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ขุดคลองระบายน้าหลากพร้อมอาคารประกอบ) มีผล
การด าเนิ น งานร้ อ ยละ 26.63 และ (3) โครงการบรรเทาอุ ท กภั ยเมื องชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (ก่อสร้างคลองผันน้าลาปะทาว-สระเทวดาพร้อมอาคาร
ประกอบ) มีผลการดาเนินงาน ร้อยละ 18.26
10.2) ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย ระหว่ า งวั น ที่
9 พฤษภาคม-7 สิ ง หาคม 2565 ได้ แ ก่ กลุ่ ม เกษตรกรด้ า นพื ช ใน 24 จั ง หวั ด
เกษตรกรได้รั บผลกระทบ 40,803 ราย พื้นที่เสี ยหาย 255,505 ไร่ ดาเนิน การ
ช่ ว ยเหลื อ แล้ ว 181 ราย ในพื้ น ที่ 561 ไร่ วงเงิ น 0.93 ล้ า นบาท และกลุ่ ม
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เกษตรกรด้านประมง ใน 15 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 2,513 ราย พื้ นที่
เสียหาย 2,146 ไร่ ดาเนินการช่วยเหลือแล้ว 335 ราย ในพื้นที่ 283 ไร่ วงเงิน
1.42 ล้านบาท
2. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจของบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จากัด
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จากัด (บริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ) จากภารกิจหลักที่ได้รับอนุมัติใน
คราวจัดตั้งบริษัทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เพื่อ ให้บริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ สามารถขยาย
ขอบเขตการดาเนินธุรกิจ ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
1. Maintenance Service Center: การให้บริการบารุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน
ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
2. Parts Manufacturing: การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมพลั ง งานไฟฟ้ า และ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
3. Operation Services: การให้ บ ริ ก ารรั บ เดิ น เครื่ อ งโรงไฟฟ้ า ซึ่ ง บริ ษั ท Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd. (บริ ษั ท MHI) หรื อ บริ ษั ท Mitsubishi Power, Ltd. (บริ ษั ท MP) หรื อ บริ ษั ท Mitsubishi
Corporation1 (บริษัท MC) ได้รับสิทธิในงานดังกล่าว
สาระสาคัญของเรื่อง
พน. รายงานว่า
1. ภาพรวมของบริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ
บริ ษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่
3 มิถุนายน 2552 โดยมีทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นและการให้บริการธุรกิจ สรุปได้ ดังนี้
รายการ
สาระสาคัญ
1.1 ทุนจดทะเบียน
จานวน 623 ล้านบาท แบ่งเป็นจานวนหุ้น 6.23 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ที่หุ้นละ 100 บาท
1.2 ผู้ถือหุ้น
จานวน 4 ราย ได้แก่
(1) กฟผ. ถือหุ้นร้อยละ 45
(2) บริษัท Mitsubishi Power Asia Pacific Pte. Ltd. (บริษัท MPAP) ถือหุ้นร้อยละ 30
(3) บริษัท MC ถือหุ้นร้อยละ 15
(4) บริษัท ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 10
1.3 การให้บริการธุรกิจ ประกอบธุรกิจตามสัญญาร่วมทุนระหว่างผู้ถือหุ้น (Joint Venture Agreement: JVA)
ในการให้บริ การซ่อมชิ้นส่วน Hot Gas Path ของเครื่องกังหันก๊าซที่ผลิ ตโดยบริ ษัท
MHI/บริ ษั ท MPAP และเครื่ อ งกั ง หั น ก๊ า ซที่ ผ ลิ ต โดยผู้ ผ ลิ ต รายอื่ น ครอบคลุ ม พื้ น ที่
ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันสามารถดาเนินการซ่อมชิ้นส่วน Hot Gas
Path Parts ยี่ ห้ อ Mitsubishi รุ่ น M701D, M701F แ ล ะ M251S ยี่ ห้ อ General
Electric รุ่น 9E, 6B และ 9FA และยี่ห้อ Siemens รุ่น V94.3A
2. เหตุผลความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจ
ประเด็น
สาระสาคัญ
2.1 ผลประกอบการ ปริมาณงานซ่อมชิ้นส่วนเครื่องกังหันก๊าซไม่เป็นไปตามประมาณการไว้ เนื่องจาก
ของบริ ษั ท มี แ นวโน้ ม Disruptive Technology และการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
ลดลง
ในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น เพื่อให้บริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ ยังคงมีผลประกอบการที่มั่นคง
และเติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน จึงจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนิน
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ ม ากขึ้ น ในขอบเขตธุ ร กิ จ ที่ บ ริ ษั ท อี แ กท
ไดมอนด์ฯ มีความชานาญ
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2 . 2 ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ปัจจุบัน มีการขยายตัวของการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
Disruptive
โรงงานไฟฟ้าประเภทกังหันก๊าซต้องลดกาลังการผลิตในบางส่วน และส่งกระทบต่อ
Technology
แผนการซ่อมบารุงของโรงไฟฟ้าที่ต้องยืดระยะเวลาออกไป ซึ่งส่งผลต่อรายได้จาก
งานซ่อมของบริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ ที่จะลดลงในอนาคต
2. 3 ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ด้วยบริบทของอุตสาหกรรมพลั งงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป การดาเนินธุรกิจซ่อม
พั ฒ นาศั ก ยภาพทาง ชิ้นส่วนเครื่องกังหันก๊าซอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ดังนั้น บริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
จึงเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้วยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การดาเนินธุรกิจหลัก
(Core Business) ขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจซ่อมชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องกังหัน
ก๊าซ (Refurbishment) โดยเพิ่มธุรกิจบารุงรักษา (Maintenance) เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2.4 ความต้ อ งการต่ อ ด้ ว ยบุ ค ลากรของบริ ษั ท อี แ กท ไดมอนด์ ฯ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นอื่ น ๆ ที่
ยอดความเชี่ ย วชาญ เกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมบารุงเครื่องกังหันก๊าซอีกด้วย ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การ
ของบุคลากร
ดาเนินธุรกิจ Maintenance รวมถึงการให้บริการด้านการบริหารจัดการอะไหล่ แก่
โรงไฟฟ้าและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจ
3.1 บริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ จะขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจจากการให้บริการซ่อ ม
ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องกังหันก๊าซ โดยเพิ่มการให้บริการที่ครอบคลุมการบารุ งรักษาและการผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยแบ่งเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจการ
ให้ บ ริ การบ ารุ งรักษา (Maintenance Service Center) และ (2) ธุรกิจการผลิตชิ้นส่ วน (Parts Manufacturing)
สรุปได้ ดังนี้
วัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจของบริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552
ของบริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ
(1) การซ่ อ มชิ้ น ส่ ว น Hot Gas Path (ชิ้ น ส่ ว นอะไหล่ (1) Maintenance Service Center: การให้ บ ริ การ
เครื่องกังหันก๊าซ) สาหรับเครื่องกังหันก๊าซที่ผลิตโดย
บ ารุ ง รั ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมพลั ง งาน
บริษัท MHI หรือที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น ๆ
ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
(2) ให้บริการซ่อมบารุงโรงไฟฟ้าสาหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้
(งานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน ในข้อ 1 และ 2
เครื่อง Gas Turbine ของบริษัท MHI
แต่มีบางส่วนของงานที่ขยายเพิ่มเติม)
( 2 ) Parts Manufacturing: ก า ร ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมพลั ง งานไฟฟ้ า และ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
(งานที่ขยายเพิ่มเติมจากภารกิจหลักในปัจจุบัน)
(3) ให้บริการรับเดินเครื่องโรงไฟฟ้าซึ่งบริษัท MHI หรือ (3) Operation Services: การให้บริการรับเดินเครื่อง
บริษัท MC ได้รับสิทธิในงานดังกล่าว
โรงไฟฟ้า ซึ่งบริษัท MHI หรือบริษัท MP หรือบริษัท
MC ได้รับสิทธิในงานดังกล่าว
(งานตามภารกิจเดิมตามข้อ 3)
3.2 บริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนธุรกิจใหม่กับหลักเกณฑ์
การจั ดตั้ง/ร่ ว มทุนและกากับ ดูแลบริ ษัทในเครื อของรัฐวิส าหกิจ พบว่า แผนธุ ร กิจใหม่ยังมีค วามสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยการขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากธุรกิจดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
และยังคงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยไม่ เป็นการ
ดาเนินการที่เป็นภารกิจหลักของ กฟผ. แต่เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับภารกิจหลักของ กฟผ. ทั้งนี้ บริษัท อีแกท
ไดมอนด์ฯ ไม่ได้รับสิทธิพิเศษจาก กฟผ. แต่อย่างใด และไม่ได้ดาเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันกับเอกชน2
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3.3 ในการดาเนินแผนธุรกิจใหม่ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ สามารถใช้เครื่องจักร อุปกรณ์
และเครื่องมือต่าง ๆ ในปัจจุบัน มาใช้ในการดาเนินธุรกิจใหม่ด้วยทาให้ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี กรณีที่
ต้องลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต บริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ สามารถใช้เงินลงทุนจากเงินทุนหมุนเวียนภ ายใน
บริษัทและเงินกู้ ทั้งนี้ การดาเนินแผนธุรกิจใหม่จะส่งผลให้ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ มีสัดส่วนรายได้ส่วนเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ 22.2 สัดส่วนกาไรสุทธิส่วนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 22.4 และส่วนการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ 23.6
3.4 แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
เป้าหมาย
(1) คณะกรรมการ กฟผ. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนิน
เดือนมิถุนายน 2564
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อี แ กท ไดมอนด์ ฯ และร่ า งสั ญ ญา Joint Venture (เห็นชอบเมื่อ 23 มิถุนายน 2564)
Agreement ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(2) ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (อส.) เห็ น ชอบร่ า งสั ญ ญา Joint Venture
เดือนพฤศจิกายน 2564
Agreement ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(เห็นชอบเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564)
(3) คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
เดือนมีนาคม 2565
วัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจของบริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ
(เห็นชอบเมื่อ 16 มีนาคม 2565)
(4) พน. พิจารณาเห็นชอบนาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
เดือนสิงหาคม 2565
(5) คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจของ
เดือนสิงหาคม 2565
บริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ
(6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ อนุมัติการขยายขอบเขตการ
เดือนตุลาคม 2565
ดาเนินธุรกิจของบริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ
4. ประโยชน์ที่จะได้รับ
สาหรับ
สาระสาคัญ
ประเทศไทย
- การผลิตชิ้นส่วน Accessory Parts ภายในประเทศด้วยมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิต
จะช่วยลดการนาเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศและยังมีโอกาสส่งชิ้นส่วนที่ผลิตได้
เองในประเทศออกไปจาหน่ายได้ทั่วโลก
- ช่วยลดระยะเวลาในงานซ่อมและบารุงรักษาโรงไฟฟ้า ส่งผลให้โรงไฟฟ้ามีค่าความ
พร้อมจ่าย (Availability Payment) สูงขึ้น ซึ่งจะทาให้ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าใน
ประเทศมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น
- เพิ่มขีดความสามารถและการพึ่งพาตนเองด้านอุตสาหกรรมพลั งงานไฟฟ้า และ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้มากขึ้นในอนาคต
ด้านอุตสาหกรรม
- เป็ น ผลดี ต่ อ ระบบความพร้ อ มจ่ า ยของอุ ต สาหกรรมพลั ง งานไฟฟ้ า และ
เศรษฐกิจ และสังคม
อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งของประเทศไทย เนื่ อ งจากมี ศู น ย์ ใ ห้ บ ริ ก าร
บ า รุ ง รั ก ษ า ที่ มี ศั ก ย ภ า พ เ ที ย บ เ ท่ า บ ริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ( Original Equipment
Manufacturer: OEM) ในประเทศ
- ได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตและ/หรือเจ้าของ
เทคโนโลยี
- สนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมในประเทศมีการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเป็น Outsource ให้กับบริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ
- เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากลูกค้าต่างประเทศ
- ช่ ว ยสร้ า งงานและรายได้ ใ ห้ ป ระชาชน ซึ่ ง เป็ น การสนั บ สนุ น การจ้ า งงาน
ภายในประเทศ
- ทาให้คนไทยได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น
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กฟผ.

- เพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้ให้บริการด้านการเดินเครื่องและบารุงรั ก ษา
โรงไฟฟ้ า อย่ า งครบวงจรจากการด าเนิ น ธุรกิ จ ร่ ว มกั น ระหว่า งกลุ่ ม กฟผ. และ
พันธมิตร
- เพิ่มความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจเดินเครื่องและบารุงรักษาให้กับ กฟผ.
- สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจในระยะยาวจากผลตอบแทนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น
บริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ - ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในงานบารุงรักษาโรงไฟฟ้าและงานผลิตชิ้นส่ ว นใน
ระดับสูงเทียบเท่าบริษัทผู้ผลิต
- สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจในระยะยาว
5. คณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณา
และมีมติเห็นชอบ (1) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจของ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ จากที่ได้รับอนุมัติ
ในคราวจัดตั้งบริษัทตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 และให้นาเสนอ พน. คนร. และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติตามลาดับ และ (2) ร่างสัญญา Joint Venture Agreement ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจของ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ฯ พร้อมทั้ งให้ กฟผ. ลงนามสัญญาร่วม
ทุน ดังกล่ าว เมื่อผ่ านการตรวจพิ จ ารณาจาก อส. แล้ ว รวมทั้ง คนร. ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่ 1/2565 เมื่อ วั น ที่
16 มีน าคม 2565 มีมติเห็ น ชอบในหลั กการและให้ ความเห็ นในส่ ว นที่ เกี่ยวข้อ งเพื่ อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ กฟผ. ได้ปรับปรุงรายงานความเหมาะสมการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจบริษัท อี
แกท ไดมอนด์ฯ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันด้วยแล้ว
_________________________________
บริษัท MC เป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น โดยดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลายสาขา รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงาน โลหะ
เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ อาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าด้านต่าง ๆ
2 เนื่องจากเป็นการดาเนินธุรกิจที่จะต้องได้รับ License จากบริษัท MP และบริษัทในเครือของบริษัท MP ซึ่งไม่มีเอกชนรายอื่นในประเทศที่ได้รับ License
ดังกล่าว
1

3. เรื่อง แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ
ดังนี้
1. รับทราบแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) และ
แนวทางการขับเคลื่อน
2. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) โดยคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด 1 (คบจ.) เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการ ดังนี้
2.1 นาแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้อ งถิ่น) ไปใช้
เป็นเครื่องมือประเมินสถานะด้านการคลังและงบประมาณของท้องถิ่น และให้ประเมินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประเมิน และให้พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ครอบคลุมทุกประเภท ยกเว้น อปท. รูปแบบพิเศษ2
2.2 ในกรณีที่ คบจ. พบประเด็นที่ควรเพิ่มความเข้มแข็ง ปัญหาหรือข้อจากัดจากการประเมิน
สามารถให้ความช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยตรงหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเสนอแนะหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.3 นาข้อมูลเผยแพร่ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสาธารณชนภายในจังหวัดได้
รับทราบเพื่อร่วมกันส่งเสริมผลักดันให้ อปท. มีศักยภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
3. ให้ กค. สรุ ป และรายงานผลการประเมินในภาพรวม และแผนการดาเนินการในระยะต่อไป
ต่อ ก.พ.ร. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือประเมินสถานะด้านการคลังและงบประมาณของท้องถิ่น
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และให้ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งการให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยให้คณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความคิดเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมของสานักงบประมาณ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แ ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
ก.พ.ร. รายงานว่า
1. ปัจจุบัน อปท. รูปแบบทั่วไป (อบจ. เทศบาล และ อบต.) มีจานวนมาก ประมาณ 7,850 แห่ง
โดยทุกแห่งเป็นหน่วยรับงบประมาณตามกฎหมายงบประมาณและได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐสูง ซึ่งยัง
ขาดเครื่องมือในการตรวจสอบสถานะด้านการคลังและงบประมาณท้องถิ่น เพื่อสร้างความตระหนักให้ อปท. สามารถ
ปรับปรุงระบบการกากับดูแลตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงิน
และงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.ฯ) ศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบการเงินการคลัง และงบประมาณของ อปท. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้และปรับปรุงระบบการ
กากับดูแลตนเองให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรา 79 แห่ง
พระราชบั ญญัติวินั ย การเงิน การคลั งของรั ฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสอดคล้ องกับเป้าหมายการพัฒ นาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ ช าติด้านการปรั บ สมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ ซึ่ง อ.ก.พ.ร.ฯ ได้มีการทดสอบ
แนวทางฯ แล้วในกลุ่ม อปท. นาร่อง ของพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี และสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น
21 แห่ง และจังหวัดอื่นที่เป็นที่ตั้งของ คบจ. 9 เขต 3 จานวน 105 แห่ง และได้ปรับให้ถูกต้อง เหมาะสม สามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติได้จริงแล้วจึงสอบถามความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 หน่วยงาน คือ สานักงบประมาณ
(สงป.) สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ซึ่งทุกหน่วยงานแจ้งว่าเห็นชอบกับผลการศึกษา
3. ก.พ.ร. ในการประชุมเมื่อวัน ที่ 15 มิถุน ายน 2565 ได้มีมติเ ห็น ชอบแนวทางเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) และเสนอให้ กค. โดย คบจ. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการนาแนวทางฯ ดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่องมือประเมินสถานะด้านการคลังและงบประมาณของท้องถิ่น รวมทั้งให้
การดู แ ลด้ า นวิ ช าการและการปฏิ บั ติ ใ ห้ อปท. มี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถให้ บ ริ ก ารประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้ มีการประเมินตั้ งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประเมิน) ซึ่งแนวทางฯ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
3.1 กรอบการประเมินแนวทางฯ (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) แบ่งเป็น 8 ด้าน 40
ตัวชี้วัด คะแนนรวม 395 คะแนน (ยกเว้น อบจ. มี 39 ตัวชี้วัด คะแนนรวม 385 คะแนน) สรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสาคัญ
1. ด้านรายได้
• มี 10 ตัวชี้วัด 65 คะแนน ยกเว้น อบจ. มี 9 ตัวชี้วัด (ไม่ประเมินสัดส่วนจานวน
เงินที่ค้างชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่อจานวนเงินที่ อปท. ต้องได้รับชาระทั้งหมด
ในปีเดียวกัน) 55 คะแนน (น้าหนักร้อยละ 20)
• ประเมินประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อปท. เช่น การดาเนินงานตาม
ขั้ น ตอนการจั ด เก็ บ ภาษี ต ามที่ ก ฎหมายก าหนดในการส ารวจและจั ด ท าบั ญ ชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด การใช้นวัตกรรม
ในการจั ด เก็ บ รายได้ ข อง อปท. โดยปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี แ ละ
ค่าธรรมเนียมโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
2. ด้านงบประมาณรายจ่าย • มี 6 ตัวชี้วัด 30 คะแนน (น้าหนักร้อยละ 20)
• ประเมิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจาก สงป. เช่ น การตรวจสอบความ
สอดคล้ อ งของรายการที่ น ามาจั ด ท าค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี กั บ
แผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ความพร้อมของรายการ/

14

3. ด้านการเงิน

4. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

5. ด้านการบัญชีและ
สินทรัพย์

6. ด้านการกากับดูแล
ตนเอง

7. ด้านการก่อหนี้ระยะยาว

ราคาแบบรู ป รายการ/พื้ น ที่ ด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ อปท. มี ค วามพร้ อ มในการ
ดาเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ ความสามารถในการก่อหนี้ผูกพัน
เพื่อดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในปีงบประมาณ
• มี 1 ตัวชี้วัด 7 คะแนน (น้าหนักร้อยละ 10)
• ประเมินประสิทธิภาพในการรับชาระเงิน แบ่งเป็น (1) ความสะดวก รวดเร็วใน
การรับชาระเงิน (ผ่านหลายช่องทาง เช่น ธนาคาร เคาเตอร์เซอร์วิส QR Code)
การเก็บรักษา และการนาส่งเงิน และ (2) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
• มี 4 ตัวชี้วัด 170 คะแนน (น้าหนักร้อยละ 20)
• ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น มีการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ความสามารถในการปฏิบัติงานตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างและราคา
กลางได้ตามระยเวลาที่กาหนดตั้งแต่การจัดทาประกาศเชิญชวน รายงานขอซื้อขอ
จ้างตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นจริง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินไม่
เกิน 5 ล้านบาท มีระยะเวลามาตรฐานในการดาเนินการไม่เกิน 33 วัน) และการ
ตรวจรับพัสดุ การดาเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ เช่น
กรณี อบต. มีโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป ต้องแจ้ง
ข้อมูลโครงการฯ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ภายใน
15 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณและการดาเนินการ
ตามข้อตกลงคุณธรรม กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้ างเข้าเงื่อนไขที่ต้องดาเนินการ
(โครงการที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป)
• มี 5 ตัวชี้วัด 24 คะแนน (น้าหนักร้อยละ 10)
• ประเมินการจัดทารายงานบัญชีและสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐตามบทบัญญัติของพระราชบั ญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 การจัดทารายงานการเงินประจาปี การจัดส่งรายงาน
การเงินประจาปีให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กค. (สานักงานคลัง
จั งหวัด ) ภายในเวลาที่กาหนด และการเปิดเผยรายงานการเงินประจาปี และ
รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
• มี 3 ตัวชี้วัด 24 คะแนน (น้าหนักร้อยละ 10)
• ประเมินการควบคุมภายใน (จัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามที่ กค. กาหนด) การตรวจสอบภายใน (จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปีและ
รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่ว ยงานของรัฐ) และการบริหารจัดการความเสี่ยง (มีการจัดทาแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง)
• มี 7 ตัวชี้วัด 35 คะแนน (น้าหนักร้อยละ 5)
• ประเมินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคมของโครงการก่อหนี้
ระยะยาว (เงินกู้) ของ อปท. ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นระยะ 5
ปี และเป็นโครงการที่บ่งชี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าจะสามารถนามาซึ่งการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน บริการสาธารณะ หรือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิ จ
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ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการตัดสินใจดาเนินโครงการก่อหนี้ระยะยาว
8. ด้านเงินสะสม
• มี 4 ตัวชี้วัด 40 คะแนน (น้าหนักร้อยละ 5)
• ประเมินประสิทธิผลของการใช้เงินสะสมตามวัตถุประสงค์ (มี 6 ด้าน ได้แก่
ด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม คมนาคม การเพิ่มรายได้ และภัยพิบัติ)
การใช้เงินสะสมเพื่อทาโครงการก่อสร้างโดยพิจารณาจากความพร้อมของแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง ความสามารถในการก่อหนี้ผูกพัน ประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณ และการรักษาระดับของเงินสะสมเพื่อเสถียรภาพทางการคลังของ
อปท. เพื่อให้ อปท. มีฐานะทางการเงิน การคลังที่มั่นคง สามารถเก็บเงินสะสมไว้
ใช้จ่ายในกรณีที่มีความจาเป็น
ทั้งนี้ แนวทางฯ 8 ด้าน มีความครอบคลุมทุกมิติของการบริหารการคลัง ไม่ซ้าซ้อนและสอดคล้องกับการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)4 ซึ่งมีเป้าหมายในทิศทาง
เดียวกัน โดยมุ่งหวังให้ อปท. เข้าใจ และรู้จักตนเองเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
3.2 ประโยชน์ที่ได้รับ
3.2.1 อปท. มีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เนื่องจากรับทราบสถานะด้านการคลังและงบประมาณของตนเอง รู้จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรปรับปรุงให้
การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งได้รับการดูแลทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญของ คบจ. และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 การคลังท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบ
ได้และปรับปรุงระบบการกากับดูแลตนเอง
3.3 แนวทางการขับเคลื่อน
3.3.1 ให้ กค. โดย คบจ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการ ดังนี้
(1) นาแนวทางฯ ไปใช้เป็นเครื่องมือประเมินสถานะด้านการคลังและงบประมาณ
ของท้องถิ่น และให้ ป ระเมิน ตั้ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้ข้อมูล ผลการปฏิ บัติ งานของปีง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ในการประเมิน และให้พิจารณาคัดเลือก อปท. ให้ครอบคลุมทุกประเภท ยกเว้น อปท. รูปแบบพิเศษ
(2) ในกรณีที่ คบจ. พบประเด็นที่ควรเพิ่มความเข้มแข็งปัญหา หรือข้อจากัดจาก
การประเมิน สามารถให้ความช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยตรงหรือประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอแนะหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
(3) นาข้อมูลเผยแพร่ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสาธารณชน ภายใน
จังหวัดได้รับทราบเพื่อร่วมกันส่งเสริมผลักดันให้ อปท. มีศักยภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.3.2 ให้ กค. สรุปและรายงานผลการประเมินในภาพรวมและแผนการดาเนินการในระยะ
ต่อไปต่อ ก.พ.ร.
_____________________
1 คบจ.

แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงการคลัง ตามคาสั่ง กค. ที่ 428/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อกาหนดบทบาทของ กค. ในการสนับสนุนเศรษฐกิจของ
ส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ช่วยสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและส่งต่อนโยบายจาก กค. ลงสู่ภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว
คล่องตัว โดยมีคลังจังหวัดเป็นประธาน คบจ.
2 อปท. สามารถจาแนกเป็น 2 ประเภท คือ (1) อปท. รูปแบบทั่วไป ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นโดยมีลักษณะหรือองค์ประกอบที่มีความคล้ายคลึงกันทั่วประเทศ
จานวน 7,850 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง เทศบาล 2,472 แห่ง (เทศบาลตาบล 2,247 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง และ
เทศบาลนคร 30 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) 5,300 แห่ง และ (2) อปท. รูปแบบพิเศษ มีลักษณะ/องค์ประกอบแตกต่างไปจาก อปท.
ทั่วไป มีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งประเทศไทยมี อปท. รูปแบบพิเศษ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและพั ทยา
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จากการประสานกับสานักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า การคัดเลือ ก อปท. นาร่องจะพิจารณาตามรายภาค รายจังหวัด และระดับรายได้ของ อปท. จากอปท.
ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม อปท. นาร่อง จานวน 21 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี ชลบุรี และสมุทรปราการ (จังหวัดละ 7 แห่ ง) ซึ่งครอบคลุม
ในพื้นที่สานักงานคลังเขต 1-2 และ (2) กลุ่ม อปท. ขยายผล จานวน 105 แห่ง ครอบคลุมในพื้นที่สานักงานคลังเขต 1 และ เขต 3-9 จานวน 15 จังหวัด
ได้แก่ สานักงานคลังเขต 1 เพิ่มเติม (จังหวัดปทุมธานี) สานักงานคลังเขต 3 (จังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี) สานักงานคลังเขต 4 (จั งหวัดกาฬสินธุ์
และหนองคาย) สานักงานคลังเขต 5 (จังหวัดเชียงใหม่และลาปาง) สานักงานคลังเขต 6 (จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร) สานักงานคลังเขต 7 (จังหวัด
กาญจนบุรีและสมุทรสาคร) สานักงานคลังเขต 8 (จังหวัดชุมพรและ สุราษฎร์ธานี) และสานักงานคลังเขต 9 (จังหวัดสงขลาและตรัง)
4 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment: LPA) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. ใน
ขั้นพื้นฐานประจาปี โดยกระทรวงมหาดไทย (มท.) (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการ บริหาร
จัดการ (2) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (3) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (4) ด้านการบริการสาธารณะ และ (5) ด้านธรรมาภิบาล
ซึ่งผลการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น (90-100 คะแนน) ดีมาก (80-89.99) ดี (70-70.99) พอใช้ (60-69.99) และควรปรับปรุง (0-59.99) คิด
เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ร้อยละ 60 ทั้งนี้ สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร/แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ต่อไป
3

4. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทางเลือกเชิงนโยบายในการช่วยเหลือและสนับสนุน
ด้านการเงินแก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทางเลือกเชิงนโยบาย
ในการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา
ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทางเลือกเชิงนโยบายใน
การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา
มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาแนวทางการจัดทาประมวลกฎหมายแรงงานและศึกษาแนว
ทางการจัดตั้งธนาคารแรงงานโดยพิจารณาศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงินแก่
ผู้ประกันตนและนายจ้าง ซึ่งกาหนดนโยบาย ได้เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (Rush Stage) คือ การมุ่งให้
สานักงานประกันสังคม (สปส.) นาเงินจากผลกาไรของการลงทุนทั้งหมดในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของดอกผล มา
ดาเนินการลงทุนให้ผู้ประกันตนกู้ได้ โดยใช้สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับในกรณีบานาญชราภาพ กรณีตาย
และกรณีอื่น ๆ เป็ น หลั กประกัน และระยะพั ฒนา (Development Stage) จะเป็ นการกาหนดวิสั ยทั ศน์ สู่ ก าร
ปรับปรุงกฎหมายหรือปฏิรูปโครงสร้าง (Structural Reform) ทั้งนี้ เพื่อจัดตั้งสถาบันทางการเงินที่เหมาะสม ภายใต้
กรอบเป้ า หมายของผลสั ม ฤทธิ์ คื อ “เยี ย วยาเฉพาะหน้ า เพิ่ ม เสถี ย รภาพกองทุ น เกื้ อ หนุ น สั ง คม” และได้ มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ก่อนการกาหนดนโยบายจากการดาเนินการระยะเร่งด่ว นสู่ระยะพัฒ นา ควรมีการศึ ก ษา
สถานการณ์รอบด้านให้ครบถ้วนด้วยการวิจัยชุดในมิติต่าง ๆ ของการกู้เงิน 2) ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมาย
โดยใช้หลักการจัดระบบเงินสมทบ (Define Contribution) ควบคู่ไปกับการจัดระบบประโยชน์ทดแทน (Define
Benefit) ที่เหมาะสม 3) ควรมีการพิจารณาศึกษาการเยียวยาภัยพิบัติเชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ โดยศึกษาถึงต้นเหตุ
แห่งปัญหาการป้องกันผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาว ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริบท
ของประเทศ 4) ควรมีการมุ่งเน้นการปรับแนวความคิด (Way of Thinking) ของแรงงานไทย เพื่อนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาทางด้านการเงินอย่างยั่งยืน โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง และ 5) หากมี
การจัดตั้งธนาคารเพื่อแรงงาน ควรมีการวิเคราะห์ที่มาของแหล่งเงินทุนว่ามาจากแหล่งใด
2. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วมีคาสั่งให้ รง. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการคลัง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือ
ผลดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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ข้อเท็จจริง
รง. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแรงงาน
วุฒิสภา ตามข้อ 2 แล้ว และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสรุปได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
ผลการพิจารณา
1. ก่อนการกาหนดนโยบายจากการดาเนิ นการระยะ - เห็นด้วยหากต้องมีการดาเนินการในระยะเร่งด่วนควร
เร่งด่วนสู่ระยะพัฒนา ควรมีการศึกษาสถานการณ์รอบ มีการศึกษาสถานการณ์รอบด้านให้ครบถ้วน
ด้านให้ครบถ้วน ด้วยการวิจัยชุดในมิติต่าง ๆ ของการกู้
เงิน การมีวินัยทางการเงินของผู้กู้ เป็นต้น การออกแบบ
และสิ่ ง ส าคั ญ คื อ การประเมิ น ผลของโครงการระยะ
เร่ ง ด่ ว น ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนจบโครงการ (Build in
Evaluation)
2. ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นากฎหมาย โดยให้ - เห็นว่าอาจเกิดความเหลื่อมล้าระหว่างผู้ประกันตนที่มี
นายจ้างในระบบประกันสังคมเข้าระบบได้ในมาตราหนึ่ง สัญชาติไทยและผู้ประกันตนที่ไม่มีสัญชาติไทยและอาจ
ผู้ ป ระกัน ตนที่เป็ น แรงงานข้ามชาติก็แยกออกเป็นอีก ไม่เป็นไปตามหลักการสากล
มาตราหนึ่ ง รวมถึ ง แรงงานไทยที่ จ ะไปท างาน
ต่างประเทศก็ขยายเพิ่มความคุ้มครองให้ อีกมาตราหนึ่ง
เพื่อให้สามารถจัดเงินกู้เฉพาะกิจได้ในสภาวะปกติและ
สภาวะฉุกเฉินในอนาคต โดยใช้หลักการจัดระบบเงิน
ส ม ท บ ( Define Contribution) ค ว บ คู่ ไ ป กั บ ก า ร
จั ด ระบบประโยชน์ ท ดแทน (Define Benefit) ที่
เหมาะสม ให้ แก่ผู้ ป ระกัน ตนที่ต่างมาตรา ตามตัว บท
ของกฎหมายที่ ส มควรพั ฒ นาขึ้ น การบริ ห ารจั ด การ
แรงงานข้ามชาติทั้งระบบจะช่วยให้ การกากับควบคุม
โรคระบาดในอนาคตมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3. ควรมีการพิจารณาศึกษาการเยียวยาภัยพิบัติเชิงรุก - เห็ น ว่ า การพั ฒ นาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จะเป็ น
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ สปส. สามารถเยี ย วยาได้ โดย ประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงาน แต่การเยียวยาภัยพิบัติเชิงรุก
ศึกษาถึงต้นเหตุแห่งปัญหาการป้ องกันผลกระทบทาง ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ควรมี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
เศรษฐกิจในระยะยาว ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
สังคมแห่งชาติ และบริบทของประเทศ
กระทรวงมหาดไทย หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่เป็นภารกิจหลักโดยตรงดาเนินการ
4. ควรมีการมุ่งเน้นการปรับแนวความคิด (Way of - เห็นด้วยให้มีการมุ่งเน้นการปรับแนวความคิด (Way
Thinking) ของแรงงานไทย เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา of Thinking) แต่ไม่สมควรเป็นภารกิจของหน่วยงานใด
ทางด้านการเงินอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิด ดังนี้
เพียงหน่วยงานเดียว เพราะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องหลาย
(1) น าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมา หน่วยงาน
ประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง (พระราชดารัสรัชกาลที่ 9)
(2) พยายามที่จะไม่กู้ยืม (โดยไม่นาเงินอนาคต
มาใช้)
(3) สร้างครอบครัวมีประสิทธิภาพ (คุมกาเนิด
เมื่อยังไม่พร้อม)
(4) เข้าใจรูปแบบของการบริหารจัดการเรื่อง
การเงิน
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5. หากมี ก ารจั ด ตั้ ง ธนาคารเพื่ อ แรงงานควรมี ก าร
วิเคราะห์ที่มาของแหล่งเงินทุน ว่ามาจากแหล่งใด เช่น
เงินจากกองทุนประกันสังคม เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
หรือการออกพันธบัตร เป็นต้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้
นายจ้าง ผู้ประกันตน องค์กรนายจ้าง และลูกจ้างเป็นผู้
ถือหุ้นเพื่อให้เกิดเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

- เห็นด้วยหากต้องมีการดาเนินการควรมีการวิเคราะห์
ข้อดี ข้อเสี ย ผลกระทบรวมทั้งแหล่ งที่มาของเงิ น ทุ น
อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่
13) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งธนาคารประกันสังคม

5. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการกาหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล
ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการ
กาหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส
Non-MT ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2564 ข้ อ 8.8 ค่ า ธรรมเนี ย มการเข้ า ออกหลายครั้ง
(Multiple Entry) รายละ 6,000 บาท เป็นรายละ 5,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2546) ออกตาม
ความในพระราชบั ญญัติคนเข้าเมื อง พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2549) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ สธ. ดาเนินการตาม
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติทราบอย่างทั่วถึงต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
สธ. รายงานว่า
1. ภายหลั งจากที่คณะรั ฐ มนตรีมีมติ อนุมัติ ในหลั ก การการตรวจลงตราเพื่อ การรั กษาพยาบาล
ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) สธ. ได้
ดาเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาลระยะเวลา 1 ปี (Medical
Treatment Visa) รหัส Non-MT ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพจัดทาหนังสื อถึง มท. เพื่อพิจารณาแก้ไ ขกฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2546) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนของค่าธรรมเนียมประเภทคนอยู่ชั่วคราว
ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี รองรับการดาเนินการตรวจลงตราเพื่อรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical
Treatment Visa) จากรายละ 5,000 บาท เป็นรายละ 6,000 บาท
2. สธ. ได้ดาเนินการตามมติที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล
ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT โดยมีหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ มท. พิจารณา
ดาเนินการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมดังกล่าว ซึ่ง มท. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่น สธ. กระทรวงการต่า งประเทศ (กต.) และส านักงานตรวจคนเข้ าเมื อง เกี่ยวกับการปรับ แก้ ไ ข
กฎกระทรวงเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมรองรับการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี
(Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT และมีความเห็นว่า การแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวจะทาให้กระทบกับ
ค่าธรรมเนียมของผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสาหรับใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี ประเภทอื่น
ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้ สธ. เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากาหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจลง
ตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
(พ.ศ. 2523) ออกตามความใพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 27
(พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2549) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อให้สามารถเปิดระบบการตรวจลงตราประเภท Non-MT ได้
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โดยเร็ว และไม่ขัดต่อระเบียบ-กฎหมายเดิมที่กาหนดไว้ (คาดว่าจะเริ่มใช้ระบบการตรวจลงตราประเภท Non –
MT ในวันที่ 1 มกราคม 2566)
3. ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
(นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบการขอแก้ไขมติ
คณะรั ฐ มนตรี ในการกาหนดค่าธรรมเนีย มในการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี ( Medical
Treatment Visa) รหัส Non-MT ในกฎกระทรวง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการตรวจลงตรา จากเดิมรายละ
6,000 บาท เป็นรายละ 5,000 บาท
6. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2565 และ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ใน
คราวประชุมครั้งที่ 29/2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
(คกง.) ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 และผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราช
กาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกาหนดกู้เงิน ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2565 เมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้
1. ผลการพิจารณาของ คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2565
1.1 เห็นชอบแนวทางการเตรียมแหล่งเงินรองรับกรณีการตรวจสอบเหตุทุจริตของโครงการ
ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดกู้ เ งิ น ฯ
พ.ศ. 2563)
1.2 อนุมัติให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชัยนาท เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของโครงการและ
ยกเลิกการดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดกู้เงินฯ พ.ศ. 2563
1.3 มอบหมายให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชัยนาท เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and
Country Reform : eMENSCR) (ระบบ eMENSCR) ให้ ส อดคล้ องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่ง
ดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จให้ เร่ง
ดาเนินการตามขั้นตอนข้อ 19 และ 20 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ พ.ศ. 2563)
2. ผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราชกาหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 29/2565
2.1 อนุ มั ติ ใ ห้ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ จั ง หวั ด ระนอง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ และจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ ของโครงการ ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว
2.2 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กากับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 เร่งดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ โดยกรณีที่คาดว่าไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
เร่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการ โดยการขยายระยะเวลาการเนินโครงการ
และ/หรื อยกเลิ ก การด าเนิ น โครงการตามข้อ 18 (2) และข้อ 19 ของระเบียบส านั กนายกรัฐ มนตรีว่ าด้ว ยการ
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ดาเนิ น การตามแผนงานหรื อโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลั งกู้เงินเพื่อแก้ไขปั ญ หา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2564 (ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564)
2.3 กาหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดกู้เ งินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ไม่สามารถดาเนินการจัดหาผู้รับจ้างหรือลง
นามผูกพันสัญญาโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ตามพระราชกาหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยกเลิกการดาเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกาหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผลการดาเนินงาน เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตาม
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราช
กาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (ห้วงเวลาการดาเนินการ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564) ของ
คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผลการดาเนินงาน
เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และติดตามการ
ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (ห้วงเวลาดาเนินการ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม
2564) ของคณะกรรมาธิการติดตามการบริห ารงบประมาณ วุฒิสภา ตามที่กระทรวงการคลั งเสนอ และแจ้งให้
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผลการดาเนินงาน เรื่อง
ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และติดตามการ
ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (ห้วงเวลาการดาเนินการ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม
2564) ของคณะกรรมาธิก ารติ ดตามการบริ ห ารงบประมาณ วุ ฒิ ส ภา มาเพื่อดาเนินการซึ่ ง ได้ พิจ ารณาร่ ว มกั บ
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องแล้ว โดยเห็ น ชอบกับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าว สรุ ปได้ว่า
1) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยมีการกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการและได้กาหนดคุณสมบัติของผู้รับการจ้างงานตามกิจกรรมสร้างงานสร้างรายได้รายเดือนแล้ว รวมทั้งได้
มอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้แก่พื้นที่เป้าหมาย 2) โครงการ
“1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันโครงการดังกล่าวให้เป็นโครงการสาคัญ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากโครงการนี้มีส่วนสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย
ในระยะยาว 3) โครงการ “ยกระดั บ แปลงใหญ่ ด้ ว ยเกษตรสมั ย ใหม่ และเชื่ อ มโยงตลาด” ส านั ก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นว่าหน่วยงานได้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไป
พิจารณาดาเนินการแล้วบางส่วน เช่น การจัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงานการพิจารณากลั่นกรองในระดับจังหวัด
การติดตามและตรวจสอบและได้มีการทบทวนและปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายและวงเงินของโครงการอันเกิดจากอุปสรรค
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ในพื้นที่ที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานสาหรับการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับกลุ่ม
เกษตรกรและเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้กับเกษตรกร 4) โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด – 19
กระทรวงพาณิชย์ได้ขอปรับแก้ไขรายละเอียดในโครงการดัง กล่าวเป็นอนุมัติวงเงิน 68 ล้านบาทโดยใช้จ่ายจากเงินกู้
และมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 5) โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลด
ราคา! ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเป็นโครงการจาหน่ายสินค้าอุปโภคที่จาเป็นต่อการครองชีพผ่านรถ Mobile ซึง่
เป็นกลไกหนึ่งที่สาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อนและลด
ภาระค่าครองชีพ 6) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และ 7) โครงการกาลังใจ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการ
ดาเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทาผิดตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่มีการกระทาการทุจริตฉ้อโกงที่เกิดขึ้นตาม
แหล่งท่องเที่ยวในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีนโยบายให้ดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดจนถึงที่สุดโดยไม่ถอนคาร้องทุกข์
ในทุกกรณี
8. เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้ น ฟูเ ศรษฐกิจ และสังคม ที่ไ ด้ รั บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 และพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ณ เดือนตุลาคม 2565
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ พ.ศ. 2563) และพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราช
กาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) เสนอรายงานสรุปผลการดาเนินการตามพระราชกาหนดฯ พ.ศ. 2563 และพระราช
กาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ณ เดือนตุลาคม 2565 สรุปได้ ดังนี้
1. การบริหารกรอบวงเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ พ.ศ. 2563 และพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม
พ.ศ. 2564 แผนงาน/โครงการภายใต้พระราชกาหนดฯ พ.ศ. 2563 และพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
แบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มที่ 2 แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาประชาชน เช่น การบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และกลุ่มที่ 3 แผนงาน/โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เช่น การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน โดยผลการบริหารกรอบวงเงินกู้
ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 570,000 ล้านบาท ลดลงเป็นประมาน 351,514
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 62 ซึ่งเป็ น ผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากที่
คาดการณ์ไว้ในช่วงของการจัดทาร่ างพระราชกาหนดฯ พ.ศ. 2563 และพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
ในขณะที่มีการดาเนินตามแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้จาก 30,000 ล้านบาท เป็น 220,096
ล้านบาท และการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ (กรอบวงเงินรวม 855,000
ล้านบาท ดาเนินการรวมประมาณ 864,492 ล้านบาท)
2. ภาพรวมการดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้
2.1 พระราชกาหนดฯ พ.ศ. 2563 วงเงินกู้ 1,000,000 ล้านบาท มีการอนุมัติโครงการที่
เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดฯ พ.ศ. 2563 จานวน 1,130 โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ 987,012.4097
ล้านบาท ซึ่ งสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ลงนามสัญญากู้เงิน รวม 982,399 ล้านบาท โดย ณ วันที่
6 ตุลาคม 2565 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดฯ พ.ศ. 2563 เพื่อดาเนิน
โครงการแล้ว วงเงินรวม 950,193.7225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.73
2.2 พระราชกาหนดฯ เพิ่ม เติม พ.ศ. 2564 วงเงินกู้ 500,000 ล้านบาท มีการอนุมัติ
โครงการรวมจานวน 2,538 โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ 499,997.552 ล้านบาท ซึ่ง สบน. ได้กู้เงิน จานวน 500,000
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ล้ านบาท โดย ณ วัน ที่ 6 ตุล าคม 2565 หน่ ว ยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม
พ.ศ. 2564 เพื่อดาเนินโครงการแล้ววงเงินรวม 427,122.9789 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.43
3. ผลการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
3.1 ด้านการแก้ไขปัญหาการระบาดโควิด-19
(1) กิจ กรรมค่า ใช้จ่า ยส าหรั บ บุค ลากรทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข เช่น
เงินเยียวยาค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโควิด -19 ในชุมชน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา
ทั้งนี้ มีโครงการที่ได้รับอนุมัติรวม 10 โครงการ วงเงินรวม 18,424.9458 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มี
ผลการเบิกจ่ายรวม 6,222.1395 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.77
(2) กิจกรรมจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุข วัคซีนป้องกันโรค
และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เช่น วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน จานวน 153.3 ล้านโดส ยารักษาโควิด-19 และ
ภูมิคุ้มกันสาเร็จรูปหรือแอนติบอดี้ออกฤทธิ์ยาว จานวน 257,500 โดส ทั้งนี้ มีโครงการได้รับอนุมัติรวม 45 โครงการ
วงเงินรวม 80,910.4178 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีผลการเบิกจ่ายรวม 58,238.3801 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 71.98
(3) กิจกรรมค่าบาบัดรักษาป้องกันควบคุมโรค มีโครงการได้รับอนุมัติรวม 14
โครงการ วงเงินรวม 172,443.4421 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีผลการเบิกจ่ายรวม 144,576.1258
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.84
(4) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล เช่น การยกระดับการ
ให้บริการทางการแพทย์ จัดหายา และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ มีโครงการได้รับอนุมัติรวม 19 โครงการ
วงเงินรวม 10,018.6396 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีผลการเบิกจ่ายรวม 9,566.4612 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 95.49
(5) กิจกรรมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด -19
เช่น มีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านสาธารณสุข
และการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ทั้งนี้ มีโครงการได้รับอนุมัติรวม 8 โครงการ วงเงินรวม
1,697.6952 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีผลการเบิกจ่ายรวม 1,612.0235 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
98.43
3.2 ด้านการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชน
(1) กิจ กรรมช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แ ก่ประชาชนทุกกลุ่ม เช่น การ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา) มีโครงการได้รับอนุมัติ 45 โครงการ วงเงินรวม
758,505.1938 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีผลการเบิกจ่ายรวม 753,603.7019 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 99.35
(2) กิจ กรรมเพื่อเป็น ค่าใช้จ่า ยในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพให้สามารถ
ประกอบอาชีพหรือดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ขับรถรับจ้าง ผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ และศิลปิน ทั้งนี้
มีโครงการได้รับอนุมัติรวม 6 โครงการ วงเงินรวม 105,989.6830 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีผลการ
เบิกจ่ายรวม 104,720.2450 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.80
3.3 ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
(1) กิจกรรมการพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
ให้เข้าถึงปัจจัยการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่เกษตรกร และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร วงเงินอนุมัติรวม 25,121.3373 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีผลการเบิกจ่ายรวม
23,356.8836 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.98
(2) กิจกรรมการรักษาระดับการจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมการ
จ้างงาน มีโครงการได้รับอนุมัติ 3 โครงการ วงเงินรวม 27,064.6102 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีผล
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การเบิกจ่ายรวม 27,035.0953 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.89 ทั้งนี้ มีจานวนลูกจ้างที่ได้รับการช่วยเหลือตาม
โครงการ 168,080 คน
(3) กิจกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
29,197 ราย เกิดการจ้างแรงงานในพื้นที่ 8,885 ราย ทั้งนี้ มีโครงการได้รับอนุมัติรวม 3,444 โครงการ วงเงินรวม
16,300.2758 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีผลการเบิกจ่ายรวม 8,922.6359 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 54.74
(4) กิจกรรมการกระตุ้นการบริโภคของภาคครัวเรือน เช่น โครงการคนละครึ่ง
ดาเนินการรวม 5 ระยะ มีจานวนประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 26.35 ล้านคน สามารถกระตุ้นให้เกิดการใช้
จ่ายรวม 418,644 ล้านบาท โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาเนินการรวม 5 ระยะ มีจานวน
ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 13.61 ล้านคน สามารถกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายรวม 76,061 ล้านบาท ทั้งนี้ มี
โครงการได้รับอนุมัติรวม 20 โครงการ วงเงินรวม 258,679.5711 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีผลการ
เบิกจ่ายรวม 232,837.9233 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.01
(5) กิจกรรมการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านชลประทาน) โดยมีประชาชนที่
ได้รับประโยชน์รวม 81,854 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 306,333 ไร่ และมีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น 15,351 คน
ทั้งนี้ มีโครงการได้รับอนุมัติ 4 โครงการ วงเงินรวม 7,132.4772 ล้านบาท โดย ณ วัน ที่ 6 ตุลาคม 2565 มีผลการ
เบิกจ่ายรวม 6,654.6951 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.30
4. ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น งาน ส่ ว นใหญ่ มี ค วามล่ า ช้ า กว่ า แผนที่ ก าหนดไว้ เช่ น
การจัดหาวัคซีนมีความล่าช้ าเนื่องจากจ านวนวัคซีนที่ผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศต่าง ๆ การ
ช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการประสบปัญหาข้อจากัดของข้อมูล ที่
จาเป็นต้องคัดกรองคุณสมบัติของผู้มีสิทธิตามโครงการ ทาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้ อมูล และการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดเนื่องจากการดาเนิน โครงการต้องมีการลงพื้นที่หรือ
รวมกลุ่มในการดาเนินกิจกรรมกับประชาชน
5. ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม การดาเนินการกู้เงินข้างต้นส่งผลให้เกิดการ
รักษากาลังซื้อของประเทศ กระตุ้นอุปสงค์ในประเทศในทุกสาขาโดยเศรษฐกิจไทยในปี 2564 กลับมาขยายตัวที่
ร้อยละ 1.5 ต่อเนื่องไปจนถึงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ที่มีการขยายตัวร้อยละ 2.3 และร้อยละ 2.5 ในไตรมาส
แรกและไตรมาสที่สองตามลาดับ นอกจากนี้ การดาเนินโครงการต่าง ๆ ยังส่งผลให้หน่วยงานรับผิดชอบมีข้อมูล
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ทันสมัยและนาไปสู่การพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในอนาคต ทาให้ภาครัฐสามารถ
ออกแบบมาตรการ/นโยบายในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนเพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในลักษณะมุ่งเป้าได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
9. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศไทย ของ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตร
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อน
เกษตรอุ ต สาหกรรมในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิ ก ารการพาณิ ช ย์ แ ละการอุ ต สาหกรรม วุ ฒิ ส ภา มาเพื่ อ
ดาเนินการ ซึ่งได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสรุปผลการพิจารณาได้ว่า แนวทางการขับเคลื่อน
เกษตรอุตสาหกรรมในประเทศไทยของคณะกรรมาธิการดังกล่ าวมีความเหมาะสม สอดคล้ อง และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถนามาบูรณาการเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน และเห็นด้วยกับ
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แนวทางและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าว โดยมีข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1) การกาหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์และกลไกการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมในระดับชาติ ควรมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒ นา
เกษตรอุตสาหกรรมเฉพาะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง 2) การส่ ง เสริ ม และการสร้ า งผู้ น าในการขั บ เคลื่ อ นเกษตรอุ ต สาหกรรมแบบคลั ส เตอร์ ควรเพิ่ ม
“นิคมเกษตรอุตสาหกรรมภูมิภาค” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
แบบคลัสเตอร์ สาหรับการคัดเลือกเกษตรอุต สาหกรรมต้นแบบในแต่ละจังหวัด ควรให้สภาเกษตรกรแห่งชาติและ
สภาหอการค้าจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือก และ 3) การขับเคลื่อนหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาเกษตร
อุ ต สาหกรรม โดยการพัฒ นาการใช้ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมเพื่ อเชื่ อ มโยงเกษตรอุต สาหกรรมในทุกภาคส่ ว น
โดยเฉพาะแนวทางในการส่งเสริมในส่วนของการวิจัยด้ านการเกษตรควรขยายให้ครอบคลุมปัจจัยการผลิตอื่น ๆ เช่น
ปุ๋ ย สารก าจั ด ศั ต รู พื ช เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรขนาดเล็ ก ระบบเตื อ นภั ย ต่ า ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยลดความสู ญ เสี ย ใน
กระบวนการผลิต เป็นต้น
10. เรื่ อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ ม มาตรการป้องกัน การทุจริ ตจากกระบวนการเบิกจ่า ยยาตามสิทธิ สวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังนี้
1. รับทราบข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
2. รับทราบผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงาน ทั้งนี้ ให้แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
1. คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า “ยา” เป็นสินค้าคุณธรรม (Merit Goods) ที่ต้องอาศัย
ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องทั้งข้อดีและข้อเสียในการตัดสินใจเลือกใช้มากกว่า การลด แลก แจก แถม หรือสร้าง
แรงจูงใจด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันอิทธิพลการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยา โดยเฉพาะที่กระทาโดยตรงต่อ
แพทย์ และบุ คลากรทางการแพทย์ เป็ น สาเหตุห รื อปัจจัย ที่ส าคั ญมากประการหนึ่ง ที่ทาให้ เ กิดการใช้ยาอย่ า งไม่
สมเหตุสมผลในโรงพยาบาล ประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปรากฏกรณีการทุจริตเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ค่ายาของข้าราชการ ในลักษณะเป็นกระบวนการโยงใยเป็นเครือข่ายการทุจริตโดยแบ่งออกเป็น
3 กลุ่ม
ใหญ่ คือ ผู้ใช้สิทธิและเครือญาติ บุคลากรในโรงพยาบาลและกลุ่มบริษัทจาหน่ายยา ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่จาเป็นและจากการติดตามผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
12 กันยายน 2560 พบว่า ไม่มีความสอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ และสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากพบประเด็น
ปัญหาสาคัญเกี่ยวกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่ ง เสริ ม การขายยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย าของ สธ. พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่
15 พฤษภาคม 2564) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาธิบาลสาหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการ
ของ สธ. ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา
จนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งสามารถบังคับใช้ได้เฉพาะหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด สธ.
เท่านั้น* แต่หน่วยงานหรือหน่วยบริการอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือสังกัดของ สธ. จะไม่ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามประกาศฯ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเห็นควรเสนอข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (จากเดิมที่เคยมีข้อเสนอแนะซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560) โดยให้หน่วยงานและหน่วยบริการ (นอกเหนือสังกัดของ สธ.) ซึ่ง
ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายยาได้ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลกาหนดหลักเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้มีรายละเอียดในลักษณะเดียวกับของ สธ. หรือดาเนินการอื่น
ใดตามภารกิจ บทบาทและอานาจหน้าที่ เพื่อให้มาตรการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการพยาบาลข้าราชการสามารถบังคับใช้ได้ครอบคลุมกับทุกหน่วยงานและหน่วยบริการ
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2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลค.) เห็นสมควรมอบหมาย สธ. เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณา
ร่ ว มกั บ กระทรวงกลาโหม (กห.) กค. กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.)
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของ
มาตรการดังกล่าวโดยให้ สธ. สรุปผลการพิจารณา/ผลการดาเนินการ/ความเห็นในภาพรวม แล้วส่งให้ สลค. ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก สลค. เพื่อนาเสนอคณัฐมนตรีต่อไป
3. สธ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กห. กค. อว. มท. ยธ. ศธ. ตช. และ สปสช. เกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังกล่าว โดยสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมพบว่า ทุกหน่วยงานเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม มาตรการดังกล่าวของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สรุปได้ ดังนี้
มาตรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม
ให้หน่วยงานและหน่วยบริการ [นอกเหนือสังกัด เห็ น ด้ ว ย ตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม มาตรการ
ของ สธ. ซึ่งไม่ถูกบังคับตามประกาศของ สธ. เรื่อง ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ เพื่อใช้
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ เป็นหลักเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ สธ. พ.ศ. 2564 การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ มี
(ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 15 รายละเอียดในลักษณะเดียวกันกับของ สธ. และ
พฤษภาคม 2564)] ซึ่งข้าราชการสามารถเบิกจ่าย สามารถบังคับใช้ได้ครอบคลุมกับทุกหน่วยงานและ
ยาได้ ต ามสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล (เช่ น หน่ว ยบริการ ซึ่งข้าราชการสามารถเบิกจ่ายยาได้
โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ ของ ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล เพื่ อป้องกันการ
คณะแพทยศาสตร์หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ทุ จ ริ ต ใ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ย า มี ก า ร ใ ช้ ย า อ ย่ า ง
สังกัด อว. สานักการแพทย์ สังกัดกรุงเทพมหานคร สมเหตุสมผลและลดค่าใช้จ่ายจากการเบิกจ่ายยาที่
สานักงานแพทย์ใหญ่ สังกัด ตช. กรมแพทย์ทหารบก ไม่จาเป็น
สั ง กั ด กองทั พ บก กรมแพทย์ ท หารเรื อ สั ง กั ด
กองทั พ เรื อ กรมแพทย์ ท หารอากาศ สั ง กั ด
กองทัพอากาศ ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์
สังกัดกรมราชทัณฑ์ ยธ. และโรงพยาบาลในสังกัด
องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ) ก าหนดหลั ก เกณฑ์
จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริ มการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้มีรายละเอียดใน
ลักษณะเดี ยวกับของ สธ. หรื อด าเนิน การอื่น ใด
ตามภารกิ จ บทบาท และอ านาจหน้ า ที่ เพื่ อ ให้
มาตรการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการเบิกจ่าย
ยาตามสิทธิสวัสดิการพยาบาลข้าราชการสามารถ
บั งคับ ใช้ได้ครอบคลุ มกั บ ทุ กหน่ ว ยงานและหน่ ว ย
บริการ
_____________________________
*

ประกาศ สธ. เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ สธ. พ.ศ. 2564 ข้อ 4
กาหนดให้ “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานระดับกอง หรือเทียบเท่าในสังกัด สธ. ซึ่งมีการดาเนินการในการจัดหาหรือควบคุม
การใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และ “หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามระเบียบ สธ. ว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการ
ในสังกัด สธ.
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11. เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริห าร
จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดาเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมมาตรการ
คู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริห ารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65
และอนุมัติห ลั กการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ ปลู กข้าว พร้อมมาตรการคู่ ขนาน และโครงการสนั บสนุน
ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
เสนอ โดยอนุมัติกรอบวงเงินตามความเห็นของสานักงบประมาณ ดังนี้
กรอบวงเงินในการดาเนินโครงการตามกรอบมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 จานวน 66,040.906 ล้านบาท
1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลู กข้าว ปี 2565/66 กรอบวงเงินงบประมาณตามกรอบ
มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จานวน 18,700.13 ล้านบาท โดยเห็นสมควร
ให้ พณ. ดาเนินมาตรการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณอุปสงค์ (Demand) ของสินค้าข้าว ทั้งจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เพื่อรักษาระดับราคาข้าวใน
ประเทศไม่ให้ตกต่าและทาให้การดาเนินโครงการอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ
2. มาตรการคู่ขนาน โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม
ข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร กรอบวงเงินงบประมาณตามกรอบมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมจานวน 7,482.69 ล้านบาท สาหรับโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ
ค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2565/66 ที่ขอรับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 540 ล้านบาท นั้น เห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณของ
กรมการค้าภายในเป็นลาดับแรกก่อน โดยปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโอนเงินจัดสรร
หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือใช้จ่ายจากเงินกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แล้วแต่กรณี หากไม่เพียงพอให้ พณ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจาเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอน ของระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. สาหรับมาตรการเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว โดยเป็นการจ่ายเงิน
ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร จานวน 4.678 ล้าน
ครัวเรือน ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท เห็นสมควรให้ใช้
จากกรอบวงเงิน โครงการสนั บ สนุ น ค่าบริ ห ารจัดการและพัฒ นาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลู กข้าว ปีการผลิต
2565/66 ตามกรอบมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จานวน 39,858.086
ล้านบาท (ประกอบด้วยงบประมาณจ่ายขาดให้เกษตรกร วงเงิน 39,111.14 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายของ ธ.ก.ส.
วงเงิน 746.946 ล้านบาท) และให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมการข้าว
กษ. รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จานวน 15,225 ล้านบาท โดยจะทาให้กรอบวงเงินเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนการผลิตให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 55,083.086 ล้านบาท โดยเห็นสมควรให้ พณ. กษ.
และ ธ.ก.ส. หารื อแนวทางการดาเนิ นโครงการและวิธีการจ่ายเงินให้ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวร่ว มกัน โดยให้เป็น
การจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรง และ
ร่วมกันส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาว เพื่อลดภาระของภาครัฐในการสนันสนุนโครงการดังกล่าวในอนาคต
รวมเป็นกรอบวงเงินโครงการและมาตรการของ พณ. จานวนทั้งสิ้น 66,580.906 ล้านบาท จาแนก
เป็ น กรอบวงเงิ น ตามกรอบมาตรา 28 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. 2561 จ านวน
66,040.906 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกรมการค้าภายในหรือเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร วงเงิน 540 ล้านบาท สาหรับส่วนที่เหลือใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกรมการข้าว จานวน
15,225 ล้ านบาท โดยค่าใช้จ่ ายที่เกิดขึ้น ตามกรอบมาตรา 28 แห่ งพระราชบัญญัติวินัยการเงิ นการคลั ง ของรั ฐ
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พ.ศ. 2561 เห็ น สมควรให้ ธ.ก.ส. จั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง าน และแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณเพื่ อ เสนอขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามผลการดาเนินการจริงตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การดาเนินโครงการ
ดั ง กล่ า วมี ผ ลให้ รั ฐ ต้ อ งชดเชยค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ การสู ญ เสี ย รายได้ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามมาตรา 28 แห่ ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงเห็นสมควรให้เป็นตามความเห็นของ กระทรวงการคลั ง
(กค.) โดยให้จัดทาประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการภาครัฐต่อภาระทางการคลังในภาพรวมให้
สอดคล้องกับรายรับ และพิจารณาถึงความสามารถของงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่จะต้องตั้งงบประมาณรองรับ
รวมถึงภาระทางการคลังทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
อย่างยั่งยืน
สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า
1. ผลการดาเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนาน และโครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 มีดังนี้
1.1 โครงการประกั น รายได้ เ กษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ า ว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ณ วั น ที่
26 สิงหาคม 2565 ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว 4.675 ล้านครัวเรือน จานวน 86,169.17 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 97 ของวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีมนุมัติ (88,711.74 ล้านบาท)
1.2 มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65
ณ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2565 สามารถดึ ง อุ ป ทานได้ ร วม 5.380 ล้ า นตั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72 ของเป้ า หมาย
(7.5 ล้านบาท)
1.3 โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี ก ารผลิ ต 2564/65 ธ.ก.ส. โอนเงิ น ให้ เ กษตรกรแล้ ว 4.675 ล้ า นครั ว เรื อ น จ านวน 54,155.50 ล้ า นบาท
(คิดเป็นร้อยละ 97 ของวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 55,567.36 ล้านบาท)
2. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66
หัวข้อ
รายละเอียด
เป้าหมาย
ประกันรายได้ข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่
ข้าวเปลือกปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่ว
ประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือน
ราคาและปริมาณ
กาหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66
ประกันรายได้
ณ ราคาความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 โดยชดเชยเป็นจานวนตัน ในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้
- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาทต่อตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาทต่อตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
- ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาทต่อตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาทต่อตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
- ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาทต่อตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
เกษตรกรผู้มีสิทธิ
- เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 (รอบที่ 1) กับกระทรวง
ได้รับการชดเชย
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2565 ยกเว้น
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกรอบระยะเวลา
การขึ้นทะเบียนในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศของ กษ.
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- ที่นาแปลงใดแปลงหนึ่งสามารถรับสิทธิประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66
ได้แปลงละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ้าซ้อน
การคานวณปริมาณ การคานวณปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการชดเชย ให้ใช้ปริมาณ
ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การกาหนดเกณฑ์ กาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566 โดยจะประกาศ
กลางอ้างอิง
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกวันศุกร์ งวดแรกเริ่มวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 และงวด
สุดท้ายจะประกาศวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 สาหรับเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่า
จะเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
การจ่ายเงิน
ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง
3. มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 จานวนทั้งสิ้น 3
โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 81,612.69 ล้านบาท จาแนกเป็นวงเงินสินเชื่อ 73,590 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด
8,022.69 ล้านบาท ดังนี้
3.1 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 (โดย ธ.ก.ส.)
หัวข้อ

รายละเอียด
วิธีการ
ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อตามโครงการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าว
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตร
2.5 ล้านตันข้าวเปลือก
วงเงินสินเชื่อต่อตัน
- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,000 บาท
- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 9,500 บาท
- ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 7,300 บาท
- ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 5,400 บาท
- ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 8,600 บาท
ค่าฝากเก็บและรักษา
กาหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวในอัตรา 1,500
คุณภาพข้าวเปลือก
บาทต่อตันข้าวเปลือก โดยเกษตรกรที่เก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางตนเองได้รับเต็ม
จานวน สาหรับสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อข้าวเปลือกเข้าโครงการฯ ได้รับอัตรา 1,000
บาทต่อตันข้าวเปลือก และเกษตรกรผู้ขายข้าวได้รับในอัตรา 500 บาทต่อตัน
ข้าวเปลือก
การระบายข้าวเปลือก กรณีที่มีการระบายข้าวเปลือกให้ ธ.ก.ส. สารองจ่ายค่าขนย้ายข้าวเปลือกที่ ธ.ก.ส.
ตามวงเงินที่สารองจ่ายและชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส.
ระยะเวลาดาเนินการ - ระยะเวลาจัดทาสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
(ภายใต้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
- ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 5 เดือนนับถัดจากเดือนรับเงินกู้และเมื่อ
กาหนดชาระคืน หากราคาตลาดต่ากว่าวงเงินสินเชื่อต่อตันสามารถขยายเวลาชาระ
คืนไม่เกิน 3 คราว คราวละ 1 เดือน ภายในระยะเวลาโครงการฯ
- ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566
3.2 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต
2565/66 (โดย ธ.ก.ส.)
หัวข้อ
รายละเอียด
วิธีการ
สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจาหน่าย และ/หรือ

29

เพื่อการแปรรูป วงเงินสินเชื่อเป้าหมาย 10,000 ล้านบาท คิดเป็นข้าวเปลือก 1 ล้าน
ตันข้าวเปลือก และจานวนสินเชื่อคงเหลือภายในระยะเวลาโครงการฯ ไม่เกินวงเงิน
สินเชื่อเป้าหมาย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี (ปัจจุบัน MLR ร้อยละ
4.875 ต่อปี) โดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี รัฐบาลรับภาระ
ชดเชยดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกร ร้อยละ 3 ต่อปี
ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566
3.3 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต
2565/66 (โดยกรมการค้าภายใน)
หัวข้อ
รายละเอียด
วิธีการ
เพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการให้เก็บสต็อกในรูป
ข้าวเปลือกและข้าวสาร เป้าหมายดูดซับ 4 ล้านตันข้าวเปลือก เก็บสต็อกไว้อย่างน้อย
60 – 180 วัน (2 – 6 เดือน) นับแต่วันที่รับซื้อ โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
3
ระยะเวลาดาเนินการ - ระยะเวลาการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31
มีนาคม 2566 (ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566)
- ระยะเวลาการเก็บสต็อกข้าว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2566
- ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2567
4. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการ
ผลิต 2565/66
หัวข้อ
รายละเอียด
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
วิธีการ
กรมส่งเสริมการเกษตร นาข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2565 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งให้ ธ.ก.ส. สานักงานใหญ่เพื่อ
ดาเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ
20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
5. คณะกรรมการนโยบายและบริ ห ารข้ า วแห่ ง ชาติ ใ นคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2565 เมื่ อ วั น ที่
8 กันยายน 2565 ได้รับทราบผลการดาเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ ขนาน และ
โครงการสนับ สนุ น ค่าบริห ารจัดการและพัฒ นาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 และ
เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 และให้ พณ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในคราวนี้ด้วยแล้ว
12. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.)
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) เสนอ ดังนี้
1. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 (เป้าหมายการพัฒนาภาคฯ) ของ
ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก ภาคใต้ และภาคใต้ ช ายแดน ที่ ป รั บ ปรุ ง ตาม
ความเห็นของ ก.น.บ. แล้ว และมอบหมายให้ สศช. แจ้งเวียนจังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนและโครงการ พ.ศ. 2566 - 2570 ต่อไป
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2. นโยบาย หลั กเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนของจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 (นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และมอบหมาย สศช. แจ้งเวียน
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ. รายงานว่า ก.น.บ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่
19 ตุลาคม 2565 ได้พิจารณาเป้าหมายการพัฒนาภาคฯ และนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. เป้าหมายการพัฒนาภาคฯ ครอบคลุมทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน โดยแต่ละภาคมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา ดังนี้
ภาค
เป้าหมายการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา เช่น
ภาคเหนือ
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
ของประเทศ
(NEC-Creative LANNA) ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เชี ย งราย
ล าพู น ล าปาง ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ หลั ก ของภาคและ
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
(2) ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพ
สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกระจายประโยชน์สู่ชุมชน
(3) พั ฒ นาการผลิ ต ตามระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น เชื่ อ มโยงสู่
อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง
(4) เสริ มศักยภาพของเมือง พื้น ที่เ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเ ศษ
ชายแดน และระบบโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์สาคัญ ของ
ภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และเอื้อต่อการอยู่อาศัย
(5) พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความ
ยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และ
ทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ภาคตะวันออก ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ (1) พัฒนาภาคเกษตรโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจ
เฉียงเหนือ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
(2) บริหารจัดการน้าให้เพียงพอเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(3) พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ พื้ น ถิ่ น ไปสู่ ม าตรฐานสากลเพื่ อ สร้ า ง
เศรษฐกิจในชุมชน
(4) พัฒนาเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมือง
ชายแดน รวมทั้ ง พื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจหลักของภาค
(5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน พัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
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ภาคกลาง

ฐานการผลิ ต สิ น ค้ า และ
บริการมูลค่าสูง

ภาคตะวันออก

ฐานเศรษฐกิจสีเขี ย วชั้น
น าของอาเซี ย น ควบคู่
กับคุณภาพการดารงชีวิต
ของประชาชนที่ดี

ภาคใต้

แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ
บริการที่มีคุณภาพ แหล่ง
ผ ลิ ต สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร
ปลอดภั ย และมู ล ค่ า สู ง
เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ระหว่างภูมิภาค

(6) ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย ให้ได้มาตรฐานและ
แก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม
(1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่
มีมูลค่าเพิ่มสูงได้มาตรฐานระดับสากล
(2) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสาคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้
เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวคุณภาพ
(3) พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและการให้บริการทาง
การแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ ได้
มาตรฐานในระดับสากล
(4) พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน
รวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก
(CWEC) ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการกระจายความเจริ ญ ทาง
เศรษฐกิจของภาคกลาง
(5) พั ฒ นาและยกระดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในอุ ต สาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคตของภาคกลาง
(6) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
(1) พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายให้ เ ป็ น ก าลั ง หลั ก ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของภาคตะวันออก
(2) พัฒนาการเกษตรคุณภาพให้เชื่อมโยงสู่การผลิตและแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัย สู่ห่วงโซ่การผลิตในระดับประเทศ และ
การให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
(3) ยกระดับการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกสู่การเป็นจุดหมาย
การท่องเที่ยวของโลก ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
(4) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ วและตราด
รวมทั้ ง พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ชายแดนที่ มี ศั ก ยภาพให้ เ ป็ น ประตู
เชื่อมโยงการค้า การลงทุนที่ทันสมัยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(5) พั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละเมื อ งให้ เ ป็ น เมื อ งอั จ ฉริ ย ะน่ า อยู่ เพื่ อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่
(6) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ แ ละ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(1) พัฒนาและยกระดับการท่ องเที่ยวและบริการ รวมทั้งธุรกิจ
ต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและมูลค่าสูง
(2) พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร
หลักด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
(3) ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสิ นค้า
เกษตรและปศุสัตว์หลักของภาค
(4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
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(5) พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและด่านพรมแดน
รวมทั้งพื้นที่ร ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ให้เป็นประตู
การค้าการลงทุนและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของภาค
(6) เสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ภาคใต้ชายแดน ฐานเศรษฐกิจชายแดนที่ (1) พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
มั่ น ค ง บ น สั ง ค ม พ หุ
ให้กับสินค้าเกษตรหลักของภาค
วัฒนธรรม
(2) พั ฒ นาเมื อ งชายแดนให้ เ ป็ น เมื อ งเศรษฐกิ จ การค้ า การ
ท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นและอาเซี ย นตอนใต้ แ ละพั ฒ นาเมื อ งยะลาเป็ น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน
(3) ยกระดั บ รายได้ การศึ ก ษา สมรรถนะแรงงาน และ
สาธารณสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสันติสุข
(4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการผลิตของภาค
2. นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธี การจัดทาแผนพัฒนาจัง หวัดและแผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนฯ ฉบับทบทวน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567) ประกอบด้วย
หัวข้อ
สาระสาคัญ
2.1.1 นโยบายการจั ด ท า - ให้ยึดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
- ให้ความสาคัญกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค และให้ใช้กระบวนการ
ประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ โดย
มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ (ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือประชารัฐ และ
ชุมชน
- มีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดาเนินการ
ที่ผ่านมา
- สาหรับการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ไม่
ต้องปรับปรุงแผนทุกปี หากไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
2.1.2 ขอบเขตของแผน
- แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สาคัญของจังหวัดและขับเคลื่ อนประเด็น การ
พัฒนาจังหวัดที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล
และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
- แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด เป็ น แผนที่ เ ป็ น การขั บ เคลื่ อ นประเด็ น การพั ฒ นาที่
สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายและแนวทางการพั ฒ นาภาค ในประเด็ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันหรือความต้องการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมใน
พื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด และต้ อ งมี ข อบเขตการด าเนิ น การหรื อ ได้ รั บ ผลประโยชน์
มากกว่า 1 จังหวัด
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2.1.3 กาหนดการส่งแผน

ให้ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด จั ด ส่ ง แผนฯ ฉบั บ ทบทวน ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2567 ภายในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
2.1.4 องค์ ป ระกอบของ (1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และ (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคมและความมั่นคง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
สิ่งแวดล้อม) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ และผลการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
(2) ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ บทวิเคราะห์ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด (ระยะ 5 ปี) ตัวชี้วัดความสาเร็จ และประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
ทั้งนี้ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดาเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาค
ส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามมาตรา 24 และมาตรา 34 วรรค 4 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565
2.2 หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติร าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2.2.1 หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และข้อกาหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะโครงการ สรุปได้ ดังนี้
หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ข้อกาหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของโครงการ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(1) โครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการ (1) ไม่ เ ป็ น การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ แจกจ่ า ยแก่
พัฒนาภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ ประชาชนโดยตรง
เชื่ อ มโยงตามห่ ว งโซ่ ก ารพั ฒ นา/ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ตาม (2) ไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจ
แผนงานที่กาหนด
ปกติของส่วนราชการ
(2) มีความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการ
(3) ไม่เ ป็น ค่า ใช้จ่า ยสาหรั บการปรั บปรุ ง ซ่อมแซม
(3) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถเสนอโครงการที่ใช้ หรือก่อสร้างอาคารสถานที่และระบบสาธารณู ปโภค
ระยะเวลาในการด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งได้ โดยแบ่ ง ของส่วนราชการ เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของส่วน
ระยะเวลาดาเนินการเป็นรายปี (Phasing) พร้อมแสดง ราชการ
เหตุผลความจาเป็นที่ต้องดาเนินการ
(4) ไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม
(4) โครงการที่ มี ก ารใช้ ร ะยะเวลาในการด าเนิ น การ ดูงาน เว้นแต่ ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้านความมั่นคง หรือ
ต่ อ เนื่ อ งและโครงการที่ ด าเนิ น การเป็ น ประจ าทุ ก ปี เป็นประเด็นสาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จะต้องรายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่าน (5) ไม่ เ ป็ น กิ จ กรรมย่ อ ย ควรบู ร ณาการกิ จ กรรม
มา
ประเภทเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน
(5) ให้ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด เสนอโครงการพร้ อ ม (6) ไม่ เ ป็ น การเดิ น ทางไปต่ า งประเทศ เว้ น แต่ เ ป็ น
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ โดยรวมรายโครงการภายใต้ กิจกรรมที่มีข้อผูกพันในเรื่องการเจรจาด้านการค้าและ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
การลงทุ น การท่ อ งเที่ ย ว และการเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน จีน
ญี่ปุ่น และเกาหลี
2.2.2 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดทาแบบสรุปแผนงานโครงการที่จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดาเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒ นา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งจัดเรียงลาดับความสาคัญ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประมวลรวบรวม และ
ประสานแจ้งกระทรวงเพื่อรับไปพิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติการของกระทรวงหรือกรมต่อไป
2.2.3 ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ (ก.บ.จ.) หรื อ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เสนอโครงการโดยมีการจั ดลาดับความสาคัญของ

34

โครงการ และจั ดส่ งแผนปฏิบั ติร าชการประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในวัน จัน ทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2565
2.2.4 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสรุปรายการโครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่
ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวั ดและกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ และปัญหา
อุปสรรค ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National
Strategy and Country Reform : eMENSCR) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
2.3 แนวทางการกาหนดกรอบการจั ด สรรงบประมาณของจัง หวัดและกลุ่ มจั ง หวั ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้
2.3.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด จานวน 28,000 ล้านบาทต่อปี
2.3.2 สัด ส่วนการจัดสรรงบประมาณ (สัดส่วนฯ) งบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ และการจัดสรรงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
งบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบบริหารจัดการ
(สัดส่วนฯ)
งบประมาณจังหวัด
19,600
- ให้จังหวัดเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ - จัดสรรตามขนาดจังหวัด มีองค์ประกอบ
ล้านบาท
ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
(ร้อยละ 70) - มี อ งค์ ป ระกอบในการจั ด สรรงบประมาณ (1) จานวนอาเภอในจังหวัด ร้อยละ 40
ประกอบด้วย
(2) จานวนประชากรในจังหวัด ร้อยละ 30
(1) จัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด ร้อยละ 20
(3) ขนาดพื้นที่ของจังหวัด ร้อยละ 30
(2) จัดสรรตามจานวนประชากรของแต่ละจังหวัด ซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งขนาดของ
ร้อยละ 20
จังหวัดได้เป็น 3 ขนาด ดังนี้
(3) จัดสรรตามขนาดพื้นที่จังหวัด ร้อยละ 5
- จังหวัดขนาดใหญ่ จานวน 24 จังหวัด
(4) จัดสรรตามสัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด ร้อยละ 10 ได้รับงบบริหารจัดการ 10 ล้านบาท
(5) จัดสรรผกผันตามรายได้ต่อครัวเรือน ร้อยละ 25 - จังหวัดขนาดกลาง จานวน 39 จังหวัด
(6) จั ดสรรตามผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ได้รับงบบริหารจัดการ 9 ล้านบาท
ร้อยละ 10
- จังหวัดขนาดเล็ก จานวน 13 จังหวัด
( 7 ) จั ด ส ร ร ต า ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร ได้รับงบบริหารจัดการ 8 ล้านบาท
งบประมาณของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมงบบริหารจัดการของจังหวัด
ร้อยละ 10
จานวน 695 ล้านบาท
งบประมาณกลุ่มจังหวัด
8,400
กาหนดสั ดส่ ว นการจั ดสรรงบพั ฒ นากลุ่ มจั ง หวั ด - จัดสรรตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ล้านบาท
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีสัดส่วนร้อยละ 50:50 (1) กลุ่มจังหวัดที่มีจานวนจังหวัด 3 จังหวัด
(ร้อยละ 70) ได้แก่
ได้รับงบบริหารจัดการ 4 ล้านบาท
(1) งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่ม (2) กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี จ านวนจั ง หวั ด 4 - 5
จังหวัดที่เป็นการเพิ่มศักยภาพตามความต้องการ จังหวัด ได้รับงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท
รายพื้นที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของ (3) กลุ่มจังหวัดที่มีจานวนจังหวัด 6 จังหวัด
กลุ่ ม จั ง หวั ด มี อ งค์ ป ระกอบในการจั ด สรร ได้รับงบบริหารจัดการ 6 ล้านบาท
งบประมาณ ประกอบด้วย จัดสรรตามขนาดกลุ่ม รวมงบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด
จังหวัด ร้อยละ 50 จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวม จาวน 88 ล้านบาท
ของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 25 และจัดสรรผกผันกับ
ผลิตภัณฑ์ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 25
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(2) งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือ
ตอบสนองนโยบายสาคั ญของรั ฐ บาลเชิ ง พื้ น ที่
ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ทั้ ง นี้ ก าหนดให้ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด
เสนอโครงการได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2
เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ
2.3.3 แนวทางในการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อ
เป็ น ค่าใช้จ่ ายเกี่ย วกับ (1) การจั ดประชุมหารื อเพื่อจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดกับภาคส่ วนต่าง ๆ
(2) การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. (3) การศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (4) การสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด (5) การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การ (6) การเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ภ าคส่ ว นต่ า ง ๆ (7) การติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
(8) การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามคาพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดี
(9) การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และ (10) ค่าใช้จ่ายในการบารุง ดูแล รักษา
หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ
2.4 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
2.4.1 กรณี มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งเสนอโครงการใหม่ ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอคาขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
มายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประจาภาคหรือคณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมาย ภายในวันอังคารที่
15 สิงหาคม 2566
2.4.2 การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นอานาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหารือสานัก
งบประมาณและดาเนิ นการตามระเบี ยบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ รายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการประจาภาค หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมายทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
2.4.3 ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานผลการเปลี่ยนแปลงโครงการทั้งหมดให้
คณะอนุกรรมการประจาภาค หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมายทราบตามแบบฟอร์มที่กาหนด ภายใน
30 วันหลังจากสิ้นสุดงบประมาณ
3. มติ ก.น.บ.
3.1 เห็นชอบเป้าหมายการพัฒนาภาคฯ ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน โดยนาความเห็นของที่ประชุม เช่น กรณีการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์การส่ งออกสินค้าของไทย ไปพิจารณาปรับปรุงให้ มีความสมบูรณ์มากขึ้น แ ละ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ. นาเป้าหมายการพัฒนาภาคฯ ที่ปรับปรุงแล้ว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ก่อนแจ้งเวียนให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนและ
โครงการ พ.ศ. 2566 - 2570 ต่อไป
3.2 เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.น. นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งเวียนจังหวัด
กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ต่างประเทศ
13. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 25 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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คณะรั ฐ มนตรี มีมติรั บ ทราบตามที่ก ระทรวงการท่ องเที่ยวและกี ฬา (กก.) เสนอผลการประชุ ม
รัฐ มนตรี ท่องเที่ย วอาเซีย น ครั้ งที่ 25 และการประชุม ระดับ รัฐ มนตรี ที่เ กี่ยวข้ อ ง เมื่ อวันที่ 19 มกราคม 2565
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในรูปแบบผสมผสาน (On-site และ Online) [คณะรัฐมนตรีมีมติ (18 มกราคม 2565)
เห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬาจะต้องให้การรับรองร่างเอกสาร รวม 8 ฉบับ ร่วมกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน และต่อมาคณะรัฐมนตรีมี
มติ (25 ตุลาคม 2565) ให้ความเห็นชอบการรับรองปฏิญญาพนมเปญว่าด้วยการพลิกโฉมการท่องเที่ยวอาเซียนซึ่ง
เป็นเอกสารเพิ่มเติมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้การรับรองไปแล้วในที่ประชุมรัฐ มนตรี
ท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 25ฯ] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. การประชุมรั ฐมนตรี ท่องเที่ยวอาเซียน ครั้ งที่ 25 ที่ประชุมได้ให้ การรับรองเอกสารสาคัญ
จานวน 3 ฉบับ ได้แก่
1) ปฏิ ญ ญาพนมเปญว่ า ด้ ว ยการพลิ ก โฉมการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น (Phnom Penh
Declaration on Transforming ASEAN Tourism) เป็นการแสดงเจตนารมณ์ ท างการเมื อ งร่ว มกั นของประเทศ
สมาชิกอาเซียนต่อการส่งเสริมการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความร่วมมือระหว่างกัน และการสร้างความ
เชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ปฏิญญาดังกล่าวจะเป็นเอกสารสาคัญของกรอบความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนที่จ ะต้องนาเสนอต่อผู้นาอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน ครั้งที่ 40
ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2565 ณ กัมพูชา
2) แถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 25 มีสาระสาคัญ เช่น
(1) ให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยที่ประชุมได้แบ่ งปัน
ข้อมูลผลกระทบจากโควิด-19 ของประเทศตนเองและแลกเปลี่ยนแนวทางในอนาคตเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาค
(2) ชื่นชมการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน คณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
และคณะทางานด้านการท่องเที่ยวอาเซียนในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี 2558-2568
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่มีการปรับปรุง (3) รับรองผลลัพธ์ของผลสรุปการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐาน
สมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ภายใต้แผนงานข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี 2562 - 2568 และ (4) รับรองตราประทับการเดินทางที่ปลอดภัย * (Safe
Travel Stamp) เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่าได้รับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนพัฒนานโยบายและกฎระเบียบที่ชัดเจนในการดาเนินการตามแนวทางและการใช้ตราประทับ
การเดินทางที่ปลอดภัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและแรงดึงดูดของอาเซียนให้เป็นจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม
3) ขอบเขตหน้าที่สาหรับการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนเป็นเอกสารที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาและส่งเสริมให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รวมถึงยกระดับความร่วมมือใน
ภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในระดับภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเพื่อหารือและแลกเปลี่ยน
แนวทางปฏิบั ติที่เป็ น เลิ ศระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียนเพื่ อแก้ไ ขปัญหาในการพัฒ นาการท่ องเที่ยวที่ มี ค วาม
รับผิดชอบ ยั่งยืน ครอบคลุม และฟื้นตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้น
2. การประชุ ม รั ฐ มนตรี ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย นบวกสาม (สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ญี่ ปุ่ น และ
สาธารณรัฐเกาหลี) ครั้งที่ 21 ที่ประชุมได้ให้การรับรองแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวก
สาม ซึ่งมีสาระสาคัญ เช่น (1) แลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองต่อมาตรการในการบรรเทาผลกระทบที่ดานินการโดย
ประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามและหารือถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมสาหรับภูมิภาคเพื่อการเปิดภาคการ
ท่องเที่ยวใหม่อีกครั้ง และ (2) ชื่นชมสาธารณรัฐประชาชนจีนสาหรับการจัดประชุมเดือนแห่งวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวอาเซียนและนิทรรศการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาเซียน-จีน นอกจากนี้อาเซียนและจีนได้ดาเนินงาน
ภายใต้ข้อริเริ่มที่ 12 ของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ปี 2568 เพื่อยกระดับแพลตฟอร์ม
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การท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดหมายปลายทางเดียวด้านการท่องเที่ยว
ในตลาดจีนได้ดียิ่งขึ้น
3. การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 9 ที่ประชุมได้ให้การรับรอง
เอกสารสาคัญ จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
1) แผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-อินเดีย ปี 2564 – 2565 (ASEANIndia Tourism Work Plan 2021-2022) โดยมีโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนงานฯ ต่าง ๆ เช่น (1) การแบ่งปัน
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศสาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและ/หรือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(2) การแบ่งปันทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวกซึ่งกันและกันในเชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (3) การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว และ (4) ส่งเสริมการค้าและ
การท่องเที่ยวรวมทั้งการเชื่อมโยงด้านคมนาคมระหว่างอาเซียนและอินเดีย
2) แถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 9 ซึ่งมีสาระสาคัญ
เช่น (1) ยิ น ดีต่อการกาหนดให้ ปี 2565 เป็ น “ปีแห่ งความสั มพันธ์อาเซียน-อินเดีย ” เพื่อเฉลิ มฉลองครบรอบ
ความสัมพันธ์ 30 ปี ของอาเซียน-อินเดีย (2) สนับสนุนให้ประสานการดาเนินงานร่วมกันระหว่างแผนฟื้น ฟูก าร
ท่องเที่ยวอาเซียนภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 และแผนงานด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-อินเดีย ปี 2564 2565 และ (3) ส่งเสริมการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และคู่เจรจา เพื่อรับรองว่าการท่องเที่ยวที่
ปลอดภัยจะเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งในอาเซียนและอินเดีย
4. การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 1 ที่ประชุมได้ให้การรับรอง
เอกสารสาคัญ จานวน 3 ฉบับ ได้แก่
1) แผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-รัสเซีย ปี 2565-2567 (ASEANRussia Federation Tourism Work Plan 2022- 2024 ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยว (2) สร้างเสริมความเข้มแข็งของโครงการสร้างขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว (3) ส่งเสริมความ
ปลอดภั ย และความมั่ น คงด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว (4) อ านวยความสะดวกในการเคลื่ อ นย้ า ย นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และ
(5) สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและครอบคลุมระหว่างอาเซียนและ รัสเซีย
2) แถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 1 ซึ่งมีสาระสาคัญ
เช่น (1) ยิ น ดีต่อการยกระดับ ความร่ ว มมื อ ด้า นการท่ อ งเที่ ยวอาเซี ยน-รัส เซี ย เป็นระดับรัฐ มนตรี โดยเล็ ง เห็ น
ความสาคัญของความสาเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ และปี 2564 เป็นปีแห่งการครบรอบ 30 ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย
(2) แสดงความชื่นชมต่อโครงการที่ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและความตกลงระหว่างรัฐบาล
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลรัสเซียโดยมีประเด็นการดาเนินงานหลัก คือ การอบรมภาษารัสเซียให้ กับ
ผู้ประกอบการนาเที่ยว และโครงการฝึกอบรมสาหรับผู้แทนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน
และ (3) รับรองแผนงานด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-รัสเซียฯ ซึ่งให้ความสาคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวอาเซียนรัสเซีย ในอีก 2 ปีข้างหน้ารวมถึงจัดลาดับความสาคัญของการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวในอาเซียน รัสเซีย
3) ขอบเขตหน้าที่สาหรับการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-รัสเซีย มีสาระสาคัญ
เพื่อสนับสนุนการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างอาเซียน-รัสเซีย เป็นระดับรัฐมนตรี โดยการแสวงหา
ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การลงทุน การส่งเสริมการตลาด การเสริมสร้างขีดความสามารถ ความปลอดภัยและ
ความมั่นคง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความยั่งยืนและ
ครอบคลุมมากขึ้น ตลอดจนเพื่อประโยชน์ของอาเซียนและรัสเซีย
___________________________
*เป็นตราประทับที่รับรองโดยองค์กรการท่องเที่ยวโลก

(World Travel and Tourism Council) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดรับกับแนวทางของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) และหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Center for Disease Control: CDC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
ว่าจะได้รับความปลอดภัยและการดูแลด้านสุขอนามัยในขณะเดินทางท่องเที่ยวตามแนวทาง New Normal จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างสูงสุด
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14. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 7
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอผลการประชุมรัฐมนตรี
ความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม [คณะรัฐมนตรีมีมติ (16 สิงหาคม
2565) เห็นชอบในหลักการต่อเอกสารผลลัพธ์ 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค ประจาปี 2565
(2) ร่างแถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคสาหรับการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค
ครั้งที่ 7 และ (3) ร่างแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
ไว้ ให้ กษ. ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว] ซึ่งการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ด้านความมั่นคงอาหารร่วมกัน
ของรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค โดยผลักดันการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สรุปผลการประชุมฯ ได้ ดังนี้
1. การประกาศแถลงการณ์ ป ระธานส าหรั บ การประชุ ม รั ฐ มนตรี ค วามมั่ น คงอาหารเอเปค
ครั้งที่ 7 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาค โดยในแถลงการณ์ฯ ได้
ผลักดันนโยบายสาคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) การสนับสนุนความปลอดภัยอาหารและการอานวยความสะดวกทาง
การค้า (2) การปรับปรุงการดารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (3) การส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมช าติ (4)
การส่ งเสริ มนวัต กรรมและเทคโนโลยี ใ นภาคเกษตรอาหาร และ (5) การสร้างสมดุล ทางเศรษฐกิจ สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม
2. การกล่ า วถ้ อ ยแถลงเกี่ ย วกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารภายใต้ แ ผนงานความมั่ น คงอาหารมุ่ ง สู่ ปี
ค.ศ. 2030 ของประเทศต่าง ๆ โดยแต่ละประเทศให้ความสาคัญเกี่ยวกับการผลักดันความมั่นคงอาหาร เช่น เครือรัฐ
ออสเตรเลียให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการห่วงโช่อุปทานสีเขียวอย่างยั่งยืน
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความสาคัญกับการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชนบท โดย
ให้เงินสนับสนุนประเทศกาลังพัฒนาเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงจากฐานรากไปสู่การมีระบบอาหารและการเกษตรที่
ยั่งยืน และการใช้เทคโนโลยีด้านการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สหรัฐอเมริกาให้ความสาคัญกับการพัฒนาโมเดล
ต้นแบบเมืองคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เพิ่มบทบาทให้กับกลุ่มที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อย
ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Ministry of Micro, Small and Medium
Enterprises: MSMEs) สตรี เยาวชน ชุมชนพื้นเมือง และผู้สูงอายุ อินโดนีเซียให้ความสาคัญกับการสร้างผลิตภาพ
แรงงานเกษตรและแรงงานที่มีทักษะต่าให้เป็นการเกษตรสมัยใหม่ ฟิลิปปินส์ให้ความสาคัญกับการกาหนดนโยบาย
เทคโนโลยี การเกษตร 4.0 และนโยบายด้านการพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ว ยดิจิทัล และระบบอัตโนมัติ
นโยบายสร้างความหลากหลายในอุตสาหกรรม การเกษตร มาเลเซียให้ความสาคัญกับการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เวียดนามให้ความสาคัญกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและพื้นที่ชนบท
อย่างยั่งยืนภายในปี 2021-2030 เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ชนบทสี
เขียว และเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง และไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนากาลังคนภาคเกษตร
รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร และยกระดับความร่ วมมือเครือข่ายการพัฒนาภาคการเกษตรจาก
ทุกภาคส่วน
3. การร่วมรับรองแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ ปี ค.ศ. 2030 ของ
ประเทศสมาชิ ก ซึ่งแผนปฏิบั ติการดัง กล่ าวเป็น แนวทางการบรรลุ ความมั่น คงอาหารและโภชนาการภายในปี
ค.ศ. 2030 มีการกาหนดประเด็นสาคัญ 6 ประเด็น ได้แก่ (1) เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (2) ผลิตภาพ (3) ความ
ครอบคลุม (4) ความยั่งยืน (5) ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน และ (6) การกาหนดเป้าหมายอย่างชาญ
ฉลาดและการน าไปปฏิบัติ ซึ่งมีกิจกรรมที่ให้ ดาเนินการโดยสมัครใจเพื่ อขับเคลื่ อนแผนปฏิบัติการฯ จานวน 27
กิจ กรรม เช่น การส่ งเสริ มให้ รั ฐ บาลออกมาตรการเพื่ อ ให้ เ กิด การเข้ า ถึงและแนะน าเทคนโลยีและสิ น ค้า ที่ เ ป็ น
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นวั ต กรรม การสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ (เช่ น เกษตรอั จ ฉริ ย ะ) และการแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์หรือแนวทางที่ประสบความสาเร็จแก่เขตเศรษฐกิจและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืน (โดยผู้แทนจากสภาที่ปรึกษา
ธุรกิจเอเปค ผู้อานวยการสานักเลขาธิการเอเปค และผู้อานวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ)
สรุปได้ ดังนี้
1) การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (เช่น องค์การการค้า
โลก องค์การสหประชาชาติ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และโครงการอาหารโลก) เพื่อแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงด้านอาหาร รวมถึงอานวยความสะดวกทางการค้าและการยับยั้งข้อห้ามและข้อจากัดต่าง ๆ ในการส่งออก
และส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างกันมากขึ้นในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับระบบนิเวศอาหาร
2) การด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารภายใต้ แ ผนงานความมั่ น คงอาหารมุ่ ง สู่
ปี ค.ศ. 2030 และให้ความสาคัญต่อการจัดทาแผนดิจิทัลด้านความมั่นคงอาหารเพื่อสนับสนุนการนาเทคโนโลยีใหม่
ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต การจัดจาหน่ายและการค้า ตลอดจนการนาโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model มาปรับใช้ รวมถึงส่งเสริมแนวทางการแปรรูปอาหารที่ เป็น
นวัตกรรม สาหรับอาหารในอนาคตที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
3) การส่งเสริมการลงทุนด้านเกษตร โดยเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคนให้เข้าถึง
บริการดิจิทัลและเครื่องมือทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและครอบคลุมสาหรับทุกคน รวมถึงพัฒนากระบวนการผลิต
โภชนาการ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และปรั บปรุงคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ
ปลอดภัย ราคาไม่แพง และมีคุณค่าทางโภชนาการ
5. การร่วมพิจารณาร่างปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค ประจาปี 2565 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เจตจานงในการดาเนินงานด้านความมั่นคงอาหารระหว่างสมาชิกเอเปค โดยไม่มีการลงนามและไม่มีข้อผูกพันทาง
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีบางประเด็นที่ประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้ เช่น นิยามคาว่า “ความขัดแย้ง” และ
“ชุมชนพื้นเมือง” ทาให้ปฏิญญาฯ ไม่ได้รับมติเอกฉันท์จากที่ประชุมฯ
15. เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่ อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
ครั้งที่ 15
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอผลการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 15 (United Nations Convention
to Combat Desertification: UNCCD COP 15) ระหว่ า งวั น ที่ 9 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ เมื อ งอานี จ าน
สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ทวีปแอฟริกา [คณะรัฐมนตรีมีมติ (3 พฤษภาคม 2565) เห็นชอบท่าทีการเจรจาของประเทศ
ไทยสาหรับเป็นกรอบในการประชุมภาคี UNCCD COP 15 และรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเข้าร่ว มการ
ประชุม UNCCD COP 15] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการประชุม UNCCD COP 15 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
ประเด็น
สาระสาคัญ/ผลการประชุม
(1) การพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น ให้ มีการพัฒ นากระบวนการสื่ อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในการดาเนินการตาม
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ UNCCD การสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ โดยเน้น
UNCCD COP 15
การเป็นหุ้นส่วนเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาเป้าหมาย ความสมดุลของการจั ดการ
ทรัพยากรที่ดิน และส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานในระดับประเทศ
เช่น การบูรณาการการวางแผนการใช้ที่ดินสู่การดาเนินโครงการที่ส่งผลต่ อการ
จัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการขับเคลื่อนการดาเนินงานการฟื้นฟู
ที่ดินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ด้วยความสมัครใจ
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(2) การติดตามการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานในช่วงกลาง
ของแผนยุทธศาสตร์
ของ UNCCD COP 15
ปี 2561 - 2573
(3) การพัฒนาการ
ดาเนินงานความสมดุล
ของการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและการ
พัฒนาวิชาการนโยบาย
และการเผยแพร่ความรู้

ให้จัดตั้งคณะทางานระหว่างรัฐบาลในการจัดการกับภัยแล้งและคณะทางาน
ระหว่ า งรั ฐ บาลในการติ ด ตามและประเมิ น ผลช่ ว งกลางของ UNCCD เพื่ อ
พิจารณาเกณฑ์การประเมินโดยเน้นผลกระทบด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพ
การดาเนิ น งานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งความเท่าเทียมในการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการดาเนินงานตาม UNCCD

- ส่งเสริมการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มหรือรักษาปริมาณอินทรีย์
คาร์ บ อนในดิ น เพื่ อ จั ด การกั บ ความเสื่ อ มโทรมของที่ ดิ น การเพิ่ ม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาระบบเตือนภัย และการติดตามประเมินผล
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง รวมทั้ง
การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ และการสนับสนุนบทบาทของเยาวชนและ
สตรีที่จะเป็นกลไกหลั กในการผลักดันและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน
เพื่อให้เกิดการบูรณาการและประโยชน์ที่หลากหลาย
- พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้แ ละปรั บปรุ งการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล รวมทั้ ง
ประเมิ น ความเสี่ ย งในระดั บ ต่ า ง ๆ โดยการประสานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ด าเนิ น งานของอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยสิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา
รวมถึงหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาในมิติต่าง ๆ เช่น มิติด้านสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
- พั ฒ นาความรู้ ข อง UNCCD อย่ า งครบวงจรเพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ก่
สถาบันสังคม องค์กรภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือแบบบูรณาการในการแก้ปัญหาภัยแล้ง การจัดการทรัพยากรที่ดินอย่าง
ยั่งยืน และการบรรลุเป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน
(4) แผนการดาเนินงาน เห็นชอบให้กลไกทางการเงินของ UNCCD สนับสนุนแผนงานที่เกี่ยวกับเป้า
UNCCD ระยะ 4 ปี
หมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถ
(2565 - 2568)
นาไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้ โดยมีเป้าหมายหลัก ได้แก่ การลดพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากความเสื่ อ มโทรมของที่ ดิ น การต่ อ ต้ า นการแปรสภาพเป็ น
ทะเลทราย และการสร้างและพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า รวมทั้งเห็นชอบให้
ส านั กงานเลขาธิการของ UNCCD สนับสนุนแนวทางการทางานร่ว มกันของ
อนุสัญญาที่เกิดจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ณ กรุ ง ริ โ อ เดอ จาเนโร สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ บราซิ ล ได้ แ ก่ อนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความสาคัญ
กับเรื่องต่าง ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนและนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ เรื่อง
เพศ ฝุ่นและพายุทราย กรรมสิทธิ์ที่ดิน และภัยแล้ง
(5) การพัฒนา
พัฒนากระบวนการรายงานและขั้นตอนในการสื่อสารข้อมูลด้วยการบูรณาการ
กระบวนการสื่อสาร
เป้ าหมายการพัฒ นาอย่างยั่งยืนที่ 15 (Sustainable Development Goals:
ข้อมูล คุณภาพและ
SDGs 15) เพื่อกาหนดทิศทางและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนากระบวนการ
รูปแบบของรายงานที่ จัดทารายงานผลการดาเนินงาน ฐานข้อมูลและศักยภาพให้ กับประเทศภาคี
จะเสนอต่อที่ประชุม
สมาชิก รวมทั้งเห็นชอบเกณฑ์การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย
ภาคี UNCCD
สัดส่วนพื้นที่ภัยแล้งเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด สัดส่วนของประชากรที่ประสบปัญหา
ภัยแล้งต่อประชากรทั้งหมด และระดับความเปราะบางจากปัญหาภัยแล้ง
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โดยประเทศภาคี ส มาชิ ก จะต้ อ งรายงานตั ว ชี้ วั ด ภั ย แล้ ง ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ส านั ก
เลขาธิการ UNCCD จะรวบรวมและสนับสนุนข้อมูลแก่ประเทศสมาชิก รวมทั้ง
ให้การช่วยเหลือด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม ตรวจสอบ
และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
2. ประเด็นสาคัญที่จะต้องดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ ดังนี้
1) ทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการแห่งชาติของ UNCCD ปี 2564 - 2573
เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายและมาตรการความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ได้แก่ (1) การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้
ของประเทศด้วยการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมสภาพ (2) การปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรดินที่เสื่อม
โทรมให้กลับมามีศักยภาพเพื่อให้ผลผลิตที่ดี โดยเน้นการเกษตรแบบยั่งยืน และ (3) การลดการสูญเสียคาร์บอนในดิน
และเพิ่มปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินด้วยการอนุรักษ์ดินและน้า โดยสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการที่ดิน
2) ขับเคลื่อนการจัดทาเป้าหมายและตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินใน
ระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
3) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคประชาสั งคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเชื่อมโยง
ประเด็นความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน การถือครองที่ดิน ภัยแล้ง และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
4) พัฒนาแผนงานโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินอย่างเป็นรูปธรรม
5) พัฒนาความร่วมมือและการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการทางานร่วมกันจาก
การประชุ ม สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยสิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาเพื่ อ น าไปสู่ แ นวทางปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กลไก ทางการเงินของอนุสัญญา กองทุนสิ่งแวดล้อม
โลก และกองทุนภูมิอากาศสีเขียว เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการ
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Mainstreaming Biodiversity-based Tourism in Thailand to Support
Sustainable Tourism Development)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบโครงการบู ร ณาการการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (Mainstreaming Biodiversity - based Tourism in Thailand to Support
Sustainable Tourism Development) (โครงการฯ)
2. มอบหมายให้ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเป็นผู้ลงนามในเอกสาร
โครงการกับ ผู้ แทนโครงการพัฒ นาแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP)
ประเทศไทย
3. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารโครงการดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสาคัญและ
ไม่ส่งผลกระทบผูกพันเชิงนโยบาย ให้ ทส. ดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
[UNDP ประเทศไทยประสานขอให้มีการลงนามในเอกสารโครงการ (ตามข้อ 2) ภายในเดือนตุลาคม 2565 (ทส. แจ้ง
ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่า ได้ประสานขอเลื่อนวันลงนามเป็นโดยเร็ว ที่สุดภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ ความ
เห็นชอบแล้ว)]
สาระสาคัญของเรื่อง
ทส. รายงานว่า
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1. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการเป็นต้นทุนทางทรัพยากรที่สาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพบว่ าความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยถูกคุกคามจากการใช้
ประโยชน์ โดยไม่คานึงถึงศักยภาพในการฟื้นตัว รวมทั้งผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น การตัดไม้ทาลายป่า การล่า
สัตว์ที่ผิดกฎหมาย การประมงเกินขนาด ปัญหามลพิษ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น การเติบโต
ของภาคการท่องเที่ยวคืออีกหนึ่งในความกังวลของภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย แม้ว่า
ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมสาคัญที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศ ซึ่งในปี 2562 รายได้จากการท่องเที่ยว
คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของ GDP แต่การเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่ผ่านมา รวมถึง
ภาวะนักท่องเที่ยวเกินกว่าความสามารถของแหล่งท่องเที่ยวที่จะรองรับได้มีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหาย
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เสี่ยงต่อการถูก
ทาลายจนอาจเป็นสาเหตุนาไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตได้ นอกจากนี้รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ได้กระจายไปสู่
ชุมชนอย่างเหมาะสม เนื่องจากผลกาไรจากการท่องเที่ยวประมาณร้อยละ 80 กลับไปสู่ภาคธุรกิจแทนที่จะกระจาย
ไปยังชุมชนท้องถิ่น จากปัญหาผลกระทบดังกล่าวประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ก่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยว โดยให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวที่
บูรณาการความสาคัญของการอนุรั กษ์ค วามหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อการดารงชีพ
ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน และขณะเดียวกันสามารถตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปภายใต้ความ
ปกติใหม่ (new normal) ดั ง นั้ น การบู ร ณาการการท่ อ งเที่ ย วบนพื้ น ฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพจึ งมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ภายใต้ ทส. ร่วมกับ UNDP ประเทศไทย จึงได้พัฒนาโครงการฯ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก (GEF)
2. ทส. ได้รับรองโครงการฯ และเสนอไปยังกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน
งบประมาณดาเนินงานโครงการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และต่อมาประธานบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
(GEF CEO and Chairperson) ได้เห็นชอบข้อเสนอโครงการ วงเงินงบประมาณดาเนินโครงการ 2,639,726
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 97.67 ล้านบาท โดยคานวณจาก 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 37 บาท) และอนุมัติวงเงิน
งบประมาณในการเตรี ย มโครงการ (Project Preparation Grant : PPG) จ านวน 100,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ
(ประมาณ 3.70 ล้า นบาท) เพื่อจั ดทาเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกองทุนสิ่ งแวดล้ อมโลก (จานวน
100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่รวมอยู่ในงบดาเนินโครงการฯ)
3. UNDP ประเทศไทย โดยความร่วมมือของสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) จัดทาเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์ ส่งไปยังกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
UNDP ประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่าประธานบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกได้อนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
4. โครงการฯ มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
ประเด็น
สาระสาคัญ
วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเข้ากับการพัฒนาและการดาเนินงาน
ของโครงการ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยมีการพัฒนากรอบนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อ
ความหลากหลายทางชีว ภาพและส่งเสริมการอนุรั กษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน และชุมชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง
พื้นที่เป้าหมาย โครงการฯ กาหนดพื้นที่เป้าหมาย (นาร่อง) 3 พื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ พื้นที่
เป้าหมายหลัก 2 พื้นที่ คือ บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด โดยรวมพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลจานวนทั้งสิ้น 115,366.39 เฮกเตอร์ (หรือคิดเป็น
721,039.93 ไร่) และพื้นที่ทางานข้างเคียงบริเวณปากน้าปราณบุรี ทั้งพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
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หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา
องค์ประกอบ
โครงการฯ

และพื้นที่ชุ่มน้าสามร้อยยอด รวมทั้งสิ้น 17,208.60 เฮกเตอร์ (หรือคิดเป็น 107,553.75 ไร่)
ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่หลากหลาย มีแหล่งภูมิทัศน์ที่สวยงามและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สาคัญในระดับโลก รวมทั้งมีพื้นที่แนวชายฝั่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
น้านานาชนิด
ได้แก่ ทส. (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
กรมป่าไม้) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) (กรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย) ภาคส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์ กร
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
โครงการมีระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2565 - 2569)
โครงการฯ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
(1) กรอบนโยบายระดับชาติที่มีการบูรณาการและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความ
หลากหลายชีวภาพ โดยจะเน้นที่การจัดการประเด็นความท้าทายในเรื่องการบูรณาการกรอบ
นโยบายการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเข้ากับการพัฒนาการท่องเที่ยว และแก้ไข
ปัญหาเรื่องเครื่องมือและเทคนิควิธีในการจาแนกและติดตามการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่ง การ
ด าเนิน กิจ กรรมภายใต้อ งค์ประกอบนี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ กับกรอบนโยบาย
มาตรฐานการดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีการบูรณาการความสาคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับการพัฒนาการท่องเที่ยวไว้อย่างชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน
ผลลัพธ์ นโยบายและมาตรฐานที่บูรณาการความสาคัญของการอนุ รักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเข้ากับการพัฒนาการท่องเที่ยวไว้อย่างชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน
ผลผลิต ประกอบด้วย
(1.1) การพัฒ นากลยุทธ์การท่ องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีว ภาพใน
ระดับชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การกาหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
(1.2) การพัฒนากลไกและการดาเนินงานทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว
(1.3) แนววิธีป ฏิบั ติ ส าหรับการประเมินและติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวต่อสังคม เศรษฐกิจและระบบนิเวศที่น่าเชื่อถือ และสามารถนาไปปฏิบัติได้
(1.4) การบู ร ณาการการอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพเข้ า กั บ เกณฑ์ ห รื อ
มาตรฐานการรับรองด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศที่มีอยู่ และเกิดแรงจู งใจในการนาไป
ประยุกต์ใช้
(1.5) การพัฒ นาศักยภาพด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีว ภาพตั้งแต่ ก าร
วางแผนพัฒนาและดาเนินงานการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศและระดับ
จังหวัด
(2) ต้นแบบการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้ากับการท่องเที่ยวระดับจังหวัด
จะเน้นที่การจัดการกับประเด็นความท้าทายต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ยัง
ไม่มีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ กลไกทาง
การเงินในการปันรายได้จากการท่องเที่ยวกลับสู่การอนุรักษ์ และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
การบริ ห ารจั ดการการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ มชนและแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วธรรมชาติ ที่ ยัง ไม่ เ ที ยบเท่า
มาตรฐานสากล ซึ่งการดาเนินกิจกรรมภายใต้องค์ประกอบนี้ จะช่วยสร้างผลลัพธ์ในระยะกลาง
คือกรอบการวางแผนการท่องเที่ยวในพื้นที่นาร่องที่สอดคล้องกัน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เพื่อสังคมที่สนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการกระจายรายได้อย่าง
ทั่วถึง ซึ่งนาไปสู่ผลลัพธ์ในระยะยาวคือ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการ
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งบประมาณ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยที่ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และมีกลไก
ทางการเงินที่สนับสนุ นการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ขณะเดียวกันคนในชุมชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
ผลลัพธ์ รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่นาร่องของโครงการฯ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลผลิต ประกอบด้วย
(2.1) การพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การนาการประเมินผลกระทบ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ( Strategic Environmental and Social
Assessment : SESA) มาใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการกลยุทธ์การท่องเที่ยวบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(2.2) การนาแผนการจัดการผู้เยี่ยมชมและรูปแบบการสร้างรายได้ที่ประเมินความ
เปลี่ ย นแปลงตามวิ ธี Management Effectiveness Tracking Tool (METT) ไปใช้ ใ นพื้ น ที่
เป้าหมายของโครงการ
(2.3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างผลประโยชน์ในการดารงชีพ พัฒนาความเท่า
เทียมและโอกาสสาหรับผู้หญิงและเยาวชน
(3) การจัดการองค์ความรู้ การสร้างความตระหนักรู้ การผนวกแนวคิดด้านความเสมอภาค
ทางเพศ และการติ ด ตามและประเมิน ผล องค์ประกอบนี้จะสนับสนุนการดาเนินงานของ
องค์ประกอบ 1 และองค์ประกอบ 2 ซึ่งจัดการปัญหาความท้าทายในเรื่องของการกระจาย
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชน ซึ่ง การดาเนินกิจกรรมภายใต้องค์ประกอบนี้ จ ะ
สนับสนุนการสร้างจิตสานึกให้กับนักท่ องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่น สมาคมการท่องเที่ยว ให้เห็นถึง
ประโยชน์ แ ละความส าคั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วบนพื้ น ฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ความสาเร็จในการดาเนินโครงการจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายผล
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ผลลัพธ์ การสร้างการตระหนักรู้ การปรับปรุงช่องทางการตลาดและการจัดการองค์ความรู้ เพื่อ
ยกระดับและนารูปแบบการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปขยายผลใน
พื้นที่อื่น ๆ
ผลผลิต ประกอบด้วย
(3.1) การสนับสนุนการเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (e-marketplace) สาหรับผู้ให้บริการ
การท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
(3.2) การรณรงค์ เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการความหลากหลายทาง
ชีวภาพเข้ากับการท่องเที่ยว แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภาคประชาสังคมและนักท่อ งเที่ยว
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(3.3) รูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ ถอด
บทเรียน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี (best practices) เพื่อเป็นแบบอย่างนาไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ
ในประเทศไทย
(3.4) ระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน และผลกระทบของโครงการที่
ผนวกแนวคิดด้านความเสมอภาคทางเพศ
งบประมาณโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 22,456,860 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 930.90 ล้านบาท)
แบ่งเป็น
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- งบประมาณโครงการฯ ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มโลก จ านวน
2,639,726 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 97.67 ล้านบาท)
- งบประมาณสมทบที่ไม่อยู่ในรูปเงินสด (in kind) รวมถึงงบดาเนินงานตามกิจกรรมในพื้นที่
โครงการ (public investment) จากหน่วยงานผู้เสนอโครงการ ซึ่งหมายถึง สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 19,817,134
ดอลลาร์สหรัฐ* (ประมาณ 733.23 ล้านบาท)
*หมายเหตุ เป็นงบประมาณที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับจัดสรรประจาปีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นส่วนที่
เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยได้
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้อ้างอิงในโครงการฯ
ผลที่คาดว่าจะ (1) กรอบนโยบายระดับชาติที่มีการบูรณาการและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความ
ได้รับ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งกลไกการประสานงานและเชื่อมโยงงานในระดับต่าง ๆ ในการ
ติดตามและดาเนินภารกิจอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
(2) ต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน โดยที่ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์ และ
มีกลไกทางการเงินที่สนับสนุนการดาเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
(3) องค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างจิตสานึกใน
คุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทางชีว ภาพและกระบวนการที่จ ะนาไปสู่ ก าร
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. ในการด าเนิ น โครงการฯ ส านั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ (องค์ ก ารมหาชน)
มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการนาแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ
ดาเนินงานของโครงการ รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการกากับโครงการ (Project Steering Committee) เพื่อกากับ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ UNDP ประเทศ
ไทยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นหน่วยสนับสนุนโครงการ (Project Assurance) มีหน้าที่สนับสนุนการทางาน
ของคณะกรรมการกากับโครงการในการดูแลโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้และติดตามตรวจสอบโครงการ
เพื่อให้โครงการดาเนินไปตามกรอบระยะเวลาและเสร็จสมบูรณ์ตามกรอบเวลาในแต่ละขั้นตอน
17. เรื่อง ร่างแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า
ด้วยการร่วมกันส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยการร่วมกันส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21
2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในร่างแผนความร่วมมือฯ
3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาของร่างแผนความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
สาระสาคัญ
1. ร่ า งแผนความร่ ว มมื อ ฯ เป็ น เอกสารฉบั บ แรก ภายใต้ บั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งรั ฐ บาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือ ในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหม
และข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือสาขาต่าง ๆ
ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ให้มีผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
2. ร่างแผนความร่วมมือฯ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
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2.1 ภูมิหลัง ระบุเหตุผลของการจัดทาแผนความร่วมมือฯ โดยกล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์
ไทย – จีน กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีและระดับอนุภูมิภาค และสถานะความสัมพันธ์ไทย – จีนในมิติต่าง ๆ
2.2 หลักการและวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามแผนความร่วมมือฯ ทั้งสองฝ่ายจะสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกัน เคารพในกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ สอดประสานระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติของ
กันและกัน ตลอดจนยึดมั่นในหลักการค้าเสรี และหลักการการทาธุรกิจและกลไกตลาด
2.3 สาขาความร่วมมือ ส่งเสริมความร่วมมือใน 5 สาขา ตามแนวคิดหลักของข้อริเริ่มสาย
แถบและเส้ น ทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ได้ แ ก่ (1) การประสานนโยบาย (Policy Coordination)
(2) การเชื่อมโยงด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Facility Connectivity) (3) การค้าอย่างไร้อุปสรรค (Unimpeded
Trade) (4) การบูรณาการทางการเงิน (Financial Integration) และ (5) ความสัมพันธ์ในระดับประชาชน (Peopleto-people Bond)
2.4 การดาเนินการ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกาหนดให้กระทรวงการต่างประเทศของไทย และ
NDRC ของจีนเป็นหน่วยประสานงานหลักของแต่ละฝ่ายในการทบทวนและดาเนินการตามแผนความร่วมมือ และ
สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น สถาบั น วิ ส าหกิ จ และองค์ ก รทางสั ง คมของแต่ ล ะฝ่ า ยให้
คาปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในการดาเนินการตามแผนความร่วมมืออย่างมีป ระสิทธิภาพ โดยฝ่ายไทยและฝ่ายจีนได้
เห็นพ้องต่อบัญชีโครงการความร่วมมือที่สาคัญ ระหว่างปี 2566 – 2568 จานวน 33 โครงการตามที่ระบุในภาคผนวก
โดยหลายโครงการได้เริ่มดาเนินการแล้ว เช่น โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ความร่วมมือของ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย – จีน และความร่วมมือของศูนย์ CAS – Bangkok Innovation and Cooperation
2.5 ข้อบทเพิ่มเติม แผนความร่วมมือฯ มีอายุ 5 ปี และจะได้รับการต่ออายุออกไปอีก 5 ปี
โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ผู้เข้าร่วมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอให้ยุติแผนความร่วมมือฯ เป็นลายลักษณ์อักษรล่ว งหน้าเป็นเวลา
6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งสองฝ่ายอาจจัดทาเอกสารข้อตกลงหรือความร่วมมือ
แยกต่างหากเพื่อการดาเนินความร่วมมือที่ระบุไว้ภายใต้แผนความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 และการประชุมผู้นา
เขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 1 - 5 และหากมีความจาเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่ างเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่ส าระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กระทรวงการ
ต่ า งประเทศและกระทรวงพาณิ ช ย์ ด าเนิ น การได้ โ ดยไม่ ต้ อ งขอความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี อี ก รวมทั้ ง ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมรับรอง
ถ้อยแถลงร่ ว มรั ฐ มนตรี เอเปค ประจ าปี ค.ศ. 2022 ตามข้อ 1 หรือ ประกาศถ้อยแถลงประธานรัฐ มนตรีเอเปค
ประจาปี ค.ศ. 2022 ตามข้อ 2 ในกรณีที่เขตเศรษฐกิจไม่สามารถมีฉันทามติต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 1 ได้ พร้อม
ทั้ง ให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (1) ร่วมรับรองปฏิญญาผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค
ประจาปี ค.ศ. 2022 ตามข้อ 3 หรือ ประกาศถ้อยแถลงประธานการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจาปี ค.ศ.
2022 ตามข้อ 4 ในกรณีที่เขตเศรษฐกิจไม่สามารถมีฉันทามติต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 3 ได้ และ (2) ร่วมรับรอง
เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ตามข้อ 5 ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญ
1. ร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ประจาปี ค.ศ. 2022 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระดับ
รัฐมนตรีในการร่วมกันสร้างประชาคมในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลวัต ยืดหยุ่นในการปรับตัว และมี
สันติภาพ ตามวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 และแผนปฏิบัติการอาโอทีอาโรอา ซึ่งเป็นเอกสารหลักของ
เอเปคที่ จ ะก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของเอเปคในอี ก 20 ปี ข้ า งหน้ า ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และการ
เจริญเติบโตในยุคหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้าง
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สัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” โดยมีประเด็นสาคัญ 3 ด้านที่ไทยผลักดันในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ (1) การเปิด
เสรีและการอานวยความสะดวกการค้าและการลงทุน (2) การส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ และ (3) การก้าวไปสู่
การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม
2. ร่ า งถ้อยแถลงประธานรัฐมนตรี เอเปค ประจาปี ค.ศ. 2022 เป็นเอกสารของประธานการ
ประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 ทีอ่ อกเพื่อสรุปประเด็นที่เขตเศรษฐกิจได้หารือร่วมกัน
3. ร่างปฏิญญาผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจาปี ค.ศ. 2022 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระดับ
ผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปคที่มีเนื้อหาสาระคล้ายคลึงกับร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปคฯ ตามข้อ 1 แต่จะเน้นวิสัยทัศน์
และข้อสั่งการของผู้นาเป็นหลัก
4. ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจาปี ค.ศ. 2022 เป็นเอกสาร
ของประธานการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ที่ออกเพื่อสรุปประเด็นที่เขตเศรษฐกิจได้หารือร่วมกัน
เนื้ อหาส่ ว นใหญ่จ ะน ามาจากร่ างสุ ด ท้ายของร่า งปฏิญญาผู้ นาประจ าปี ค.ศ. 2022 ตามข้อ 3 ในประเด็นที่ เ ขต
เศรษฐกิจสามารถตกลงกันได้และมีฉันทามติร่วมกันแล้ว
5. ร่างเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว เป็น
เอกสารผลลัพธ์ระดับผู้นาที่ไทยมุ่งจะผลักดันให้มีการรับรองในที่ประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29และเป็น
เป้าหมายสาคัญสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้ มีสาระสาคัญเป็นการบูรณาการการกาหนดเป้าหมาย
การดาเนินการเพื่อให้ภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุล มั่นคง และยั่งยืน ผ่านความร่วมมือ
4 ด้าน ได้แก่ (1) การจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการไปสู่ความเป็นกลางทาง
คาร์บอนและการปล่อยก๊าชเรือนกระจกเป็นศูนย์ (2) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนและครอบคลุม เช่น
การดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การเสริมพลังสตรี (3) การอนุ รักษ์ บริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
การจัดการขยะทะเล การต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้อง และ (4) การบริหารจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
19. เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ในระยะ 5 ปี และร่าง
ถ้อยแถลงร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เรื่อง การยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
อย่างรอบด้าน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ไทย - ญี่ปุ่นในระยะ 5 ปีและอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามใน
ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มฯ ในห้ ว งวั น ที่ 16 - 18 พฤศจิ ก ายน 2565 ทั้ ง นี้ ห ากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขปรั บ ปรุง
ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เรื่อง การยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และให้นายกรัฐมนตรี
ร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในห้วงวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2565
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญ
1. ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ เป็นกรอบการดาเนินความร่วมมือต้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
ในห้ ว งปี 2565 - 2569 ประกอบด้ว ยกลุ่ มความร่ว มมือ 3 ด้านหลั ก ได้แก่ (1) การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ การ
ปรับปรุงกฎระเบี ยบ และการพัฒนานวัตกรรม (2) เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี เ ขียว
(BCG Economy) และ (3) โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงความร่วมมือย่อยใน 15 สาขา โดยมีการประชุม HUC เป็นกลไก
ในการทบทวนและติดตามความคืบหน้าการนาแผนปฏิบัติการร่วมฯ สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย
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ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของทั้งสองประเทศในการดาเนินความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ โดยไม่มีถ้อยคาหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่
เป็ น สนธิ สั ญ ญาตามกฎหมายระหว่า งประเทศและไม่ เ ป็ น หนั งสื อ สั ญ ญาตามมาตรา 178 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” ในโอกาสการครบรอบ 135 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
และการครบรอบ 10 ปี ของการเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” และสะท้อนถึงพัฒนาการทางความสัมพันธ์ระหว่าง
สองประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่างถ้อยแถลงร่วมฯ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองระหว่างรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไม่มีรูปแบบ ถ้อยคาหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้ เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กอปรกับไม่มีการลงนามในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ
และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ
ผลกระทบ
1) การจั ดทาแผนปฏิบั ติการร่วมฯ เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเครษฐกิจ
ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งกาลังเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ร่วมกัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิ
เศรษฐศาสตร์ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการมีอัตราการเกิดต่า การก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่าง
รวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีล้าสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิ ด -19) ดั ง นั้ น ทั้ ง สองประเทศจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี แ นวทางการรั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายดั ง กล่ า วอย่ า ง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไปในอนาคต
2) การยกระดับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านเป็นการสะท้อน
ความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่ใกล้ชิดและครอบคลุมหลากหลายมิติและแสดงความมุ่งมั่นที่
มีร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือให้ก้าวหน้าในทุกด้านท่ามกลางความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ของภูมิภาคและของโลก
20. เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2565 - 2569)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกวาจาและร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2565 2569) (Joint Action Plan on Thailand – China Strategic Cooperation between the Government of the
Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic of China (2022 - 2026)) รวมทั้ง
อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่าง
บันทึกวาจาดังกล่าว ทั้งนี้หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาของร่างบันทึก วาจาฯและร่างแผนปฏิบัติการ
ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญ
1. ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับ ที่ 4 เป็นกรอบดาเนินความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างรอบด้าน
ระหว่างไทย - จีน ระหว่างปี 2565 - 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศ และเตรียมการสู่การครบครอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพั นธ์
ทางการทูตไทย - จีน ในปี ๒๕'๖๘ รวมถึงสนับสนุนการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมที่มีอนาคต
ร่วมกันไทย - จีน เพื่อนาไปสู่ความมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ยังจะช่ว ย
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของทั้งสองฝ่าย โดยในส่วนของไทยได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 2580 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570 และนโยบายเศรษฐกิจชีว ภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy)
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2. ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน (รูปแบบเดียวกับแผนปฏิบัติการร่วมฯ
3 ฉบับที่ผ่านมา) ได้แก่
1) ร่ า งบั น ทึ ก วาจา (Procès-Verbal) สรุ ป เจตนารมณ์ ข องทั้ ง สองฝ่ า ยที่ เ ห็ น พ้ อ ง
การประกาศใช้แผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ 4 เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบ
ด้านในสาขาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย – จีน เพื่อนาไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น
2) ร่ างแผนปฏิบั ติการร่ว มฯ มีส าระส าคัญต่อยอดจากแผนปฏิบั ติ การร่ว มฯ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยครอบคลุม 18 สาขา ได้แก่ (1) การเมือง (2) การทหารและความมั่นคง (3) เศรษฐกิจ
การค้า และการลงทุน (4) การเงินและการธนาคาร (5) เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6)
อุตสาหกรรม (7) เกษตรกรรม (8) ศุลกากร การตรวจสอบ และการกักกันโรค (9) พลังงาน (10) คมนาคมและการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (11) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (12) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (13) วัฒนธรรม
และการท่องเที่ย ว (14) การศึกษา (15) สาธารณสุ ข (16) ประกันสั งคมและการลดความยากจน (17) สื่ อและ
ประชาสัมพันธ์ และ (18) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี พร้อมกับระบุเป้าหมายและแผนปฏิบัติการซึ่ง
กาหนดกิจกรรมหรือความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดัน ตลอดจนกลไกการติดตามผลการดาเนินการ
21. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการดาเนินการเพื่อมุ่งสู่
การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย - จีนเพื่อนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น ในโอกาสการเยือน
ไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อถ้อยแถลงร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่าด้วยการดาเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย – จีนเพื่อนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ยิ่ ง ขึ้ น (Joint Statement between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of China on
Working towards a Thailand - China Community with a Shared Future for Enhanced Stability,
Prosperity and Sustainability) และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
รับรองร่างถ้อยแถลงร่วมฯ โดยไม่มีการลงนาม ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาของร่างถ้อยแถลง
ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี อีกครั้งตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
เสนอ
สาระสาคัญ
1. ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ สะท้อนสาระสาคัญของผลการหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเด็นดังนี้ (1) การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยเฉพาะการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย – จีนเพื่อนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ยิ่งขึ้น ในโอกาสครบรอบ 10 ปีความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และการเตรียมการสู่
การครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ในปี 2568 (2) การย้าท่าทีทางการเมือง
ในการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของของกัน และกัน และการยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวและหลักการ
“หนึ่งประเทศ สองระบบ” (3) การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย – จีน
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ บาลแห่งราชอาณาจั กรไทยกับรัฐ บาลแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการร่ว มกันส่ง เสริ ม
เส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตรรษที่ 21 เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
ในสาขาต่าง ๆ และสนับสนุนการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันฯ (4) การส่งเสริมการค้ า การลงทุน และความ
เชื่อมโยง รวมถึงการขับเคลื่อนแนวคิดการสร้างระเบียงการพัฒนาความเชื่อมโยงไทย - ลาว - จีน (5) การส่งเสริม
ความร่ ว มมื อ ในด้ า นอื่ น ๆ อาทิ สาธารณสุ ข การลดความยากจนและการพั ฒ นาชนบท และการปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ (6) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับ ประชาชน (7) การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอนุ
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ภูมิภาค ภูมิภาค และสหประชาชาติ รวมถึงข้อริเริ่มด้านการพัฒนาระดับโลก (Global Development Initiative)
และข้อริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก (Global Security Initiative) และ (8) การรับทราบการลงนามในเอกสาร
ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การลงทุน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22. เรื่อง การรับรองร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady -Chao Phraya -Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)
กับ หุ้ น ส่ ว นเพื่ อการพั ฒ นา (Development Partners: DPs) ของ ACMECS กลุ่ มที่ 1 ทั้ง 6 ฉบับ ประกอบด้ ว ย
1) ร่ างแผนพัฒ นาร่วมระหว่าง ACMECS กับ เครือรัฐ ออสเตรเลี ย 2) ร่างแผนพัฒ นาร่วมระหว่าง ACMECS กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 3) ร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับสาธารณรัฐอินเดีย 4) ร่างแผนพัฒนาร่วม
ระหว่าง ACMECS กับญี่ปุ่น 5) ร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับสาธารณรัฐเกาหลี และ 6) ร่างแผนพัฒนา
ร่วมระหว่าง ACMECS กับสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแผนพัฒนาร่ว มฯ ที่ไม่ใช่
สาระส าคั ญ หรื อ ไม่ ขั ด ต่ อ ผลประโยชน์ ข องไทย ให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศด าเนิ น การได้ โดยไม่ ต้ อ งเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบ ACMECS กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน
ร่วมให้การรับรองแผนพัฒนาร่วมฯ ทั้ง 6 ฉบับ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่าง ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ตามที่ประเทศสมาชิก ACMECS และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา รายประเทศ มี
ฉันทามติโดยเป็นการประกาศรับรอง และไม่มีการลงนามในร่างเอกสารดังกล่าวตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
เสนอ
สาระสาคัญ
1. สาระสาคัญของร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของACMECS
กลุ่มที่ 1 ทั้ง 6 ฉบับ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่าง ACMECS กับหุน้ ส่วนเพื่อการพัฒนา ราย
ประเทศ กาหนดเป้าหมายของ ACMECS กลไกความร่วมมือ บทบาทของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา แนวทางการดาเนิน
ความร่วมมือกับกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาคอื่น ๆ และสาขาความร่วมมือที่แนะนา
ระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงินและ/หรือด้านเทคนิคแก่กลไกและ
โครงการต่าง ๆ ของ ACMECS ให้มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม โดยร่างแผนพัฒนาร่วมฯ เป็นเอกสารที่ทั้งสองฝ่าย
สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ กิจกรรมและความร่วมมือต่าง ๆ อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ
และฉันทามติร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
2. ส าหรั บ แผนพั ฒ นาร่ ว มฯ หุ้ น ส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นาจะแสดงเจตนารมณ์ ใ นการสนั บ สนุ น การ
เสริมสร้างความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บท ACMECS (ค.ศ. 2019 - 2023)
ได้แก่ การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ การสอดประสานของกฎระเบียบและการกากับดูแลและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาสามารถพิจารณาสนับสนุนโครงการของประเทศสมาชิก
ACMECS ที่เป็นโครงการที่มีความสาคัญเป็นอันดับต้นของ ACMECS (ACMECS Prioritized Projects) ทั้งโดยการ
สนับสนุนด้านการเงินและ/หรือด้านเทคนิค และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนายังสามารถกาหนดสาขาเฉพาะที่หุ้นส่วนเพื่อ
การพัฒนาแต่ละประเทศมีความสนใจและความเชี่ยวชาญ เช่น
(1) เครือรัฐออสเตรเลีย แสดงความสนใจสนับสนุนด้านความมั่นคงไซเบอร์ การจัดการทรัพยากรน้า
พลังงานทดแทน การส่งเสริมขีดความสามารถด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
(2) สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงความสนใจสนับสนุนด้านการเสริมสร้าง ความเชื่อมโยงทาง
การเงิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(3) สาธารณรัฐอินเดีย แสดงความสนใจสนับสนุนด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และรายย่อย (MSMEs) การบูรณากาทางการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) และการบริหารจัดการน้า
(4) ญี่ปุ่น แสดงความสนใจสนับสนุนด้านพลังงานทางเลือก การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน และการ
จัดการภัยพิบัติ
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บริหารจัดการน้า
สาธารณสุข

(5) สาธารณรัฐเกาหลี แสดงความสนใจสนับสนุนด้ามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการ
(6) สหรัฐอเมริกา แสดงความสนใจสนับสนุนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และ

ผลกระทบ
ร่ า งแผนพั ฒ นาร่ ว มระหว่ า ง ACMECS กั บ หุ้ น ส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นา ของ ACMECS กลุ่ ม ที่ 1 ทั้ ง
6 ฉบับ มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนแม่บท ACMECS (ค.ศ. 2019 - 2023) ได้แก่ การส่งเสริม
ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคฯ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสอดประสานของกฎระเบียบทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริม
การค้าและการลงทุนข้ามแดน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งช่วยสนับสนุนผลประโยชน์ของไทยและการพัฒนา
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง นอกจากนี้ ร่างแผนพัฒนาร่วมฯ บางฉบับได้มีการเพิ่มเติมประเด็นความท้าทายในบริบทปัจจุบัน
เช่น การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทน และความท้าทายจากความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น ความปลอดภัย
ไซเบอร์ ทั้งนี้ กิจกรรมและความร่วมมือต่าง ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและฉันทามติร่ว มกันระหว่า ง
ประเทศสมาชิก ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
23. เรื่ อ ง ร่ า งถ้ อ ยแถลงข่ า วร่ ว มของการหารื อ ทวิ ภ าคี ร ะหว่ า งนายกรั ฐ มนตรี แ ห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ต่ อ ร่ า งถ้ อ ยแถลงข่ า วร่ ว มของการหารือ ทวิ ภ าคี ระหว่า งนายกรั ฐ มนตรี แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทยกั บ ประธานาธิ บ ดี แ ห่ ง สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส ( Joint Press Statement on the Bilateral
Discussions between the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the President of the French
Republic) ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดาเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญ
ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสาคัญเป็นเอกสารสรุปผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรี
กับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยระบุแผนการดาเนินการเร่งด่วนภายใต้แผนการ (Roadmap) สาหรับ
การดาเนินความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 - 2024) ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ
และความมั่นคง การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสริมสร้าง
การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกั บประชาชน การส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นระดับโลก โดยร่างถ้อยแถลงข่าว
ร่วมฯ ไม่มีถ้อยคาหรือบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ กอปรกับไม่มีการ
ลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว ดังนั้น ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และ
ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178ของรัฐธรรมนูญฯ
อย่างไรก็ดี โดยที่สาระของร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย และเกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของหลายหน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเสนอ
ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
24. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ในโอกาสประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อกระทรวงการต่างประเทศสามารถเผยแพร่แถลงการณ์
ร่วมฯ ต่อสาธารณชนได้ภายหลังการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามเสร็จสิ้น ทั้งนี้หากมี
ความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศ
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ไทย อนุมัดีให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดาเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญ
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จะเป็นหนึ่งในเอกสารผลลัพธ์ที่สาคัญของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ
ประธานาธิบดีเวียดนาม ทั้งในส่วนของกิจกรรมทางการร่วมกับนายกรัฐมนตรีและกิจกรรมทวิภาคีอื่ น ๆ ในห้วงการ
เยือน รวมถึงแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่ผู้นาทั้งสองประเทศจะผลักดันในระยะต่อไป
25. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีระหว่างกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งราชอาณาจักรไทย และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบและอนุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม (อว.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระหว่าง อว. และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Memorandum of Understanding
on Promoting Academic, Scientific, and Technological Cooperation between the Ministry of Higher
Education, Science, Research and Innovation of the Kingdom of Thailand and the Chinese Academy
of Sciences of the People’s Republic of China) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงถ้อยคาของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบาย
ของประเทศไทย ให้ อว. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณา
ดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
[จะมีการลงนามในร่า งบัน ทึกความเข้าใจฯ ในช่วงการประชุมความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย -แปซิ ฟิก
(เอเปค) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2565]
สาระสาคัญของเรื่อง
อว. รายงานว่า
1. ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ อว. และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้
จัดทาร่างบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อทดแทนฉบับเดิม (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม 2559) เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ กรอบนโยบาย ทิ ศ ทางการด าเนิ น ความร่ ว มมื อ และความต้ อ งการของทั้ ง 2 ฝ่ า ย ในบริ บ ทปั จจุ บั น โดยมี
สาระสาคัญและกรอบการดาเนินงานสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
วัตถุประสงค์
สาขาความร่วมมือ

สาระสาคัญ
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้า
และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน บนหลักการ
การพึ่งพาอาศัยกันและผลประโยชน์ต่างตอบแทนกัน
- การเกษตรและอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร
- วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
- ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
- ชีวเคมี ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
- เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
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รูปแบบของ
ความร่วมมือ

สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ผลบังคับใช้

- วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี
- พลังงาน
- เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
- นิวเคลียร์และรังสี เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน เทคโนโลยีเซนเซอร์
- เทคโนโลยีอวกาศ
- การบริหารจัดการลุ่มน้าและทรัพยากรน้า
- การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่จากการสารวจด้วยดาวเทียมและข้อมูลจากดาวเทียม
สารวจโลกเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เทคโนโลยีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมถึงการเกษตรยั่งยืนที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การสื่ อ สารและการเผยแพร่ ท างวิ ท ยาศาสตร์ การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
การตระหนักรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์
เช่น (1) การส่งเสริมการเป็นหุ้ นส่ว นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย ภาคเอกชน
องค์กรภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษา (2) แลกเปลี่ยนทุนการศึกษาสาหรับผู้เชี่ยวชาญ
อาวุ โ ส นั ก วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก
(3) แลกเปลี่ยนทุนการศึ กษาสาหรับบุคลากรด้านเทคนิคและนักศึกษาเพื่อเข้าร่ว ม
หลักสูตรฝึกอบรมในสาขาที่เห็นชอบร่วมกัน (4) การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ
สูงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (5) การแลกเปลี่ยนการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมความ
ตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (6) การดาเนินโครงการวิจัยร่วม
เป็ น ต้ น โดยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การตามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ
จะพิจารณาร่วมกันเป็นรายกรณีไป
ความเป็นเจ้าของและการใช้ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ได้รับจากโครงการความร่วมมือหรือ
กิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะต้องแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกันและไม่อาจ
เปิดเผยต่อหรือใช้ประโยชน์โดยภาคีที่สามได้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือการจัดทาข้อตกลงแยกต่างหากที่
ลงนามโดยสถาบันในสังกัด
นับตั้งแต่วันที่ภาคีลงนาม และจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยกเลิกโดยฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่ว งหน้า
เป็นเวลา 6 เดือน

26. เรื่อง ขออนุมัติลงนามและดาเนินการให้ความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลระหว่าง
ประเทศในคดีแพ่งระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีผลใช้บังคับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานศาลยุติธรรมเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลระหว่างประเทศในคดี
แพ่งระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และอนุมัติให้เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงนามความตกลงฯ
2. ให้กระทรวงการต่างประเทศและสานักงานศาลยุติธรรมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความ
ตกลงฯ มีผลใช้บังคับ และให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้เลขาธิการ
สานักงานศาลยุติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญก่อนมีการลงนาม
ให้สานักงานศาลยุติธรรมดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
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สาระสาคัญของร่างความตกลงฯ
ร่างความตกลงนี้ มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกันกับสนธิสัญญาประเภทนี้ที่ประเทศไทยจัดทากับประเทศ
ต่าง ๆ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยกาหนดเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือกันทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์ระหว่างภาคีทั้งสองฝ่าย
ซึ่งเมื่อร่างความตกลงนี้มีผลใช้บังคับ จะส่งผลให้การพิจารณาคดีแพ่งของศาลยุติธรรมไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามที่ต้องดาเนินกระบวนพิจารณาบางส่วนโดยอาศัยความช่วยเหลือทางการศาลระหว่างกัน สามารถขยาย
ขอบเขตการอ านวยความยุ ติ ธ รรมและการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ท างแพ่ ง ของพลเมื อ งของทั้ ง สองประเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ภาคีทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือกันในการส่งเอกสาร การสืบพยานหลักฐาน การส่ง
หมายเรียกพยานและพยานผู้เชี่ยวชาญ การยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดของหน่วยงานที่มีอานาจโดยไม่ขัดแย้งกับ
หลักการพื้นฐานทางกฎหมายของภาคีที่รับคาร้องขอ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายและเอกสารเกี่ยวกับคดีแพ่ง
และความช่วยเหลือกันทางกฎหมายในคดีแพ่ง และการร้องขออื่น ๆ เรื่องความช่วยเหลือทางการศาลที่สอดคล้องกับ
กฎหมายของคู่ภาคี โดยคดีแพ่งจะหมายความรวมถึงคดีแพ่ง การสมรสและครอบครัว ธุรกิจ พาณิชย์ และแรงงาน
2. คนชาติของภาคีแต่ละฝ่ายจะได้รับความคุ้มครองทางการศาลเช่นเดียวกับที่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งให้แก่
คนชาติของตน รวมถึงนิติบุคคล รวมถึงองค์กรอื่น ๆ ที่จัดตั้งตามกฎหมายของภาคีฝ่ายหนึ่ง และมีภูมิลาเนาอยู่ใน
อาณาเขตของภาคีฝ่ายนั้น ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันและเท่าเทียมกันกับคนชาติของอีกฝ่ายหนึ่ง
3. การดาเนินการตามคาร้องขอต้องไม่เป็นเหตุให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ
เว้นแต่
3.1 ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้เชี่ยวชาญและล่ามเกี่ยวกับการดาเนินการสืบพยานหลักฐาน
3.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยอมรับและบังคับให้ตามคาพิพากษาของศาลและคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ
3.3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามคาร้องขอในลักษณะพิเศษ
4. ภาคีแต่ละฝ่ายมีสิทธิปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือหากเห็นว่า จะกระทบต่ออานาจอธิปไตย ความ
มั่นคง ความสงบเรียบร้อย หรือหลักการพื้นฐานทางกฎหมายของประเทศภาคีฝ่ายนั้น
5. เจ้าหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุลของภาคีแ ต่ละฝ่ายอาจส่งเอกสารให้แก่คนชาติของตนผ่านคณะ
ทูตหรือหน่วยงานกงสุลของตนซึ่งอยู่ในอาณาเขตของอีกฝ่ายหนึ่งได้
6. พยานหรือผู้เชี่ยวชาญที่ถูกกฎหมายเรียกให้ไปปรากฏตัวต่อเจ้าพนักงานผู้มีอานาจของภาคีที่ร้อง
ขอ ไม่ต้องรับโทษอันเกี่ยวเนื่องกับการเบิกความของตนหรือพยานหลักฐานซึ่งเป็นความจริง
7. ภาคีฝ่ายหนึ่งต้องยอมรับและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของ
ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งโดยต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานทางกฎหมายของภาคีที่รับคาร้องขอ
8. ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อครบกาหนดสามสิบวันนับแต่วัน ที่ได้รับแจ้งคราวสุดท้ายเป็น
หนังสือผ่านวิถีทางการทูตว่า แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติตามมาตรการที่จาเป็นตามกฎหมายภายในของตนเพื่อให้ความตกลง
นี้มีผลใช้บังคับแล้ว
ร่างความตกลงฯ นี้ มีการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมศาลในอาณาเขตของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้
เงื่อนไขเดียวกันและเท่าเทียมกันกับคนต่างชาติของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งการส่งคาคู่ความหรือเอกสารแทนศาลอื่นโดย
เจ้าพนักงานศาล ในกรณีที่คู่ความไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งตามกฎหมายหรือตามคาสั่งศาลให้เจ้าพนักงานศาล
เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนในการส่ งคาคู่ความหรื อ
เอกสารโดยเจ้าพนักงานศาล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณดังกล่าวปีละ 20,000 บาท โดยคิดคานวณ
จากสถิติคดีของประเทศที่มีความตกลงประเภทนี้
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27. เรื่ อง การจั ด ทาบัน ทึกความเข้า ใจระหว่า งรั ฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรั ฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และ
หนังสือเดินทางพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อการจัดทาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียว่าด้ว ยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทาง
ราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ พร้อมคาแปลอย่างไม่เป็นทางการ
2. เห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลง
นามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ ในกรณีมอบหมายผู้แทน ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามดังกล่าว
3. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจฯ (ตามนัยข้อ 10 ของร่างบันทึกความเข้าใจฯ)
4. หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ โดยไม่ ขั ด กั บ หลั ก การที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรื อให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดาเนินการได้ โดยนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
สาระสาคัญ
คนชาติของคู่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการที่มีผลใช้ได้ของ
รั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และหนั ง สื อ เดิ น ทางทู ต และหนั ง สื อ เดิ น ทางพิ เ ศษที่ มี ผ ลใช้ ไ ด้ ข องรั ฐ บาลแห่ ง
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จะต้องเดินทางเข้า เดินทางผ่าน พานัก และเดินทางออกจากดินแดนของภาคีอีกฝ่าย
หนึ่งโดยไม่ต้องรับการตรวจลงตราเป็นระยะเวลารวมกันไม่เกินกว่าเก้าสิบ (90) วัน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ งร้อยแปดสิบ
(180) วัน นับจากวันแรกที่เดินทางเข้า โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่ทางานใด ไม่ว่าการทางานนั้นจะเป็นการ
ดาเนินกิจการของตนเอง หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ส่วนตัวใดในภาคีผู้รับ
ผลกระทบ
ปัจจุบันผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการของไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปราชการ
ที่ซาอุดีอาระเบียต้องขอรับการตรวจลงตราซึ่งมีขั้นตอนมากและใช้เวลานาน แต่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลง
ตรา ดังนั้น การยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการของไทยจะเป็น
ประโยชน์ อย่ างยิ่ งในการอานวยความสะดวกการเดิน ทางและการติดต่ อราชการระหว่างเจ้าหน้า ที่การทู ต และ
ข้าราชการเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป ทั้งนี้ คู่ภาคีจะต้องประสานงานระหว่างกัน
ผ่านช่องทางการทูตเกี่ยวกับการเยือนอย่างเป็นทางการของคนชาติก่อนการเดินทางถึงรัฐใดรัฐหนึ่ง
โดยที่ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะเป็นเอกสารผลลัพธ์ที่สาคัญของการเสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่าง
เป็ น ทางการของมกุ ฎ ราชกุ ม าร และนายกรั ฐ มนตรี แ ห่ ง ราชอาณาจั ก รซาอุ ดี อ าระเบี ย ระหว่ า งวั น ที่ 18 - 16
พฤศจิกายน 2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็ นผู้แทนรัฐบาลไทยและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นผู้แทนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียลงนามร่างบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าว
28. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ทั้งนี้ หากมี
ความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับ

56

ผลประโยชน์และนโยบายของฝ่ายไทย ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามใน
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในนามของผู้แทนฝ่ายไทย และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบียหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในฝ่ายซาอุดีอาระเบีย
ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรของทั้งสองราชอาณาจักรผ่านการพัฒนาความร่วมมือระดับทวิภาคีในสาขา
การท่องเที่ยว โดยทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ ยว ในประเด็นการเพิ่มจานวนท่องเที่ยวระหว่าง
สองประเทศมากขึ้น การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้าน
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการท่องเที่ยวและภาคการบริการ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่ ง ยื น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ เพื่ อ ผลประโยชน์ ใ นระยะยาวของทั้ ง สองฝ่ า ย รวมทั้ ง ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศ ในการพัฒนาและมีกิจกรรมภาคการท่องเที่ยวร่วมกันต่อไป โดย
ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่มีถ้อยคาหรือบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้ บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ
จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ
การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในเอกสารผลลัพธ์ที่สาคัญของการเสด็จฯ เยือน
ไทยอย่างเป็นทางการของมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่ 18 - 19
พฤศจิกายน 2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเป็นผู้แทนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฯ ดังกล่าว
สาระสาคัญ
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประกอบด้วยข้อบท 9 ข้อ คือ
ข้อ 1 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ โดยคานึงถึง
ค่านิยมทางสังคมและประเพณีท้องถิ่นตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของทั้งสองประเทศ
ข้อ 2 ขอบเขตความร่วมมือ กล่าวคือ ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวใน
ประเด็น การเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศมากขึ้น การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการด้า นการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ย วชาญด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการท่องเที่ยวและ
ภาคการบริการ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของทั้งสอง
ฝ่าย รวมทั้งความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและองค์การต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศ ในการพัฒนาและมีกิจกรรม
ภาคการท่องเที่ยวร่วมกันต่อไป
ข้อ 3 ขอบเขตการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยน
ข้อมูล สถิติการท่องเที่ย ว จั ดโปรแกรมการศึกษาและการวิจัย การประชุม สั มมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนารูปแบบใหม่และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการอบรมบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว
ข้อ 4 ขอบเขตการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในสาขาการท่องเที่ยว
การบริการ การลงทุนด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการลงทุนร่วมกันในกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ข้อ 5 ขอบเขตการทางาน ทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะทางานด้านการท่องเที่ยวภายใต้บันทึกความ
เข้ า ใจฯ ฉบั บ นี้ โดยทั้ ง สองฝ่ า ยจะสลั บ กั น เป็ น เจ้ า ภาพจั ด ประชุ ม ในราชอาณาจั ก รไทยและราชอาณาจั ก ร
ซาอุดีอาระเบีย ตามวันที่ได้ตกลงร่วมกัน
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ทางการทูต

ข้อ 6 การยุติข้อพิพาท ระหว่างปฏิบัติตามข้อตกลงจะเป็นไปอย่างฉันมิตร โดยการหารือผ่านช่อง

ข้อ 7 ขอบเขตการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งสองฝ่ายจะเตรียมกิจกรรมภายใต้กรอบ
บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ โดยระบุกิจกรรมที่ตกลงกันไว้ รวมทั้งด้านการเงิน และการจัดการอื่น ๆ
ข้อ 8 ค่าใช้จ่าย แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดาเนินการภายใต้บันทึก
ความเข้าใจฯ ฉบับนี้
ข้อ 9 การมีผลบังคับใช้และระยะเวลาการสิ้นสุด บันทึกความเข้าใจฯ มีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ได้รับการแจ้งผ่านช่องทางการทูต ระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปีและต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาห้าปี
ติดต่อกัน จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันหมดอายุ 6 เดือน หากต้องการปรับแก้ไขบันทึก
ความเข้าใจฯ ฉบับนี้ จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยความยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และตามขั้นตอนทาง
กฎหมายของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ การสิ้นสุดการบังคับใช้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ข้อกาหนดทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับใช้
เกี่ยวกับกิจกรรม หรือโครงการที่มีการพัฒนา หรือมีการดาเนินการอยู่
29. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Memorandum of Understanding
between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Energy of the Kingdom
of Saudi Arabia in the Field of Energy)
2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพลังงานแห่ ง
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
หรือไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ทั้ ง นี้ ร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นพลั ง งานระหว่ า งกระทรวงพลั ง งาน
แห่งราชอาณาจักรไทยกับ กระทรวงพลังงานแห่ งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและเสริมสร้างความสั มพันธ์ใน
มิติต่าง ๆ โดยไม่มีถ้อยคาหรือบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็น
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ และร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ จะเป็นเอกสารผลลัพธ์ที่สาคัญของการเสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของมกุฎราชกุมาร
และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 ในโอกาสนี้ กระทรวง
พลั งงานจึ งได้กาหนดให้ มีการจั ดพิธีล งนามในบันทึกความเข้าใจฯ โดยมีมกุฎ ราชกุมาร และนายกรัฐ มนตรีแห่ง
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นสักขีพยาน ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน
2565
สาระสาคัญ
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีด้าน
พลังงานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ ได้แก่
1) ความร่วมมือด้านพลังงาน อาทิ ปิโตรเลียม ก๊าซ ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และปิโตรเคมี 2) การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีคาร์บอนต่าเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ อาทิ เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน การนากลับมาใช้ซ้า การแปรสภาพและการกักเก็บคาร์บอน และ
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน 3) การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลและนวัตกรรมด้านพลังงาน 4) การดาเนินการพัฒนา
ความเป็นหุ้นส่วนเชิงคุณภาพระหว่างคู่ภาคี เพื่อใช้ประโยชน์วัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับห่วง
โซ่คุณค่า และเทคโนโลยีด้านพลังงาน 5) การเสริมสร้างความร่วมมือกับบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 6) การดาเนิน
ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากวัส ดุที่ มี ค วามยั่ ง ยื นในภาคการก่ อ สร้า งและภาคอื่ น ๆ 7) การ
ดาเนินการวิจัยด้านพลังงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการจัดประชุม การจัด
อภิปราย งานสัมมนา และการประชุมพหุภาคี 8) การเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรผ่ านการฝึกอบรมและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน และ 9) ด้านอื่น ๆ ที่ตกลงกันภายใต้กรอบของบันทึก
ความเข้าใจนี้
30. เรื่อง ร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการลงทุนในธุรกิจต้นน้าของก๊าซธรรมชาติเหลวระหว่างไทยและญี่ปุ่น
และข้อริเริ่มความร่วมมือด้านถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบต่อร่ างบั น ทึกความร่ว มมือว่า ด้ว ยการลงทุนในธุร กิจต้นน้าของก๊า ซธรรมชาติ เ หลว
ระหว่างไทยและญี่ปุ่ น และข้อริ เริ่ มความร่ ว มมือด้านถังเก็บก๊ าซธรรมชาติเหลวระหว่างกระทรวงพลั งงานแห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทยและกระทรวงเศรษฐกิ จ การค้ า และอุ ต สาหกรรม ประเทศญี่ ปุ่ น ( Memorandum of
Cooperation on Thailand - Japan LNG Upstream Investment and LNG Tank Cooperation Initiative
between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Economy, Trade and
Industry of Japan)
2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า การกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจาก
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าว
3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวง
พลังงานนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ทั้งนี้ ร่างบันทึกความร่วมมือฯ เป็นเอกสารที่กาหนดทิศทางและกรอบการดาเนินความร่วมมือด้าน
การลงทุนในธุรกิจต้ นน้าของก๊าซธรรมชาติเหลวระหว่างไทยและญี่ปุ่น และความร่วมมือด้านถังเก็บก๊าซธรรมชาติ
เหลวในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานระหว่างคู่ภาคีและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เนื่ องจากนายนิ ชิมูร ะ ยาสุ โ ทชิ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุ ตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น มี
กาหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟิก (APEC 2022) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้ขยายความ
ร่วมมือด้านการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ กระทรวงพลังงานจึงได้
กาหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
สาระสาคัญ
1. ความร่วมมือภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการขยายความร่วมมือใน
ด้านการลงทุนในธุรกิจต้นน้าของก๊าซธรรมชาติเหลวและความร่วมมือด้านถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานระหว่างคู่ภาคีและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. ขอบเขตของความร่วมมือระหว่างภาคีคู่สัญญาภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือนี้ รวมถึง 1) พัฒนา
แผนงานเพิ่มเติมและพยายามในการลงทุนในธุรกิจต้นน้าของก๊าซธรรมชาติเหลวในต่างประเทศ 2) พัฒนาแผนงาน
ส าหรั บ ถังเก็บ ก๊ าซธรรมชาติเ หลวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การปรับ ปรุ ง แนวทางส าหรั บภาคเอกชน
ผู้ดาเนินการธุรกิจถังเก็บในประเทศไทยเพื่อจาหน่ายให้กับบุคคลที่สาม 3) การปรับปรุงกฎระเบียบในการโอนสิทธิการ
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ใช้ถังเก็บระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่น ภาคเอกชน และบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) 4) แสวงหาความเป็นไปได้ที่คู่ภาคีจะ
สามารถร่ ว มมือกั น ในอนาคตภายใต้กรอบความร่ว มมือที่ได้กล่ าวมาในข้างต้น 5) แสวงหาโอกาสในการดาเนิน
มาตรการที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะในช่วงเวลาที่
เกิดสถานการณ์ความผันผวนในตลาดหรือในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินแต่เพียงเท่านั้น และ 6) ริเริ่มความร่วมมือใน
รูปแบบอื่น ๆ ที่คู่ภาคีเห็นชอบร่วมกัน
3. การประสานความร่วมมือภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือฯ คู่ภาคีจะดาเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ผ่านกรอบการประชุมหารือเชิงนโยบายเพื่อกระชับความร่วมมือภายใต้ขอบเขตของความร่วมมือข้างต้น
31. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งคณะทางานความร่วมมือด้านการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่าง
กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้ าใจว่าด้วยการก่อตั้งคณะทางานความร่วมมือด้านการลงทุนและ
เศรษฐกิจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีก
ครั้ง
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งคณะทางานความร่วมมือด้านการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพาณิชย์สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์สาธารณรัฐประชาชนจีนขอลงนามกับ
หน่วยงานไทยในโอกาสการเยือนไทยของประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นาเขต
เศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565
สาระสาคัญ
ร่ างบั น ทึกความเข้าใจว่าด้ว ยการก่อตั้งคณะทางานความร่ว มมือด้านการลงทุน และเศรษฐกิจ
ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์สาธารณรัฐประชาชนจีนมีวัตถุประสงค์เป็น
การจัดตั้งคณะทางานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. หลักการเบื้องต้น
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จัดทาขึ้นระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมไทยกับกระทรวงพาณิชย์จีน มี
สาระส าคัญเป็ น การจั ด ตั้งคณะทางานเพื่อส่ งเสริมความร่ว มมือด้านการพัฒ นานิคมอุตสาหกรรมและสนับสนุ น
กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการประชุมและสัมมนา การจัดทางานวิจัย
ฯลฯ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ตรงกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาทักษะแรงงาน และ
ความสนใจอื่น ๆ ตามที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ได้พิจารณา
2. การจัดตั้งคณะทางานฯ เพื่อขับเคลื่อนตามกรอบความเข้าใจฯ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและ
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทางานฯ ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการดาเนินงาน (36) เดือน
3. การมีผลบังคับใช้บันทึกความเข้าใจฯ ข้างต้นไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายต่อทั้งสองฝ่าย
และไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
4. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่ได้มีเนื้อหาเป็นเรื่องสาคัญหรือเกี่ยวข้องกับนโยบาย คือไม่มีเนื้อหา
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ทางสังคมหรือเศรษฐกิจการค้าไม่กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในพันธุ์พืช
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พันธุ์สัตว์ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจทาให้ไทยสูญเสียผลประโยชน์ แต่เป็นเพียงการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนตามอานาจหน้าที่
5. ร่ างบั น ทึกความเข้าใจฯ ไม่ก่อให้ เกิดผลผูกพันงบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณที่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ได้รับจัดสรรโดยความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว กล่าวคืออยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจาแต่ละปีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้สามารถดาเนินการได้ภายใต้กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ใน
ขณะที่ทาความตกลงนั้น ๆ กล่าวคือ สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ผลกระทบ
การดาเนินงานภายใต้กรอบความเข้าใจ จะเป็นกลไกในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยและจีน การจัดทาแนวทางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการลงทุน การพัฒนาทักษะแรงงาน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างหน่วยงานปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตในอนุภูมิภาค
32. เรื่ อ ง ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ด าเนิน ความเป็ น หุ้ น ส่ ว นยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ ข้ ม แข็ ง ระหว่ า งไทย – เวี ย ดนาม
พ.ศ. 2565 – 2570
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างไทย –
เวีย ดนาม พ.ศ. 2565 – 2570 ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ ไขปรั บปรุงร่า งแผนปฏิบัติ การฯ ในส่ ว นที่ไม่ใ ช่
สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยก่อนมีการลงนาม อนุมัติให้ กระทรวงการต่างประเทศพิจารณา
ดาเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนามแผนปฏิบัติการฯ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
ทั้งนี้ ร่างแผนปฏิบัติการฯ เป็นการต่อยอดการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฉบับเดิม ซึ่งเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน โดยไม่มีถ้อยคาหรือ
บริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึง ไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

สาระสาคัญ
1. ร่างแผนปฏิบัติการฯ เป็นการต่อยอดการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 27
พฤศจิ กายน 2557 เพื่อกาหนดแนวทางขับ เคลื่ อนความร่วมมือภายหลังการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างกันเมื่อปี 2562
2. การดาเนินการตามร่างแผนปฏิบัติการฯ จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านและใกล้ชิดยิ่งขึ้น
รวมทั้งความร่วมมือทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยมีสาขาความร่วมมือ ดังนี้
2.1 ความร่วมมือด้านการเมือง เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารื อ ใน
ระดับสูง โดยใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่
2.2 ความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการป้ องกัน
ประเทศ การทหาร การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งใน
กรอบทวิภาคีและกรอบพหุพาคี
2.3 ความร่วมมือด้านกฎหมายและตุลาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือผ่านสนธิสัญญาและ
ความตกลงทางกฎหมายที่ลงนามร่วมกัน อาทิ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์
2.4 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการค้าที่สมดุลและเพิ่มการลงทุนระหว่างสอง
ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าทวิภาคีที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี
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2568 การสนับสนุนการลงทุนของไทยในเวียดนาม และการเพิ่มการลงทุนของเวียดนามในไทย ตลอดจนส่งเสริมความ
ร่วมมือในด้านพลังงาน แรงงาน และการเงิน เป็นต้น
2.5 ความร่วมมือด้านการขนส่ง เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านคมนาคมทางบก ทางน้า
และทางอากาศระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
2.6 ความร่วมมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้าน
การเกษตร สินค้าเกษตรและป่าไม้ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ และการต่อต้านการทาประมงผิดกฎหมาย
2.7 ความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาไทย
และภาษาเวียดนามในแต่ละประเทศ รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาในระดับต่าง ๆ
2.8 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่
ต่าง ๆ ของเวียดนาม
2.9 ความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุข
การพัฒนาระบบสุขภาพ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแพทย์
2.10 ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ
2.11 ความร่ ว มมื อ ด้ า นทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และ
การประสานท่าทีในประเด็น เกี่ย วกับ การบริ ห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
2.12 ความร่วมมือด้านข้อมูล การสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมดิจิทัล
2.13 ความร่วมมือในระดับประชาชน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและ
ความร่วมมือระดับท้องถิ่น ผ่านกลไกความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้อง และการสนับสนุนบทบาทของสมาคมมิตรภาพของ
ทั้งสองประเทศ
2.14 ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการประสานท่าที
ระหว่างสองประเทศในประเด็นต่าง ๆ ที่ทั้งสองประเทศให้ความสาคัญในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
อาเซียน

แต่งตั้ง
33. 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
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติอนุ มัติต ามที่ส านัก ข่าวกรองแห่ งชาติเสนอแต่งตั้ งข้าราชการพลเรื อนสามั ญ
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นายธรรมรัตน์ รัตนมณี ผู้อานวยการสานัก (ผู้อานวยการระดับสูง) สานัก 10 สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ)
กลุ่มงานที่ปรึกษา สานักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
2. นางสาวชลดา โชติสุวรรณ ผู้อานวยการสานัก (ผู้อานวยการระดับสูง) สานัก 8 สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการดาเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่
ปรึกษา สานักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
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34. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเห็ นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยเอก มนตรี มั่นคง เป็นข้าราชการการเมือง ตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
35. เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ดังนี้
1. นายประยูร อินสกุล รองประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
36. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแทนผู้ที่ลาออก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง นายชูเกียรติ
มาลินีรัตน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ) ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นดารงตาแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน
37. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง พลโท นิธิ จึงเจริญ เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง แทน นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการเดิมที่พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากขอลาออก
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
38. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้
ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จานวน 37 ราย ดังนี้
1. ให้นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
เชียงราย สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
กระบี่ สานักงานปลัดกระทรวง
2. ให้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
กระบี่ สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสู ง) จังหวัด
เชียงราย สานักงานปลัดกระทรวง
3. ให้ น ายคมสัน เจริ ญอาจ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนครปฐม
สานักงานปลั ดกระทรวง ดารงตาแหน่ งผู้ ตรวจราชกรกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง
4. ให้นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง
5. ให้นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนครสวรรค์
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง
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6. ให้ น ายปรี ช า ทองค า รองผู้ ว่าราชการจั ง หวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสุ พรรณบุ รี
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง
7. ให้ น ายพิ เ ชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ ว่าราชการจัง หวั ด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดภู เ ก็ ต
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง
8. ให้นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมการปกครอง ดารงตาแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง
9. ให้นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสระบุรี สานักงาน
ปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง
10. ให้นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดหนองคาย
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง
11. ให้ น ายสุ ภ กิ ณ ห์ แวงชิ น รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวัด (นั ก ปกครอง ระดั บ ต้ น ) จั ง หวั ด ลพบุรี
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง
12. ให้นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง
13. ให้นายอาพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสงขลา
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง
14. ให้นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดกาฬสินธุ์
ส านั กงานปลั ดกระทรวง ดารงตาแหน่ งผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสู ง) จังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
15. ให้นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดชัยนาท สานักงาน
ปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยนาท สานักงานปลัดกระทรวง
16. ให้นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดเชียงราย
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครนายก สานักงาน
ปลัดกระทรวง
17. ให้ น ายวัน ชัย จั น ทร์ พร รองผู้ ว่าราชการจังหวั ด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดอุดรธานี
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครพนม สานักงาน
ปลัดกระทรวง
18. ให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดบึงกาฬ
ส านั กงานปลั ดกระทรวง ดารงตาแหน่ งผู้ ว่าราชการจั งหวั ด (นักปกครอง ระดับสู ง) จังหวัดบึงกาฬ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
19. ให้นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดบุรีรัมย์
ส านั กงานปลั ดกระทรวง ดารงตาแหน่ งผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด (นักปกครอง ระดับสู ง) จังหวัดบุรีรัมย์ ส านั กงาน
ปลัดกระทรวง
20. ให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพิษณุ โลก
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปราจีนบุรี สานักงาน
ปลัดกระทรวง
21. ให้นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนราธิวาส
ส านั กงานปลั ดกระทรวง ดารงตาแหน่ งผู้ ว่าราชการจัง หวัด (นักปกครอง ระดับสู ง) จังหวัดปัตตานี ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
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22. ให้นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพิจิตร
ส านั ก งานปลั ด กระทรวง ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด (นั ก ปกครอง ระดั บ สู ง ) จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง
23. ให้นายณัฏฐชัย นาพูลสุขสันติ์ ตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัด
สระแก้ว สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเพชรบุรี สานักงาน
ปลัดกระทรวง
24. ให้ น ายชุ ติ เ ดช มี จั น ทร์ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด (นั ก ปกครอง ระดั บ ต้ น ) จั ง หวั ด พะเยา
ส านั ก งานปลั ด กระทรวง ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด (นั ก ปกครอง ระดั บ สู ง ) จั ง หวั ด แพร่ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง
25. ให้นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดมุกดาหาร สานักงาน
ปลัดกระทรวง
26. ให้นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดอุบลราชธานี
ส านั ก งานปลั ด กระทรวง ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด (นั ก ปกครอง ระดั บ สู ง ) จั ง หวั ด ยโสธร ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง
27. ให้นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัด
สตูล สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดยะลา สานักงาน
ปลัดกระทรวง
28. ให้ น ายศั กระ กปิลกาญจน์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพังงา
ส านั กงานปลั ด กระทรวง ดารงตาแหน่ งผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด (นักปกครอง ระดับสู ง) จังหวัดระนอง ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง
29. ให้นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเลย สานักงานปลัดกระทรวง
30. ให้ น ายสารวย เกษกุล รองผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดศรีส ะเกษ
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จั งหวัดศรีสะเกษ สานักงาน
ปลัดกระทรวง
31. ให้นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรปราการ สานักงาน
ปลัดกระทรวง
32. ให้ นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดปัตตานี
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม สานักงาน
ปลัดกระทรวง
33. ให้นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสุโขทัย สานักงาน
ปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสุโขทัย สานักงานปลัดกระทรวง
34. ให้ น ายราชั น ย์ ชุ้ น หั้ ว รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด (นั ก ปกครอง ระดั บ ต้ น ) จั ง หวั ด นนทบุ รี
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองคาย สานักงาน
ปลัดกระทรวง
35. ให้นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองบัวลาภู สานักงาน
ปลัดกระทรวง
36. ให้ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอานาจเจริญ สานักงาน
ปลัดกระทรวง
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37. ให้นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสมุทรสาคร
ส านั กงานปลั ดกระทรวง ดารงตาแหน่ งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสู ง) จังหวัดอุทัยธานี ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป
39. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างและสั บเปลี่ยนหมุนเวียน รวมจานวน
2 ราย ดังนี้
1. แต่งตั้ง นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้
ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
2. แต่งตั้ง นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดารงตาแหน่ง รองปลัดปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป
*******************

