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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (24 มกราคม 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                      
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ผ่านระบบ Video Conference) ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนด 
    ให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
    (การก าหนดให้กิจการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียน 
    ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 
    มีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริต 
    ต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินเยียวยา เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน 
    เงินอุดหนุน และประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับจากโครงการภาครัฐอันเนื่องมาจากการ 
    บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า 
    พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วย 
    สิทธิบัตร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  6.  เรื่อง  ผลการส ารวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2565 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการ
    จากรัฐบาล)  
  7.  เรื่อง  การขอขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 
    - 2564) 
  8.  เรื่อง  การปรับปรุงชื่อส านักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ 
  9.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งที่ 2/2565 
  10. เรื่อง การก าหนดสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
    พ.ศ. 2542 
 
  11. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง     
    รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
    จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  12. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งที ่3/2565 
  13. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
     ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 
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ต่างประเทศ 
  14.  เรื่อง  ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอด 
    ที่เก่ียวข้อง 
  15.  เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
    มนุษยชนแห่งชาติตามรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
    ประเทศไทย ตามกระบวนการ Universal Periodic Review รอบท่ี 3 
  16.   เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก 
    เฉียงใต้กับองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
  17.   เรื่อง  การจัดท าและลงนามเอกสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 (Addendum No. 1) ของสัญญา
    การให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมเสริมสร้าง
    ขีดความสามารถของส านักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus 
  18.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์   
    (Communique) ส าหรับการประชุม Global Forum for Food and  
    Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 14 และการประชุม Berlin Agriculture Ministers’ 
    Conference ครั้งที่ 14  
 

แต่งตั้ง 
  19.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  20.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน)  
  21.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน 
    ภาคใต้เพ่ิมเติม  
  22.  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
    ทางการศึกษา   
  23.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 
    ในกระทรวงวัฒนธรรม   
 
   
   

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การก าหนดให้กิจการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
หรือต าราเรียนที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมีสิทธิขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การก าหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้   
   ทั้งนี้ กค. เสนอว่า   
   1. ปัจจุบันผู้ประกอบการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียนที่อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 585) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 และไม่มีสิทธิแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร
เพ่ือขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายก าหนดเรื่องการขอจดภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ ในขณะที่
ผู้ประกอบการขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียนที่อยู่ในรูปของกระดาษ ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเช่นกัน มีสิทธิแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพ่ือขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ตามบทบัญญัติในมาตรา 
81/3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร    
   2. ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
หรือต าราเรียนที่อยู่ในรูปของกระดาษ และผู้ประกอบการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียนที่อยู่ในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กค. พิจารณาแล้วเห็นสมควรก าหนดเพ่ิมเติมให้กิจการให้บริ การ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียนที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม มีสิทธิแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพ่ือขอจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ เพ่ือให้เหมือนกับ
กิจการขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียนที่อยู่ในรูปของกระดาษ   
   3. กค. ได้พิจารณาการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของ
รัฐ เนื่องจากเป็นการก าหนดให้ผู้ให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียนที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมมีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ ไม่ใช่การลดอัตราภาษี
หรือยกเว้นภาษี จึงไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐแต่อย่างใด แต่อาจจะท าให้รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมขึ้น 
อย่างไรก็ดี ไม่สามารถประมาณการรายได้ที่จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการขอจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมขึ้นกับความ
สมัครใจของผู้ประกอบการ  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   ก าหนดให้กิจการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียนที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีสิทธิแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร เพ่ือขอจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิ
ชอบ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้   
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริต               
ต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. …. ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นกระทรวงยุติธรรม ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานศาลปกครอง และส านักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป และให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วย
ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ               
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    
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   2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน                     
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ  
  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เสนอ เป็นการก าหนดกลไกการคุ้มครองประชาชนที่ถูกฟ้องคดีปิดปากอันเนื่องจากการแสดงความคิดเห็น การให้
ถ้อยค า การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล หรือการจัดท าค าร้องหรือค ากล่าวหา เกี่ยวกับการกระท าของเจ้าพนักงานของรัฐ
หรือบุคคลใดอันเป็นการสอบสวน การตรวจสอบ หรือการไต่สวนในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้อย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 “การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ” ซึ่งมีเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปคือการมีกฎหมายป้องกันการ
ฟ้องปิดปาก อันจะท าให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                
เกิดประโยชน์ทั้งแก่ประเทศ สังคม และประชาชน  
   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ก าหนดบทนิยาม “การฟ้องคดีปิดปาก” หมายความว่า การน ากระบวนการยุติธรรมด้วยวิธีการ
เสนอข้อหาต่อศาล ไม่ว่าจะเป็นทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครอง รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีเดิมที่ได้มีการเสนอ
ข้อหาต่อศาลไว้ก่อนแล้ว ซึ่งกระท าในลักษณะของการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง เพ่ือกลั่นแกล้ง 
หรือเอาเปรียบบุคคลใด หรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอ่ืนยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ มาใช้เป็นเครื่องมือ โดยมี
วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายเพ่ือข่มขู่ ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น หรือเอาผิดกับบุคคลใดอันเนื่องมาจากบุคคล
นั้นได้แสดงความคิดเห็น ให้ถ้อยค า แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล การจัดท าค าร้องหรือค ากล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตต่อ
หน้าที่หรือประพฤติมิชอบ หรือเพ่ือระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องประโยชน์สาธารณะโดยสุจริต 
และให้หมายความรวมถึงการเริ่มต้นคดีโดยการร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย และการ
กล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนเพ่ือด าเนินการทางวินัยหรือด าเนินคดีปกครองกับผู้                    
ถูกฟ้องดคีด้วย   
   2. ก าหนดให้การด าเนินคดีหรือการฟ้องคดี ในลักษณะดังต่อไปนี้เป็นการฟ้องคดีปิดปาก   
    2.1 การด าเนินคดีหรือการฟ้องคดีซึ่งมีสาเหตุอันเนื่องมาจากกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แสดง
ความคิดเห็น ให้ถ้อยค า แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล จัดท าค าร้องหรือค ากล่าวหาเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ หรือเพ่ือระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องประโยชน์สาธารณะโดย
สุจริต และ    
    2.2 การด าเนินคดีหรือการฟ้องคดีอันมีลักษณะของการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริง เพ่ือกลั่นแกล้ง หรือเอาเปรียบผู้ถูกด าเนินคดี หรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอ่ืนยิ่งกว่าประโชน์ที่พึงได้โดยชอบ 
หรือเพ่ือใช้ในการข่มขู่ ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น การต่อรองหรือยุติการด าเนินคดี    
  3. ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินคดีอาญาในการฟ้องคดีปิดปาก โดยก าหนดให้ในกรณีที่ความ
ปรากฏต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ หรือผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการด าเนินคดีหรือการฟ้องคดี อาจเข้าข่าย
เป็นลักษณะของการฟ้องคดีปิดปากตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีอ านาจ
ตรวจสอบ สอบสวน หรือท าความเห็นในคดี   
   4. ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง หรือทางแพ่ง เกี่ยวกับการฟ้อง               
คดีปิดปาก ดังนี้   
    4.1 ในกรณีที่ความปรากฏต่อเจ้าหน้าที่หากมีการด าเนินการทางวินัย หรือทางปกครอง
เกี่ยวกับการฟ้องคดีปิดปาก หรือผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการด าเนินการทางวินัย หรือทางปกครอง อาจเข้าข่ายเป็น
ลักษณะของการฟ้องคดีปิดปาก ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีอ านาจตรวจสอบ สอบสวน หรือไต่สวนข้อเท็จจริง                  
เพ่ือด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจจัดท าค าสั่งทางปกครองพิจารณาว่าการด าเนินการทางวินัยหรือทาง
ปกครองนั้นเป็นหรือไม่เป็นการฟ้องคดีปิดปาก    
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    ในการพิจารณาท าความเห็นที่เป็นเหตุของการฟ้องคดีปิดปาก ในคดีปกครอง            
ในชั้นจัดท าความเห็นของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นหรือไม่เป็นการฟ้องคดีปิดปาก ให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิอุทธรณ์
หรือโต้แย้งค าสั่งหรือความเห็นของเจ้าหน้าที่นั้นไปยังผู้มีอ านาจ พิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นได้   
   4.2 ในกรณีที่มีการฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีในทางแพ่งต่อศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดี เป็นคดีละเมิดหรือคดีอ่ืนที่เกี่ยวกับการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการฟ้องคดีปิดปาก เพ่ือขอให้ชดใช้
ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือขอให้ยุติการกระท าบางอย่างของผู้ถูกฟ้องคดี ให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีนั้น พิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่าคดีดังกล่าวเป็นหรือไม่เป็นการฟ้องคดีปิดปาก และหากศาลเห็นว่าเป็นการฟ้องคดี
ปิดปาก ให้ศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟ้อง ยกฟ้อง หรือมีค าสั่งตามที่เห็นสมควร   
   5. ก าหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้ถูกฟ้องคดีและการพิจารณาคดีของศาลในการฟ้องคดีปิดปาก 
โดยก าหนดให้ศาลมีอ านาจเรียกคู่ความหรือเรียกให้หน่วยงานหรือบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้
ความเห็น หรือด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์แห่งการพิจารณคดี รวมทั้งมีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ิมเติม โดยศาลมีอ านาจออกค าสั่งเพ่ือให้ความคุ้มครองผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามที่ศาลเห็นสมควร และใน
กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้รับฟ้องไว้พิจารณาพิพากษา ศาลอาจใช้ดุลพินิจในการสั่งปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มี
ประกัน หรือหลักประกันก็ได้    
   6. ก าหนดให้ในการด าเนินคดีหรือการฟ้องคดีปิดปาก ให้เจ้าหน้าที่น าความเห็นของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. พนักงานสอบสวน และผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน แล้วแต่กรณี มา
ประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจของตน ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษกับคู่กรณี และให้ถือว่าความเห็น
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา    
   7. ก าหนดให้บุคคลที่ถูกฟ้องคดีปิดปากอาจยื่นค าขอรับการช่วยเหลือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ 
โดยในการขอรับความช่วยเหลือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด   
   8. ก าหนดให้ในระหว่างการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้ถูกฟ้องคดีปิดปาก หากบุคคล
ดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร                 
หรือพฤติการณ์แห่งคดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท าให้ผู้ถูกฟ้องคดีปิดปากไม่สมควรได้รับความคุ้มครองช่วยเหลืออีก
ต่อไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจพิจารณายุติหรือระงับการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ หรือยกเลิกมาตรการในการให้
ความคุ้มครองช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวก็ได้   
  9. ก าหนดบทก าหนดโทษ  
    9.1 ก าหนดให้ในกรณีที่มีการฟ้องคดีปิดปากตามพระราชบัญญัตินี้ โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีสถานะ
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต               
และเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุแห่งการถอดถอนออก
จากต าแหน่ง ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับเจ้าพนักงานของรัฐนั้น    
     ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุว่าการฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการฟ้อง
คดีปิดปาก และผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ให้ถือว่าการกระท าของเจ้าพนักงานของรัฐนั้นเป็นความผิดทางวินัย
หรือเป็นเหตุแห่งการถอดถอนออกจากต าแหน่งด้วย    
    9.2 ก าหนดให้ผู้ใดกระท าการโดยไม่สุจริตได้ยื่นฟ้องคดีปิดปากในลักษณะเพ่ือกลั่นแกล้ง
บุคคลให้ต้องรับโทษทางอาญา หรือได้น าความอันเป็นเท็จยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีอาญา หรือเข้าลักษณะเป็นการฟ้อง
คดีเพ่ือต่อรองหรือข่มขู่โดยมุ่งหวังให้การสอบสวน การตรวจสอบ หรือการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือตามกฎหมายอ่ืน ต้องยุติลง ให้ถือว่าการกระท าดังกล่าว
เป็นความผิดฐานขัดขวางกระบวนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐเป็น
ผู้กระท าการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้   
  10. ก าหนดให้บรรดาคดีที่เกี่ยวกับการฟ้องคดีปิดปากที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้
บังคับ และอยู่ระหว่างด าเนินคดีหรือคดียังไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้   
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3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ                      
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ..)                
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา             
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการก าหนดปริญญาในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งก าหนด
ปริญญาเพิ่มเติมระดับชั้นปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยี และก าหนดเพิ่มเติมชื่อปริญญาในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ รวมทั้งก าหนดอักษรย่อและสีประจ าสาขาวิชาดังกล่าว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้มีมติ
เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
4. เรื่อง ร่างกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินเยียวยา เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน เงินอุดหนุน           
และประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับจากโครงการภาครัฐอันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร            
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  ทั้งนี้ ร่างกฎหมาย รวม 2 ฉบับ ที่ กค. เสนอ เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส าหรับเงินเยียวยา เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน เงินอุดหนุน และประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับจากโครงการ            
ของภาครัฐ อันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือเป็นการ
ลดภาระภาษีและช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส          
โคโรนา 2019 และกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ   
  สาระส าคัญของร่างกฎหมาย   
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากโครงการของภาครัฐ ได้แก่   
    (1) เงินเยียวยาที่ได้รับตามโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ตามมาตรา 33            
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด     
   (2) เงินอุดหนุนที่ได้รับตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs 
ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (รง.) โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องไม่น ารายจ่ายที่จ่ายจากเงิน
อุดหนุนตามโครงการดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ทั้งนี้ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้มีการรับเงินตามโครงการทั้ง 2 โครงการดังกล่าว   
  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้เงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้รับเป็นเงินเยียวยา เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน            
เงินอุดหนุน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ ได้รับจากโครงการของภาครัฐเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่   
    (1) เงินได้ที่ได้รับเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และค่าตั๋วโดยสาร
เครื่องบินตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน   
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   (2) เงินได้ที่อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลได้รับเป็นค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์จากผู้ประกอบการน าเที่ยวตามโครงการก าลังใจ  
      (3) เงินได้ที่ได้รับเป็นค่าเดินทางและค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์จากผู้ประกอบการน าเที่ยว          
ในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทย  
   (4) เงินได้ที่ได้รับส าหรับค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้า
หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ตามโครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ระยะที ่3   
   (5) เงินได้ที่ได้รับส าหรับค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้า
หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เฉพาะผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษตาม โครงการเพิ่ม
ก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   
   (6) เงินได้ที่ได้รับเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าซื้อสินค้าอ่ืน ที่ได้ใช้จ่ายผ่านระบบการ
ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3   
   (7) เงินได้ที่ได้รับในรูปของ e-Voucher เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าสินค้าหรือ
บริการตามโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้   
   (8) เงินได้ที่ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐและไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้รับเป็นค่าครองชีพตามโครงการเราชนะ   
   (9) เงินได้ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้รับ
ตามโครงการ ม33 เรารักกัน   
   (10) เงินได้ที่ได้รับตามโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33            
ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
   (11) เงินได้ที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ      
    (12) เงินได้ที่ได้รับตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs             
ของกรมการจัดหางาน รง. ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ต้องไม่น าค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงินได้ที่ได้รับตามโครงการดังกล่าวมาหักเป็น
ค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ทั้งนี้ ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี 2564  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. …. และร่าง
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วย
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. ….             
รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่อง
ด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ พณ. รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   
  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ที่ พณ. เสนอ เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ิมร้อยละยี่สิบของ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมาย
ร่วม ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวต้องช าระเพ่ิมในกรณีที่ไม่ได้ต่ออายุการจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
และยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ิมร้อยละสามสิบของค่าธรรมเนียมรายปีซึ่งเรียกเก็บจากผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซึ่ง
ไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมรายปีภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ิมดังกล่าวมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือเป็นการลดภาระให้กับเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าและผู้ทรงสิทธิบัตรและบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วย รวมทั้งเพ่ือเป็น
การหลีกเลี่ยงการติดต่อราชการเพ่ือขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น                         
แก่ประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 
2564  
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  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. …. 
เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ิมร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมการต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวต้องช าระเพ่ิมในกรณี             
ที่ไม่ได้ต่ออายุการจดทะเบียนภายในก าหนดเวลาสิ้นอายุตามมาตรา 54 วรรคสอง มาตรา 80 มาตรา 81 และมาตรา 
94 ประกอบด้วยมาตรา 54 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   
   2. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. …. เป็นการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ิมร้อยละสามสิบของค่าธรรมเนียมรายปีซึ่งเรียกเก็บจากผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซึ่งไม่ได้
ช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา 43 วรรคสาม มาตรา 65 และมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย มาตรา 43 วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  
ทั้งนี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ิม (ค่าปรับ) ตามร่างกฎกระทรวง ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ตั้งแต่วันถั ดจากวันประกาศ             
ในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และร่างกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับดังกล่าวไม่มีผลเป็นการขยาย
ระยะเวลาการยื่นค าขอต่ออายุ และการช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ทรงสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตรยังคงต้องยื่นค าขอต่ออายุและช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้           
ในกฎหมาย  
 

เศรษฐกิจ สังคม 
6. เรื่อง ผลการส ารวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2565 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 
เสนอผลการส ารวจความต้องการของประชาน พ.ศ. 2565 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) [เป็นการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี (17 มิถุนายน 2545) ที่ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติจัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งส ารวจ
และสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ] โดยเป็นการสัมภาษณ์
สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ครัวเรือนละ 1 ราย จ านวน 6,970 ราย ระหว่าง
วันที่ 28 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2564 สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
  1. เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลด าเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปี 2565 มากที่สุด 
คือ การแก้ปัญหาค่าครองชีพสูง เช่น ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา น้ ามันเชื้อเพลิง 
และขนส่งมวลชน (ร้อยละ 84.5) รองลงมาคือ การจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ร้อยละ 45.8) และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น 
แจกชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยตนเอง หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ อาหาร และยารักษาโรค (ร้อยละ 34.6) ตามล าดับ 
โดยทุกกลุ่มอาชีพและทุกช่วงวัยต้องการให้รัฐบาลด าเนินการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูงมากที่สุด ยกเว้นเกษตรกร             
ที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาด้านการเกษตร เช่น ราคาพืชผลตกต่ า และจัดหาตลาดรองรับผลผลิต 
  2. ความวิตกกังวลต่อการเปิดประเทศไทยเพื่อรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศ มีประชาชนที่
มีความวิตกกังวลต่อการเปิดประเทศฯ (ร้อยละ 77) โดยให้เหตุผลว่าการเปิดประเทศฯ อาจเกิดการแพร่ระบาดระลอก
ใหม่จากนักท่องเที่ยว และอาจเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ๆ ในประเทศเพ่ิมข้ึน ขณะที่มีประชาชนที่ไม่มีความวิตกกังวลต่อการ
เปิดประเทศฯ (ร้อยละ 23) โดยให้เหตุผลว่า มีมาตรการกักตัวอย่างเข้มงวด และมีการควบคุม ดูแลตนเองตลอดเวลา 
เช่น ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ โดยกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และประชาชนกลุ่มอายุ 18-19 ปี มีความวิตก
กังวลต่อการเปิดประเทศฯ มากที่สุด 
  3. ความคิดเห็นต่อนโยบายให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยการปรับตัวและป้องกัน
ตนเองอย่างเข้มข้น เช่น การสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนเห็นด้วยกับนโยบาย
ดังกล่าว (ร้อยละ 63) โดยให้เหตุผลว่าคนจะมีรายได้/มีงานท า และเศรษฐกิจดีขึ้น ขณะที่ประชาชนที่ไม่เห็นด้ วยกับ
นโยบายดังกล่าว (ร้อยละ 37) โดยให้เหตุผลว่า จะท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เพ่ิมข้ึน 
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  4. ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมา โดยประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก-มากที่สุด ร้อยละ 29.9 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 42.2 มีความพึงพอใจในระดับน้อย-น้อยที่สุด ร้อยละ 
21.8 และมีความไม่พึงพอใจ ร้อยละ 6.1 
  5. การรู้จัก/ทราบช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ เช่น สายด่วน 
1212 สายด่วนต ารวจไซเบอร์ (โทร 1441) และเว็บไซต์ www.1212occ.com โดยประชาชนรู้จัก/ทราบช่องทาง
ดังกล่าว (ร้อยละ 25) และประชาชนไม่รู้จัก/ไม่ทราบ (ร้อยละ 75) นอกจากนี้ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และพ่อบ้าน/
แม่บ้าน (อยู่บ้านเฉย ๆ) รู้จัก/ทราบช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ บนโลกออนไลน์น้อยกว่าร้อยละ 10  
  6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส านักงานสถิติแห่งชาติมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   6.1 ควรให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วนตามความต้องการในแต่ละกลุ่มผ่านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดภาระค่าครอง
ชีพของประชาชน เช่น การขยายเวลาลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา การจ่ายเงินชดเชยเยียวยา และปัญหาราคาพืชผล
ทางการเกษตรตกต่ า 
   6.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการเฝ้าระวัง
และป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal            
และการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง 
   6.3 ควรมีมาตรการอย่างเข้มข้นในการเปิดประเทศ เช่น มีการกักตัวตรวจหาเชื้อโรคโควิด-
19 ด้วยวิธี Real-time PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction: RT-PCR) และการจัดสถานที่รองรับผู้ติด
เชื้อพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
   6.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยออนไลน์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ รวมถึงช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องการถูกหลอกลวง เช่น สายด่วน 1212 และสายด่วนต ารวจ               
ไซเบอร์ (โทร 1441) โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ควรให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยออนไลน์มากที่สุด 
   6.5 ควรเร่งแก้ไขฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและสร้าง
อาชีพให้กับประชาชน เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า และเร่งรัดการใช้
จ่าย/การลงทุนในหน่วยงานภาครัฐ 
 
7. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบดังนี้   
    1. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 
2564) (แผนพัฒนาการกีฬาฯ ฉบับที่ 6) ออกไปอีก 1 ปี โดยให้ยังคงใช้ได้ต่อจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่
คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.) เสนอ  
   2. ให้ คกช. รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                   
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป รวมทั้งให้ คกช. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาน าแนวทางของสมาคมกีฬามวลชนนานาชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งในแผนการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการ
กีฬาฯ ฉบับที่ 6 ด้วย เพ่ือให้การพัฒนากีฬามวลชนในประเทศเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนของ
งบประมาณในการด าเนินงาน รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และความร่วมมือจากเครือข่ายของสมาชิก
สมาคมกีฬามวลชนนานาชาติมาปรับใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาฯ ฉบับที่ 6 ได้อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คกช. รายงานว่า 
  1. คกช. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ได้มีมติที่ เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดังนี้ 
   1.1 เห็นชอบ การขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนพัฒนาการกีฬาฯ ฉบับที่ 6 ออกไปอีก            
1 ปี โดยยังบังคับใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
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   1.2 เห็นชอบหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2566 - 
2570) [(ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาฯ ฉบับที่ 7] โดยให้เสนอส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
  2. แผนพัฒนาการกีฬาฯ ฉบับที่ 6 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
  วิสัยทัศน์ 
  การกีฬาเป็นส่วนส าคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกส าคัญในการสร้างคุณค่า
ทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 
  เป้าประสงค์ 
  (1) ประชากรทุกภาคส่วนมีความสนใจในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
  (2) นักกีฬาผู้แทนของไทยประสบความส าเร็จในการแข่งกีฬาทั้งในระดับภูมิภาค ระดับทวีป และ
ระดับโลก เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีและน ามาซึ่งความภูมิใจแก่คนในชาติ 
  (3) อุตสาหกรรมกีฬาของไทยสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีการ
เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
  ตัวช้ีวัด 
  (1) ประชากรทุกภาคส่วนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ประชากรทั้งประเทศ 
  (2) อันดับการแข่งขันการกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ไม่ต่ ากว่า 
   2.1) นักกีฬาไทย 
   - อันดับที่ 7 ของเอเชียในการแข่งขันกีฬาโอลิมปกิเกมส์ 
   - อันดับที่ 6 กีฬาเอเชยีนเกมส์ 
   - อันดับที่ 1 กีฬาซีเกมส์ 
   2.2) นักกีฬาคนพิการไทย 
   - อันดับที่ 6 ของเอเชียในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 
   - อันดับที่ 6 กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ 
   - อันดับที่ 1 กีฬาอาเซยีนพาราเกมส์ 
  (3) มูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกก าลังกายและการ
กีฬาขัน้พื้นฐาน 
  (1) การเร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
  (2) การส่งเสริมการพัฒนาการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐานในชุมชนท้องถิ่นนอก
สถานศึกษา 
  (3) การจัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มีมวลชนออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา 
  (1) การจัดหาและพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือการออกก าลังกายและการ
เล่นกฬีาของมวลชน 
  (2) การเสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาส าหรับประชากร
ทุกกลุ่ม 
  (3) การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครและบุคลากรการกีฬาเพ่ือมวลชนอย่างเป็นระบบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความส าเร็จในระดับอาชีพ 
  (1) การเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทางการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
  (2) การพัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพ่ือการพัฒนากีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศและการอาชีพอย่างยั่งยืน 
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  (3) การสร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นมาตรฐาน 
  (4) การส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา 
  (5) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพอย่างเป็นระบบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 
  (1) การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
  (2) การพัฒนาการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 
  (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในระดับส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น 
  (2) การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา 
  (3) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา เพ่ือน าไปพัฒนาขีดความสามารถของ
นักกีฬาและสุขภาพของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
  (1) การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกีฬา 
  (2) การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกายและการกีฬาตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น 
เพ่ือการติดตามและประเมินผล 
  (3) การยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาฯ ฉบับที่ 6 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแผนงานภายใต้แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 อันได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)    
(2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (3) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด 19 พ.ศ. 2564 - 2565 (4) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และ (5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565 ในหลายมิติ โดยยกตัวอย่างได้ ดังนี้ 

แผนพัฒนาการกีฬาฯ ฉบับท่ี 6 ความสอดคล้องกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับที่ 2  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อ
เป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 
     1) การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
     2) การพัฒนาการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ (Sport Tourism) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นที่ 4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการ
สร้างคุณค่าทางสังคมและการพัฒนาประเทศ 
• การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
• การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อ
รองรับการเตบิโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการสร้างวิถีชีวิตทางการเมืองและการออกก าลังกาย
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการ
กีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ อาทิ 
• ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมือง
และท้องถิ่นในพื้นที่น าร่องในเมืองและ 37 จังหวัดน าร่อง
ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) 

ด้วยเหตุนี้ ท าให้มีความจ าเป็นต้องขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนพัฒนาการกีฬาฯ ฉบับที่ 6  เพ่ือให้การด าเนินงานของ
แผนพัฒนาการกีฬาฯ ฉบับที่ 6 ในปี 2565 เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. 2564 - 2565 ประกอบ
กับพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 28 ได้บัญญัติให้แผนพัฒนา



 

 

 

12 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังคงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 อันจะ
ท าให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาแผนพัฒนาการกีฬาฯ ฉบับที่ 6 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม            
อีกทั้ง (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาฯ ฉบับที่ 7 อยู่ระหว่างการเสนอตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 
2566 ดังนั้น จึงให้ขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนพัฒนาการกีฬาฯ ฉบับที่ 6 ออกไปอีก 1 ปี โดยให้ยังคงใช้ได้ต่อจนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
8. เรื่อง การปรับปรุงช่ือส านักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงชื่อหน่วยงาน จากเดิม ส านักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็น ส านักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ อว. รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
ส านักงาน ก.พ. และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  อว. รายงานว่า 
  1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้มีที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ให้มีการจัดตั้งส านักงานที่ปรึกษาฯ ประจ าสถานเอกอัครราชทูตทั้ง 3 แห่ง (ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) นั้น อว. แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งส านักงานที่ปรึกษาฯ จ านวน 2 แห่ง คือ ส านักงานที่
ปรึกษาฯ ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ส าหรับประเทศญี่ปุ่นได้จัดให้มี
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แต่ไม่ได้มีการ
จัดตั้งเป็นส านักงานท่ีปรึกษาฯ 
  2. ส านักงานที่ปรึกษาฯ ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม 
ด าเนินงานภายใต้กรอบบทบาทและหน้าที่ของ วท. ด้านการพัฒนานโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การสร้างความร่วมมือวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ วท.                   
ในต่างประเทศในด้านต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 1) ติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในเขตอาณาที่รับผิดชอบ เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือในการพัฒนานโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างความร่วมมือวิจัยและ
พัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนบุคลากร องค์ความรู้ ข้อมูล การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 2) ท างาน
ร่วมกับทีมประเทศไทยของเขตอาณาที่รับผิดชอบและหน่วยงานในต่างประเทศของส่วนราชการอ่ืน และร่วมเป็นคณะ
ผู้แทนไทยในการประชุมระหว่างประเทศ เพ่ือเจรจาความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่มีเนื้อหา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) ติดตามความเคลื่อนไหว ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กฏระเบียบและมาตรการทางการค้า และการผลิตของประเทศใน
เขตอาณาที่รับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งออกของ
อุตสาหกรรมไทย เพ่ือเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าและร่วมคณะเจรจาฝ่ายไทยเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 4) ศึกษาวิเคราะห์ 
ติดตาม และรายงานความคืบหน้าข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่าง ๆ ในเขตอาณา        
ที่รับผิดชอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานใน วท. 
  3. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 มาตรา 9 มาตรา 10 และ
มาตรา 13 บัญญัติให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง และอัตราก าลังของ วท. ไปเป็นของ อว. ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ส่งผลให้ส านักงานที่ปรึกษาฯ ต้อง
มีการปรับหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทหน้าที่ของ อว. ตลอดจนการปรับปรุงชื่อ
ส านักงานที่ปรึกษาฯ ให้มีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้นของ อว. ต่อไป เช่น ภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ เป็นต้น 
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  อว. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงชื่อหน่วยงานในต่างประเทศ 
ดังกล่าว 
 
9. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ดังนี้ 
  1. อนุมัติให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น
สาระส าคัญของโครงการพัฒนาแหล่งน้ า บริหารจัดการน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (โครงการพัฒนาแหล่งน้ าฯ) 
โดยขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2565 ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
  2. อนุมัติให้กรมการข้าว กษ. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการเพิ่ม
ศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว (โครงการเพิ่มศักยภาพ
และปรับปรุงเครื่องจักรฯ) โดยขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุด
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 
19) และภัยธรรมชาติ ท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
  3. อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ กษ. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อฯ โดยขยายระยะเวลา
ด าเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 เนื่องจากจ าเป็นต้องซื้อวัสดุ
การเกษตร (ตัวอ่อนแช่แข็ง) จากต่างประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนในเชิงเทคนิคที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตตัวอ่อนส าหรับ
การน าเข้าและได้รับผลกระทบของโรคโควิด 19 ท าให้เป็นอุปสรรคในการขนส่งและส่งมอบตัวอ่อนแช่แข็งตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
  4. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 1 – 3 เร่งรัดด าเนินโครงการให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาด าเนินงานที่เสนอในครั้งนี้ รวมถึงเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform :  eMENSCR) 
ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการโดยเร็ว และรับความเห็นและข้อสังเกตเพ่ิมเติมตามมติ คกง. 
ไปประกอบการด าเนินงานโดยเคร่งครัดต่อไป 
  5. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการโดยใช้จ่ายจาก
เงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดกู้เงินฯ 
พ.ศ. 2563) และพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ให้เร่งด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้
และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้อย่างเคร่งครัด 
 
10. เรื่อง การก าหนดสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการก าหนดสินค้าควบคุมปี 2565 จ านวน 5 รายการ ได้แก่ 1. หน้ากาก
อนามัย 2. ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพ่ือใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 3. ผลิตภัณฑ์ที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือสุขอนามัยส าหรับมือ 4. เศษกระดาษ และกระดาษที่น ากลับมาใช้ได้อีก และ 5. ไก่ 
เนื้อไก่ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  พณ. เสนอว่า 
  ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564เรื่อง การก าหนด
สินค้าควบคุมเพ่ิมเติม จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง จึงมี
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ความจ าเป็นต้องออกประกาศใหม่ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน และน าลงประกาศราชกิจจา
นุเบกษาก่อนวันสิ้นสุดผลการบังคับใช้ รวมทั้งก าหนดมาตรการก ากับดูแลสินค้าควบคุมให้มีก าหนดระยะเวลาต่อเนื่อง
ในการบังคับใช้ จึงเห็นควรก าหนดสินค้าควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ยังมีการ
แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การก ากับดูแล ติดตาม ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีปริมาณเพียงพอ และมีราคาอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม จึงเห็นควรก าหนดสินค้าควบคุม จ านวน 3 รายการ คือ 1) หน้ากากอนามัย 2) ใยสังเคราะห์ 
Polypropylene (Spunbond) เ พ่ือใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย และ 3) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ เป็น
ส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยส าหรับมือ 
  2. เนื่องจากผู้ประกอบการจากประเทศจีนย้ายฐานการผลิตมาในประเทศไทย และกลุ่มอาเซียน เพ่ือ
ผลิตเยื่อรีไซเคิลส่งออกไปต่างประเทศสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณเศษกระดาษหมุนเวียนในประเทศขาดแคลน ซึ่งส่งผลต่อ
ราคาเศษกระดาษ และกระดาษที่น ากลับมาใช้ได้อีก เพ่ือก ากับดูแลให้มีปริมาณ และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม             
จึงเห็นควรก าหนดเศษกระดาษ และกระดาษที่น ากลับมาใช้ได้อีก เป็นสินค้าควบคุม 
  3. จากราคาไก่มีการปรับสูงขึ้น เพ่ือให้การก ากับดูแล ติดตาม ปริมาณไก่ เนื้อไก่ ที่เป็นแหล่งโปรตีน
ที่ส าคัญต่อการบริโภคของประชาชนมีอย่างเพียงพอ และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นธรรม จึงเห็นควรก าหนดไก่ 
เนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม 
  ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 
19 มกราคม 2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบก าหนดสินค้าควบคุม จ านวน 
5 รายการ ได้แก่ 1) หน้ากากอนามัย 2) ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพ่ือใช้ในการผลิตหน้ากาก
อนามัย 3) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือสุขอนามัยส าหรับมือ 4) เศษกระดาษ และกระดาษที่น า
กลับมาใช้ได้อีก และ 5) ไก่ เนื้อไก่ เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับดูแลให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอ และราคาอยู่ในเกณฑ์   
ที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อประชาชนผู้บริโภค 
 
11. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน
การบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,084,264,470 บาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 รับทราบมติของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้
จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดย
เห็นชอบในหลักการของโครงการจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์อ่ืน เพ่ือรองรับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 4 ,335,644,448 บาท และมอบหมายให้กระทรวง
สาธารณสุขพิจารณาก าหนดจ านวนกรอบอัตราก าลังที่จะจ้างงานภายใต้โครงการจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสาย
งานบริการทางการแพทย์อ่ืน เพ่ือรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
จ าเป็น และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละพ้ืนที่ 
  2. กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับลดจ านวนอัตราก าลังพนักงานราชการตามโครงการจ้างแพทย์ 
พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์อ่ืน เพ่ือรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ จากเดิม จ านวน 5,000 อัตรา เป็น จ านวน 2,402 อัตรา ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี ใน
ระยะแรก โดยใช้งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 1,084,264,470 บาท และขอความเห็นชอบไปยังส านักงบประมาณ 
  3. นายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ให้กระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และ
เยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในกรอบวงเงินทั้ งสิ้น 
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1,084,264,470 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2,402 อัตรา ส าหรับโครงการจ้างแพทย์ 
พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์อ่ืน เพ่ือรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
12. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ในคราว
ประชุมครั้งที ่3/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ได้มีมติที่เก่ียวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตาม
พระราชก าหนดฯ ดังนี้ 
  1. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของ
โครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยปรับลดจ านวนสิทธิโครงการฯ จากเดิม 1,000,000 สิทธิ เป็น 200,000 สิทธิ ท าให้
กรอบวงเงินลดลงจาก 5,000 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท และขยายระยะเวลาด าเนินโครงการฯ จากเดิม
สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) พิจารณา ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจ
เกิดข้ึนจากการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการฯ โดยเคร่งครัด 
  2. อนุมัติให้จังหวัดน่าน และจังหวัดสตูล เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของ
โครงการฯ โดยขยายระยะเวลาด าเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) และ
โครงการการฝึกอบรมราษฎร (ชาวเล) เกาะหลีเป๊ะ ม.7, 8 ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพไลฟ์
การ์ดเพ่ือยกระดับความปลอดภัยเกาะหลีเป๊ะ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ของโครงการฯ ได้แล้วเสร็จ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว 
  3. อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ที่เป็นสาระส าคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
โดยปรับลดกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม 20 ล้านบาท เป็น 
19,027,420 บาท และขยายระยะเวลาด าเนินโครงการฯ จากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็น สิ้นสุดเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบ
ตามข้ันตอนแล้ว 
  4. อนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของโครงการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือน
ธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
  5. อนุมัติให้วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ
ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม ของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง วงเงิน              
5 ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนมกราคม 2565 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว 
  6. อนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของ
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยขยายระยะเวลาด าเนินโครงการฯ จาก
เดิมสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
  7. อนุมัติให้จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดยโสธร จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัด
สกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ  ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยได้ให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
  8. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ตามข้อ 1-7 เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ 
eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งด าเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และ
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ปฏิบัติตามข้อ 19 และ 20 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะ
กรรมการฯ ไปด าเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป 
 
13. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม              
พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ภายใต้พระ
ราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่            
21 มกราคม 2565 ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ
เพ่ือขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที ่4 ของส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 8,070.7242 ล้านบาท และโครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.9812 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/
โครงการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยเป็นการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565) รวม
จ านวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท า
ให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติมีรายได้ลดลง และไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอ่ืนมาทดแทนได้เพียงพอ   
ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีก าลังซื้อเพ่ิมขึ้นและสามารถด ารงชีพอยู่ได้ ในภาวะวิกฤต รวมทั้งส่งผลต่อเนื่องให้เกิด
การใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ 
  2. อนุมัติโครงการคนละครึ่ง ระยะที ่4 ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรอบ
วงเงิน 34,800 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนด
ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยรัฐสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปและบริการนวดสปา ท าผม ท าเล็บ 
และบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,200 บาท
ต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ (1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565) เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมอุปสงค์การบริโภคและกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยทุก
ระดับมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของประชาชนในสถานการณ์ที่
ราคาสินค้าสูงขึ้น 
  3. มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พิจารณาด าเนินการดังนี้ 
   3.1 ด าเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจและรับทราบถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่าเป็นการด าเนินการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือเป็น
มาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นเท่านั้น และในกรณีที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติแล้ว 
ภาครัฐก็ไม่จ าเป็นต้องด าเนินโครงการในลักษณะเช่นนี้อีก เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   3.2 พิจารณาปรับปรุงจ านวนกลุ่มเป้าหมายและวงเงินของโครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้
ที่ต้องการความช่วยเหลือป็นพิเศษ ระยะที่ 2 ให้สอดคล้องกับจ านวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิภายหลังจากการเปิด
ลงทะเบียนไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพ่ือให้สามารถน ากรอบวงเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ที่
เหลือไปใช้จ่ายในโครงการอื่นต่อไป 
   3.3 พิจารณาก าหนดมาตรการเพิ่มเติมในการก ากับและติดตามการด าเนินโครงการ เพื่อ
ป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการด าเนินโครงการโดยมิชอบได้ อาท ิร้านค้าที่รับสแกนสิทธิแลกเปลี่ยนเป็นเงิน
สด 
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  4. อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท (ปรับลดจากข้อเสนอจ านวน 13,200 ล้านบาท หรือ ลดลง 4,200 ล้านบาท) 
โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่  3 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2565) พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย พิจารณาก าหนดมาตรการเพิ่มเติมในการก ากับและติดตามการด าเนินโครงการ เพื่อป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์จากการด าเนินโครงการโดยมิชอบทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะ
ช่วยให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ต่อไป 
  5. มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 1 และ
ข้อ 2 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 4 ด าเนินการจัดท าความ
ต้องการใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์ เพ่ือให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป 
  6. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดฯ) และพระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม 
พ.ศ. 2564 ด าเนินการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ และ
พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะในส่วนของผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนมี
ความเข้าใจและรับทราบถึงข้อมูลของโครงการอย่างชัดเจนและทั่วถึง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการก ากับติดตามการด าเนิน
โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ 
 

ต่างประเทศ 
14. เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอผลการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เก่ียวข้อง และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงคมนาคมไปด าเนินการต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กต. รายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการ
ประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง รวม 10 รายการ เมื่อวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดย
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนการาบรูไนดารุสลาม (บรูไน) ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม โดยมีผู้น าประเทศสมาชิก
อาเซียนและผู้น าของคู่เจรจา 8 ประเทศ [สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) เครือรัฐออสเตรเลีย (ออสเตรเลีย) สาธารณรัฐอินเดีย สหพันธรัฐรัสเซีย (รัสเ ซีย) และ
นิวซีแลนด์] ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม จ านวน 
25 ฉบับ และแสดงวิสัยทัศน์ของไทยโดยเน้นเรื่องการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            
(โควิด-19) การฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตที่ยั่งยืน และการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค มีผลการประชุมฯ 
สรุปได้ ดังนี้ 
  1. ผลการประชุมฯ 
 

ประเด็น สาระส าคัญ 
1. การสร้าง
ประชาคมอาเซียน 

ผู้น าอาเซียนและคู่เจรจาสนับสนุนข้อริเริ่มของบรูไน เช่น ข้อริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และ
องค์รวมเพ่ือเชื่อมโยงการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติอาเชียน (ASEAN 
SHIELD) การรับรองขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะท างานระดับสูงว่าด้วยการจัดท า
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 การส่งเสริมความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจภาคทะเล และการส่งเสริมความร่วมมือด้านสุขภาพจิต 

2. การรับมือกับ
โรคโควิด-19 

2.1 ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัคซีนเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงการใช้เงินจากกองทุน
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อาเซียนเพ่ือรับมือกับโรคโควิด-19 เพ่ือจัดซื้อวัคซีนผ่านโครงการเพ่ือการเข้าถึงวัคซีน          
โควิด -19 หรื อ โคแวกซ์  (Covid-19  Vaccines Global Access Facility:  COVAX 
Facility) ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนในมูลค่าประเทศละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ
ส านักเลขาธิการอาเซียนในมูลค่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดส่ง
วัคซีนได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังสนับสนุนให้มีการเพ่ิมพูน
ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19 ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
กับคู่เจรจาเพ่ือให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงและพ่ึงพาตนเองด้านวัคซีนได้ใน
อนาคต 
2.2 คู่เจรจาหลายประเทศได้ประกาศข้อริเริ่มเพ่ือสนับสนุนอาเซียนในด้านวัคซีน เช่น 
ออสเตรเลียประกาศมอบวัคซีนให้อาเซียนเพ่ิมเติมอีก 10 ล้านโดส ภายในช่วงกลางปี 
2565 เกาหลีใต้ได้ประกาศที่จะให้เงินสนับสนุนกองทุนอาเซียนเพ่ือรับมือกับโรคโควิด-
19 เพ่ิมเติมอีก 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐฯ ได้ประกาศจะให้วัคซีนแก่ประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลกรวมทั้งอาเซียน เพ่ิมเติมอีก 500 ล้านโดสภายในปี 2565 และจีนได้ประกาศ
ข้อเสนอจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-จีนด้านการวิจัยและพัฒนาความมั่นคงทาง
สาธารณสุข 
2.3 อาเซียนยังไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับที่ตั้งของศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and 
Emerging Disseases: ACPHEED) โดยอินโดนีเ ซีย ไทย (ได้รับการสนับสนุนจาก           
6 ประเทศ) และเวียดนาม (ได้รับการสนับสนุนจากลาว) ยืนยันความพร้อมที่จะเป็นที่ตั้ง
ของศูนย์ฯ  

3. การฟื้นฟู
เศรษฐกิจและการ
สร้างอนาคตที่
ยั่งยืน 
 

3.1 ที่ประชุมย้ าถึงความมุ่งมั่นในการฟ้ืนฟูหลังโรคโควิด-19 อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 
โดยเน้นการด าเนินการตามกรอบการฟ้ืนฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน นอกจากนี้ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนยังเห็นพ้องถึงความจ าเป็นในการเริ่มเปิดภูมิภาคและการเดินทางระหว่าง
กันอย่างปลอดภัย โดยใช้ประโยชน์จากกรอบการจัดท าระเบียงการเดินทางของอาเซียน 
(ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework:  ATCAF)  เ พ่ืออ านวยความ
สะดวกการเดินทางที่จ าเป็น เช่น ราชการและธุรกิจ โดยไทยเสนอให้พิจารณาขยายให้
ครอบคลุมการท่องเที่ยว รวมทั้งผลักดันให้อาเซียนจัดท าการรับรองวัคซีนและใบรับรอง
การฉีดวัคซีนระหว่างกัน 
3.2 อาเซียนและคู่เจรจาเห็นพ้องกันถึงความจ าเป็นในการเร่งรัดการบูรณาการความตก
ลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) มีผลใช้บังคับตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในช่วงต้นเดือนมกราคม 
2565 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาค 
ซึ่งไทยได้ยื่นสัตยาบันสารส าหรับ RCEP ต่อส านักเลขาธิการอาเซียนแล้ว เมื่อวันที่               
28 ตุลาคม 2564 
3.3 ที่ประชุมฯ ได้มีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี 
ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์อาเซียนในประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แถลงการณ์
ผู้น าอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน และ
แถลงการณ์ผู้น าอาเซียน-สหรัฐฯ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลรวมทั้งจะมีการประกาศให้           
ปี 2565 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน-รัสเซีย 
3.4 ที่ประชุมฯ เห็นพ้องที่จะส่งสริม “วาระสีเขียวอาเซียน” เพ่ือให้อาเซียนสามารถมี
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และคู่เจรจาของอาเ ซียนได้แสดง
ความพร้อมที่จะสนับสนุนอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือดังกล่าวให้เกิดผลลัพธ์ที่
เป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 24 ได้ประกาศให้ปี 2564 และ 
2565 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน และออสเตรเลียได้
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ประกาศข้อริเริ่มโครงการออสเตรเลียส าหรับอนาคตของอาเซียน (Australia for ASEAN 
Futures Initiatives) มูลค่า 124 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านต่าง ๆ 

4. ความสัมพันธ์
กับคู่เจรจาและ
ภาคีภายนอก 

ผู้น าอาเซียนต่างยินดีที่อาเซียนรับสหราชอาณาจักรเป็นคู่เจรจาล าดับที่ 11 และ
เห็นชอบการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน (Comprehensive Strategic 
Partnership) ระหว่างอาเซียนกับจีนและออสเตรเลีย รวมทั้งเห็นพ้องให้มีการจัดการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศต่าง ๆ เช่น การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัย
พิเศษ เพ่ือฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน การประชุม
สุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป เพ่ือฉลองวาระครบรอบ 45 ปี และความสัมพันธ์ระหว่าง
อาเซียนและสหภาพยุโรป ในปี 2565 

5. สถานการณ์
ระหว่างประเทศ
และในภูมิภาค 
 

5.1 บริบทของสภาพภูมิศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันระหว่าง
มหาอ านาจ (สหรัฐฯ -จีน) ประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาจะเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับอาเซียนภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the 
Indo-Pacific: AOIP) นอกจากนี้ ไทยได้เสนอให้อาเซียนพิจารณาแนวทางใหม่ ๆ ในการ
ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในภูมิภาค เพ่ือลดการ
เผชิญหน้าระหว่างกัน 
5.2 ทะเลจีนใต้ ประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาบางประเทศได้แสดงความห่วงกังวล
เกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ในกรอบการประชุมต่าง ๆ อย่างไรก็ดี ที่ประชุมฯ           
ได้ย้ าถึงความส าคัญของการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพความปลอดภัย เสรีภาพในการ
เดินเรือและบินผ่าน รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคี
ในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: 
DOC) และการเจรจาประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct: COC) ที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญานุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 [United Nations Convention on 
the Law of the Sea (UNCLOS) 1982] 
5.3 การจัดตั้งหุ้นส่วนไตรภาคีด้านความม่ันคงระหว่างสหรัฐฯ สหราชอาณาจักรและ
ออสเตรเลีย (AUKUS) ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชาและสหพันธรัฐมาเลเซีย แสดงความห่วงกังวลต่อการจัดตั้ง AUKUS ซึ่งอาจ
น าไปสู่การแข่งขันสะสมอาวุธและความตึงเครียดในภูมิภาค รวมทั้งเน้นย้ าถึงความ
จ าเป็นในการเคารพและธ ารงรักษาหลักการในสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free 
Zone: SEANWFZ) อย่างไรก็ดี ออสเตรเลียและสหรัฐฯ ได้ใช้โอกาสการประชุมครั้งนี้
ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการด าเนินการตาม AOIP และความเป็นแกนกลางของอาเซียน
ในสถาปัตยกรรมภูมิภาค รวมทั้งพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ 
(Nuclear Non-Proliferation Treaty: NPT) 
5.4 สถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สหรัฐฯ และนิวซีแลนด์
กล่าวประณามรัฐประหารในเมียนมาอย่างชัดเจนและเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกคุม
ขังทางการเมือง นอกจากนี้ ทุกประเทศทั้งอาเซียนและคู่เจรจาต่างสนับสนุนบทบาทที่
สร้างสรรค์ของอาเซียนในการช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาผ่านการด า เนินการ
ตามฉันทามติ 5 ข้อ ของผู้น าอาเซียน และสนับสนุนการท างานและบทบาทของผู้แทน
พิเศษของประธานอาเซียนเรื่องเมียนมาเพ่ือช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสร้าง
บรรยากาศส าหรับการหารือที่สร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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6. การส่งมอบ
ต าแหน่งประธาน
อาเซียน ปี 2565 

บรูไนได้ส่งมอบต าแหน่งประธานอาเซียนให้แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) โดย
นายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชาได้ประกาศแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียน ปี 2565 
ได้แก่ “ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together” 

  2. ที่ประชุมฯ ได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม จ านวน 25 ฉบับ โดยสาระส าคัญของเอกสารไม่
แตกต่างจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้แล้ว  
  3. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประชุมฯ มีประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น 

ประเด็น การด าเนินการที่ส าคัญ เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การสร้าง
ประชาคมอาเซียน 

1.1 จัดท าข้อริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และองค์รวมเพ่ือ
เชื่อมโยงการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติของอาเซียน  
1.2 รับรองขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะท างาน
ระดับสูงว่าด้วยการจัดท าวิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 
1.3 ส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ ภาคทะเล และด้านสุขภาพจิต 

กต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดศ.)  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.)  
 

2. การรับมือกับ
โรคโควิด-19 
 

2.1 ส่งเสริมความร่วมมือให้มีการเข้าถึงวัคซีนอย่าง
เท่าเทียม 
2.2 หาข้อสรุปเกี่ยวกับที่ตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะ
ฉุ ก เ ฉิ นทา งสาธ ารณสุ ข และ โ ร ค อุบั ติ ใ หม่  
(ACPHEED) 

กต. สธ. สถาบันวัคซีน 
แห่งชาติ 
 

3 .  ก า ร ฟื้ น ฟู
เศรษฐกิจและการ
ส ร้ า ง อ น า ค ต ที่
ยั่งยืน 
 

3.1 สนับสนุนให้ความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้
ตามเป้าหมาย (ภายในช่วงเดือนมกราคม 2565) 
3.2 เปิดภูมิภาคและการเดินทางระหว่างกันอย่าง
ปลอดภัยในอาเซียน รวมถึงผลักดันให้อาเซียน
จัดท าการรับรองวัคซีนและใบรับรองการฉีดวัคซีน
ระหว่างกัน 
3.3 การส่งเสริมการเข้าถึงดิจิทัลและการน าดิจิทัล
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล
และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่ งยืน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด 
และการเงินสี เขียว  โดยสอดคล้องกับโมเดล
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 
3.5 เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลาง
และการสร้างอนาคต 
ขนาดย่อม และรายย่อย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี 

กระทรวงการคลัง (กค.) กต. 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ดศ. 
ทส. กระทรวงพลังงาน (พน.) 
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) สธ. 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) และส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

4. ความสัมพันธ์
กับคู่เจรจาและ
ภาคีภายนอกและ

4. 1 ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น
ยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างอาเซียนกับจีน
และออสเตรเลีย 

กต. กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (กก.) วธ. 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ
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สถานการณ์
ระหว่างประเทศ
และในภูมิภาค 

4.2 เตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-
สหภาพยุโรปสมัยพิเศษ ในปี 2565 
4.3 พิจารณาหาแนวทางในการส่ง เสริมการ
ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 
4.4 ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรม การศึกษา 
และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน 
4.5 สนับสนุนให้การเจรจาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องในประเด็นคาบสมุทรเกาหลีมีความ
คืบหน้า 
4.6 รักษาและส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง
เสถียรภาพ และเสรีภาพในการเดินเรือและบิน
ผ่านเหนือทะเลจีนใต้ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(สปน.) (กรมประชาสัมพันธ์) 
 
 

 
15. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกระบวนการ Universal 
Periodic Review รอบท่ี 3 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตาม
กระบวนการ Universal Periodic Review รอบที่ 3 ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้แจ้งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ทราบต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ยธ. รายงานว่า ยธ. ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตช. ศอ.บต. และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแล้ว เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2564 รวมทั้ง ยธ. ได้ขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากกระทรวงการคลังและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้วซึ่งมีผลการพิจารณาในภาพรวม สรุปได้ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของ กสม. สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม 
1 .  ค ว ร เ ร่ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญ
หาย พ.ศ. .... เพ่ือให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีระหว่างประเทศที่
ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม  แ ล ะ เ ร่ ง
พิจารณาการให้สัตยาบันพิธี
สาร เลื อกรับของอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานฯ 
 

ที่ประชุมเห็นว่า ข้อเสนอแนะของ กสม. สอดคล้องกับการด าเนินงานของ 
ยธ. แล้ว โดยร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ได้ยกร่างขึ้น
ตามหลักการของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ซึ่งที่
ผ่านมา ยธ. โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เสนอร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว 
เข้าสู่กระบวนการพิจารณากฎหมายตามล าดับแล้ว ปัจจุบันอยู่ในชั้นการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส าหรับการพิจารณาการให้
สั ต ย า บั น พิ ธี ส า ร เ ลื อ ก รั บ ข อ ง อ นุ สั ญ ญ า ต่ อ ต้ า น ก า ร ท ร ม า น ฯ 
คณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีปลัด ยธ. เป็นประธาน และมีผู้แทนจากส่วนราชการ
ต่าง ๆ ร่วมเป็นอนุกรรมการได้มีมติให้ประเทศไทยคงท่าทีเดิม โดยยังไม่เข้า
เป็นภาคีพิธีสารฯ แต่ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพิธีสารฯ 
ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
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2. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
( 1 )  ค ว ร พิ จ า ร ณ า ย ก เ ลิ ก
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับหน้าที่และ
อ า น า จ ข อ ง  ก ส ม .  ต า ม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยมาต ร า  247 ( 4 )  แ ล ะ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
(4) เพ่ือความเป็นอิสระของ 
กสม. ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ในอนาคต 
(2) ควรเพิ่มข้อบัญญัติใน
กฎหมายให้ กสม. มีหน้าที่และ
อ านาจในการไกล่เกลี่ยให้
ชัดเจน 

กสม. สามารถเสนอแก้ไขกฎหมายเพ่ือความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กร รวมทั้งการเพ่ิมหน้าที่และอ านาจในการไกล่เกลี่ยให้มีความ
ชัดเจนได้ด้วยตนเอง เนื่องจากประธาน กสม. เป็นผู้ รักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงเป็นอ านาจของ กสม. ที่จะสามารถด าเนินการ
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ รวมทั้งยังสอดคล้องกับหลักการ
ปารีสเกี่ยวกับสถานะของ กสม. ที่มีอ านาจหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และมี
หน้าที่กึ่งศาลเพ่ือรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนและเรื่องราวร้องทุกข์ โดย
แสวงหาแนวทางยุติปัญหาอย่างสมานฉันท์ผ่านกระบนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท 
 

3. การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-
19) และผลกระทบด้านสิทธิม
บุษยชน 
(1) ควรก าหนดมาตรการการ
ช่วยเหลือเยียวยาให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม 
และก าหนดช่องทางการให้
ความช่วยเหลือที่สะดวก เพ่ือ
การเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ และใช้
สิทธิในทางปฏิบัติได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ควรค านึงถึงการให้ความ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มยากล าบาก

 
 
 
 
(1) ที่ประชุมเห็นว่า ข้อเสนอแนะของ กสม. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดย สธ. ได้ให้สิทธิการ
ตรวจคัดกรองและการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนทุก
กลุ่ม ซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ
และเอกชน รวมทั้งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
กลางดูแลเกี่ยวกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ส าหรับการฉีดวัค ซีนมี
เป้าหมายให้สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม โดยในพ้ืนที่ที่มีการระบาดหนักได้เร่ง
ด าเนินการฉีดวัคซีน เพ่ือให้การแพร่ระบาดของเชื้อลดลงและป้องกันการ
เสียชีวิตและป่วยหนักให้เร็วที่สุด ส าหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ใด้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด 
ส าหรับมาตรการเพ่ือช่วยเหลือตั้งแต่เด็กแรกเกิด เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ 
คนไร้ที่พ่ึง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย พม. 
ได้ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนนมผงส าหรับเด็กเล็กเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ กค. ได้มีมาตรการบรรเทาและเยียวยา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาด ได้แก่ 1) มาตรการทางการคลัง 2) มาตรการ
ทางภาษี และ 3) มาตรการทางการเงิน 
 
(2) ที่ประชุมเห็นว่า ข้อเสนอแนะของ กสม. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และการด าเนินงานของ รง. แล้ว โดย รง. ให้ความคุ้มครองแรงงานทุกคน
อย่างเท่าเทียมกันทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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ที่สุดให้สามารถกลับมาพ่ึงพา
ตนเองได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ควรด าเนินการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังในการ
แก้ ไขปัญหาการลักลอบน า
แ ร ง ง า น ผิ ด ก ฎ ห ม า ย เ ข้ า
ประเทศและปัญหาบ่อนการ
พนัน 
 
 

รวมทั้งได้ด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งก าหนดมาตรฐานขั้น
ต่ า ส าหรับแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ รวมทั้งนายจ้าง/สถานประกอบการ โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 1) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 2) การส่งเสริม
การให้บริการจัดหางาน 3) การแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระ 4) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ       
5) การจ้างงานเพ่ือลดผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVD-19) 6) การส่งเสริมการจ้างานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
7) การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ 8) การฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ สศช. ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นดังกล่าวไว้ในแผนแม่บทเฉพาะกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว 
 
(3) ที่ประชุมเห็นว่า ข้อเสนอแนะของ กสม. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดย รง. ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบและด าเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานข้ามชาติที่
เข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตช. ได้จัดให้มีการประชุม
และศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจแต่ละกอง
ก ากับเป็นประจ าทุกเดือน โดยเน้นย้ า ก ากับ ดูแล ให้ด าเนินการตาม พรบ. 
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
ในงานประมง พ.ศ. 2562 และ พ.ร.ก. แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ 
สศช. ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวไว้ในแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมายแล้ว 

4. สถานการณ์การชุมนุมทาง
การเมือง 
(1 )  ควรรณรงค์ส่ ง เสริม ให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของ
การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการชุมนุมที่
ไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืนรวมทั้งไม่ใช้ค าพูดที่
เป็นการตีตราเลือกปฏิบัติหรือ
สร้างความเกลียดชัง 
(2) ควรเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง
ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
ทันท่วงที เพื่อเป็นการต่อต้าน
ข่าวลวงแทนการจับกุมผู้กระท า
ความผิด 
(3) การใช้มาตรการรักษาความ
สงบเรียบร้อยโดยการยุติหรือ
สลายการชุมนุมแม้กฎหมายจะ
บัญญัติไว้เป็นขั้นตอนให้
ด าเนินการได้ แต่การใช้

 
 
(1) ที่ประชุมเห็นว่า ข้อเสนอแนะของ กสม. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่ผ่านมา ยธ. โดยกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ด าเนินการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพมาอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
 
 
 
 
(2) ที่ประชุมเห็นว่า ข้อเสนอแนะของ กสม. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และการด าเนินงานของ ดศ. แล้ว โดย ดศ. ได้ก าหนดมาตรการต่อต้านและ
ตรวจสอบข่าวลวง โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
 
(3) ตช. ได้ให้ความเคารพต่อสิทธิของประชาชน และเสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 
3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยซึ่งในทางปฏิบัติกรณีการชุมนุมโดย
สงบจะไม่มีการสลายการชุมนุมดังกล่าว แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) รัฐบาลจึงได้ 
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มาตรการเช่นว่านั้นย่อมส่งผล
กระทบตามมา โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ชุมนุมท่ีมีทั้งเด็ก เยาวชน 
ผู้หญิง ดังนั้น หากเป็นไปได้ 
ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการ
ดังกล่าวเท่าท่ีจ าเป็น 
 

ประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
และ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือการป้องกันและลดการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคดังกล่าว ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงมีความจ าเป็นต้องควบคุม
และดูแลความสงบเรียบร้อย หรือจ ากัดไม่ให้มีการชุมนุมเกิดขึ้น โดยมีการ
ก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจน ตลอดจนแจ้งและบอกกล่าวประชาชนทุกครั้ ง
ก่อนที่จะมีการจับกุมเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5.  สิ ท ธิ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ยุติธรรม เรื่องกองทุนยุติธรรม 
   ค ว ร พิ จ า ร ณ า ป รั บ ป รุ ง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติ ธรรมว่ าด้วยหลัก เกณฑ์  
วิ ธีการ และเงื่ อนไขในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดี พ.ศ. 2559 เพ่ือไม่ให้
เป็นอุปสรรคต่อการขอรับการ
ช่ วย เหลือทางการ เงิ นของ
ประชาชน  

ที่ประชุมเห็นว่า ข้อเสนอแนะของ กสม. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
การด าเนินงานของ ยธ. โดยส านักงานกองทุนยุติธรรมแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการศึกษาเพ่ือประเมินผลการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาวิจัย “โครงการ
จ้างที่ปรึกษาด าเนินงานและพัฒนางานกองทุนยุติธรรม” โดยสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDR) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยุติธรรม 

6. ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
(1) ควรพิจารณาเยียวยาเหยื่อ
ของคว ามรุ น แร งแล ะก า ร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้าน  
อ่ืน ๆ อาทิ  การให้สามารถ
กลับคืนสู่สภาพการด าเนินชีวิต
ได้เป็นปกติ การเยียวยาด้าน
จิตใจ 
(2) ควรบังคับใช้กฎหมายด้าน
ความมั่นคงเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความไม่ ส งบ ใน พ้ืนที่ เ ท่ า ที่
จ า เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง แ ล ะ ใ น
ระยะเวลาที่จ ากัดและพึงระวัง
อย่างยิ่งในการด าเนินมาตรการ
ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนบน
พ้ืนฐานของหลักกฎหมายและ
การไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 

 
 
(1) ที่ประชุมเห็นว่า ข้อเสนอแนะของ กสม. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และ ศอ.บต. แล้ว โดย ศอ.บต. มียุทธศาสตร์แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งครอบคลุม 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) การเยียวยาชีวิตและร่างกายในกรณีที่
เสียชีวิต บาดเจ็บ และบาดเจ็บสาหัส 2) การเยียวยาทรัพย์สินที่เสียหายหรือ
สูญหาย และ 3) การเยียวยาด้านจิตใจ 
 
(2) ที่ประชุมเห็นว่า ข้อเสนอแนะของ กสม. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยที่ปัจจุบัน พ.ร.ก. การ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ถือเป็นเครื่องมือที่จ าเป็น
ส าหรับเจ้าหน้าที่ในการยับยั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ และส าหรับนโยบายการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ให้ความส าคัญในการบังคับ
ใช้กฎหมายและการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ
แนวทางการปรับลดพ้ืนที่ที่บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงเมื่อสถานการณ์
และเหตุการณ์โดยรวมเข้าสู่สภาวะปกติ ส าหรับการตรวจดีเอ็นเอกับ
กลุ่มเป้าหมายในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือปิดล้อมตรวจค้นเป็นการ
ด าเนินการโดยศูนย์พิสูจน์หลักฐานของต ารวจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด รวมถึงมีชุด
นิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยสนับสนุนด าเนิ่นการในพ้ืนที่ด้วย ซึ่งได้ด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด 

 
16.  เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับองค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Memorandum 
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of Understanding between the Association of Southeast Asia Nations and the Organisation for 
Economic Co-Operation and Development) ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกและเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในนาม
อาเซียนตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงพณิชย์ขอเสนอร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1.วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ OECD ในประเด็นที่มี 
ความสนใจร่วมกัน รวมทั้งก าหนดกรอบยุทธศาสตร์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานงาน และพัฒนา 
ความร่วมมือในสาขาความร่วมมือที่ส าคัญ 
  2. สาขาส าคัญส าหรับความร่วมมือ รวม 36 สาขาในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ได้แก่ (1) การตอบสนองต่อโควิด-19 (2) ภาษีอากร (3) การจัดการการเงินภาครัฐ (4) แนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ 
(5) การอ านวยความสะดวกทางการค้า (6) การลงทุน (7) การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (8) การค้าบริการ 
(9) ห่วงโซ่มูลค่าโลก (10) การแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค (11) วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และรายย่อย 
(12) การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (13) นวัตกรรม (14) ผลิตภาพ (15) เกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน (16) การบูรณาการทางการเงิน (17) หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (18) การขนส่ง (19) สถิติ (20) การ
ท่องเที่ยว (21) การวัดความอยู่ดีมีสุขและนโยบายด้านความอยู่ดีมีสุข (22) การลดช่องว่างของการพัฒนาภายใน
อาเซียน (23) เมืองอัจฉริยะ (24) โครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืน (25) การศึกษา (26) การพัฒนาทักษะ (27) การจ้างงาน
และการเคลื่อนย้ายแรงงาน (28) สิ่งแวดล้อม (29) สิ่งแวดล้อมท่ัวทั้งภาคส่วน (30) การจัดหาเงินทุนส าหรับจัดการภัย
พิบัติและการบริหารจัดการภัยพิบัติ (31) สาธารณสุข (32) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (33) เพศสภาพ               
(34) ธรรมาภิบาล (35) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการคุ้มครองทางสังคม (36) ด้านอื่น ๆ ของความร่วมมือ 
  3. การใช้บังคับและระยะเวลา จะมีผลใช้บังคับนับจากวันที่ลงนามโดยมีระยะเวลา 5 ปี หลังจาก
นั้นสามารถขยายระยะเวลาได้ตามที่มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และจะสิ้นสุดการมีผลใช้บังคับหากมีฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับองค์การเพ่ือ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ที่จะมีการลงนามในช่วงการประชุม OECD Ministerial Meeting on 
Southeast Asia ณ กรุงโซล ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565  
 
17.  เรื่อง การจัดท าและลงนามเอกสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (Addendum No. 1) ของสัญญาการให้ (Grant 
Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถของส านักเลขาธิการ
อาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อเอกสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 (Addendum No. 1) ของสัญญาการให้ 
(Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถของส านักเลขาธิการ
อาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก พร้อมทั้งอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว และให้
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งส านักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจากร์ตา ว่า 
รัฐบาลไทยเห็นชอบต่อเอกสารแล้ว และให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในเอกสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 
(Addendum No. 1) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. กิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของส านักเลขาธิการอาเซียนเป็น  1 ใน 5องค์ประกอบ
ส าคัญของโครงการ ARISE Plus โดยนอกจากจะสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถด้านบุคลากรของส านักเลขาธิการ
อาเซียนแล้ว ยังสนับสนุนการด าเนินโครงการการอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมและศุลกากรอาเซียน (ASEAN 
Customs and Transport Facilitation) ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญการศึกษา และเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งเป็น
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การด าเนินการเพ่ิมเติมจากสัญญาการให้ฯ ที่ลงนามไปแล้ว จึงต้องจัดท าและลงนามในเอกสารเพ่ิมเติมฯ เพ่ือที่จะ
ขยายขอบเขตโครงการ 
  2. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการ High Level Implementation Committee (HLIC) 
ภายใต้ส านักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวได้เห็นชอบการจัดท าเอกสารเพ่ิมเติมฯ 
ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ณ กรุงจาการ์ตาได้มีหนังสือถึงเลขาธิการอา
เขียน น าส่งเอกสารเพ่ิมเติมฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้ลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้ว 
 
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ (Communique) ส าหรับการ
ประชุม Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 14 และการประชุม Berlin Agriculture 
Ministers’ Conference ครั้งที่ 14  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ (Zero Draft-2022 
Communique) ในการประชุมรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน (Berlin Agriculture Ministers’ Conference) ครั้งที่ 14 
และอนุมัติในหลักการว่า หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. เอกสารร่างแถลงการณ์เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนและการปกป้องดิน
ส าหรับการเกษตร เพ่ือปกป้องความมั่นคงด้านอาหารตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการเปลี่ยนระบบอาหารที่การประชุมสุดยอดระบบอาหารแห่งสหประชาชาติให้ความส าคัญ  
โดยร่างดังกล่าวให้ความส าคัญของการด าเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่ 
   1.1 การส่งเสริมสุขภาพดิน ส่งเสริมการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของดินอย่างยั่งยืน การจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีสสนับสนุน        
ข้อริเริ่มโครงการ 4per1000 และการด าเนินการ RECSOIL (Recarbonization of Global Soils) ขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งความส าคัญของวาระการด าเนินการตามนโยบายการประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่อาหารและ
การเกษตรที่ยั่งยืน 
   1.2 การฟ้ืนฟูความเสื่อมสภาพของดิน ความพยายามในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติซึ่งปกป้องดินและเสริมสร้างสุขภาพติน รวมทั้งความมุ่งมั่นต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทรายตาม
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to 
Combat Desertification: UNCCD) ตลอดจนการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในด้านการจัดการที่ดิน ดินและน้ า
อย่างยั่งยืน 
   1.3 การใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างจ ากัด ให้ความส าคัญกับการจัดการดินและที่ดินอย่างยั่งยืน 
และเน้นถึงความส าคัญของการประชุมสมัชชาความร่วมมือดินโลก (Global Soil Partnership: GSP) ซึ่งเป็นกลไกใน
การส่งเสริมการจัดการดินอย่างยั่งยืนในทุกระดับ 
   1.4 การเข้าถึงที่ดินและการรักษาสิทธิ์ในการครอบครอง ส่งเสริมการด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติตามความสมัครใจว่าด้วยการก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อการครอบครองที่ดิน การประมง และป่าไม้ใน
บริบทของความมั่นคงอาหารระดับชาติ (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Land, 
Fisheries and Forests in the Context of National Food Security: CFS VGGT) 
  2. ร่างแถลงการณ์ฯ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการด าเนินการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ส าคัญ ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 2 การขจัดความอด
อยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร ข้อ 2.4 ปรับปรุงดินและที่ดิน (การอนุรักษ์ดินและน้ า)เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการ
อย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาโลกร้อน ข้อ 13.2 ลดการปลดปล่อยคาร์บอนในดิน และเป้าหมายที่ 15 ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศฯ บนบก ข้อ 15.3 ลดความเสื่อมโทรมของดินและที่ดิน และข้อ 15.5 เพ่ิมความ
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หลากหลายทางขีวภาพในดิน และเป็นการแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการสนับสนุนนโยบายด้านระบบอาหารโลก
เพ่ือผลักดันและน าไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
 

แต่งตั้ง 
19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายถาวร                 
สกุลพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค [นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านวิจัย)] ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 2 ราย เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ดังนี้   
   1. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง               
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง    
   2. นางบุปผา พันธุ์ เพ็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง                   
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง     
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเติม  
  คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เ ห็ นชอบตามที่ ส า นั ก ง านสภาความมั่ น ค งแห่ ง ช าติ เ สนอแต่ งตั้ ง                                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ธนาดิเรก เป็นกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ด้านประสานการมีส่วนร่วม) เพ่ิมเติม  
 
22. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติกอ งทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.  2561 ประกอบด้วย   
   1. นายสมชัย ฤชุพันธุ์    ประธานกรรมการ  
  2. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน   
  3. รองศาสตราจารย์ชโยดม สรรพศรี      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา   
   4. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล  
  5. นายนิกร เภรีกุล    กรรมการและเลขานุการ  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง และเพ่ือการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จ านวน 3 ราย 
ดังนี้   
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   1. นายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม   
   2. นายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม  
   3. นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงวัฒนธรรม ไปด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 

......................... 


