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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (19 เมษายน 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                      
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
    ทางแพ่งอ่ืน พ.ศ. ….  
  2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 
    ด าเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  3.  เรื่อง รายงานประจ าครึ่งปี  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
  4. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที ่1/2565 
  5. เรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1  
    (พ.ศ. 2559-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  6. เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับ 
        ผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย  
    ฤดูการผลิต 2562/2563 
  7. เรื่อง รายงานการถอดบทเรียนการด าเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการรับมือ
    การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 
  8. เรื่อง ขอปรับปรุงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565  
    เรื่อง มาตรการเร่งด่วนเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคา
    พลังงานอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป 
  9. เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินงาน 
    โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
    ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
  10. เรื่อง รายงานการศึกษา เรื่อง แนวทางและรูปแบบการก าหนดความผิดของนิติบุคคล 
    ที่เก่ียวข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผู้ร่วมกระท าความผิด 
 

ต่างประเทศ 
  11.  เรื่อง     ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าภายใต้แผนงาน The Programme for COVID - 19  
    Crisis Response Emergency Support จากรัฐบาลญี่ปุ่น 
  12.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทยและมองโกเลีย 
  13.  เรื่อง  ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – เวียดนาม 
    ครั้งที่ 4  
  14.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาคุมาโมโตะ (Kumamoto Declaration)  
    ส าหรับการประชุมระดับผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 4  
    (4th Asia-Pacific Water Summit: 4th APWS) 
  15.  เรื่อง  ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานบิมสเทค ครั้งที่ 3 
 



 

 

 

2 

แต่งตั้ง 
  16.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน) 

 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 

กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งอ่ืน พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาททางแพ่งอ่ืน พ.ศ. …. ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอว่า   
   1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 61/2 วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 บัญญัติให้ในอ าเภอหนึ่ง ให้มีคณะ
บุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชน ที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอ 
ในเรื่องที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่า
นั้น ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตั้งแต่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับยังไม่เคยมีการตราพระราช
กฤษฎีกาก าหนดจ านวนทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งอ่ืน เพ่ือก าหนดจ านวนทุนทรัพย์ การ
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนเพ่ิมเติมแต่อย่างใด   
   2. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
เกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200 ,000 บาท ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ปรากฏว่ามีประชาชนซึ่งเกิดข้อพิพาททาง
แพ่งอ่ืนที่มีจ านวนทุนทรัพย์เกิน 200,000 บาท ได้ยื่นค าร้องต่อนายอ าเภอเพ่ือน าข้อพิพาททางแพ่งดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท แต่นายอ าเภอไม่อาจรับข้อพิพาททางแพ่งนั้นเข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งได้ โดยสถิติข้อมูลการไกล่เกลี่ยของทุกอ าเภอ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
พ.ศ. 2564 พบว่า ข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200 ,000 บาท ซึ่งได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยมีจ านวน 
15,662 เรื่อง ไกล่เกลี่ยแล้วส าเร็จจ านวน 14,439 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92 อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมานายอ าเภอเคยได้รับ
การร้องขอให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 200,000 บาท จ านวน 37 เรื่อง แบ่งเป็น ทุน
ทรัพย์ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป จ านวน 1 เรื่อง ทุนทรัพย์ไม่เกิน 2,000,000 บาท จ านวน 2 เรื่อง ทุนทรัพย์ไม่
เกิน 1,000,000 บาทข้ึนไป จ านวน 14 เรื่อง ทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทข้ึนไป จ านวน 20 เรื่อง    
   3. โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างมาก ส่งผลให้เกิดข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีจ านวนทุนทรัพย์มากขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้การ
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กรมการปกครอง
จึงเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 โดยเห็น
ควรให้เพิ่มจ านวนทุนทรัพย์ของข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนจากเดิมที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 200,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและวิถีชีวิตประชาชนที่มีการท านิติกรรมสัญญาจ านวนสูงขึ้น และเป็น
การอ านวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถน าข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทได้มากยิ่งขึ้น จึงสมควรเพิ่มจ านวนทุนทรัพย์ของข้อพิพาททางแพ่งอ่ืน โดยที่มาตรา 71/10 (5) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติให้ ก.พ.ร. มีอ านาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตรา
พระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมจ านวนทุน
ทรัพย์ของข้อพิพาททางแพ่งอ่ืน จากเดิมที่ก าหนดไว้ไม่เกินสองแสนบาท เป็นไม่เกินสองล้านบาท และเสนอ ก.พ.ร. 
พิจารณา     
   4. ในคราวประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่าง
พระราชกฤษฎีกาก าหนดทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งอ่ืน พ.ศ. …. และให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป    
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา    
   ก าหนดจ านวนทุนทรัพย์ของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนจากเดิมที่ก าหนด
จ านวนทุนทรัพย์ไว้ไม่เกินสองแสนบาท เป็น จ านวนไม่เกินสองล้านบาท  
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2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ กค. เสนอว่า  
  1. มาตรา 63/15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ในกรณีที่มีการบังคับให้ช าระเงิน
และค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินประสงค์ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้ยื่นค าขอฝ่าย
เดียวต่อศาลภายในสิบปีนับแต่วันที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุด เพ่ือให้ศาลออกหมายบังคับคดี
เพ่ือบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจ านวนเงินที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยัง
มิได้ช าระตามค าสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้บังคับทางปกครองหรือได้ด าเนินการบังคับทาง
ปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับช าระเงินหรือได้รับช าระเงินไม่ครบถ้วน ประกอบกับมาตรา 63/15 วรรคหก บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะ
เป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น หาก
จะน ามาตรา 63/15 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการฯ ไปใช้บังคับแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่กระทรวง ทบวง 
กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น จะต้อง
ก าหนดเป็นกฎกระทรวง   
   2. ทั้งนี้ กค. ได้จ าแนกหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กค. รวม 16 หน่วยงาน ดังนี้   
    2.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) กองทุนประกันชีวิต (กปช.) กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) รวม 7 หน่วยงาน 
เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540   
    2.2 ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) 
(สพพ.) เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐฯ ที่ก าหนดให้เป็น
องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน   
    2.3 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.) และการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) รวม 6 หน่วยงาน เป็นหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม                
ที่บัญญัติให้ “หน่วยงานของรัฐ” ให้หมายความรวมถึง รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา    
    2.4 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) รวม 2 หน่วยงาน ซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง สคฝ. และพระราชบัญญัติ
จัดตั้งส านักงาน คปภ. ก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ    
   3. ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการบังคับตามค าสั่งทางปกครองกรณีที่ก าหนดให้มีการบังคับช าระเงิน
เป็นที่สุดแล้วของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กค. รวม 16 หน่วยงาน ตามข้อ 2. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทางปกครองแทนได้ตามมาตรา 63/15 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการฯ  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
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  ก าหนดให้ ธปท. กบข. กอช. กปช. กปว. สพพ. ธกส. ธสน. บสย. ธอส. สสร. ยสท. ส านักงาน 
ก.ล.ต. สคฝ. ส านักงาน คปภ. และ กยศ. รวม 16 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีด าเนินการบังคับทางปกครองได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
 

เศรษฐกิจ สังคม 
3. เรื่อง รายงานประจ าครึ่งปี  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ รายงานประจ าครึ่งปี (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) (เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ ธปท. พ.ศ. 2485  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 61 ซึ่งบัญญัติให้ทุกหกเดือนให้ ธปท. จัดท ารายงานสภาพเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน  นโยบายสถาบันการเงิน 
นโยบายระบบการช าระเงิน แนวทางการด าเนินงานและประเมินผล เพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรี
ทราบ) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ภาวะเศรษฐกิจ 
   1.1 เศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ขยายตัว          
ที่ร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอลงจากในช่วงครึ่งแรกของปี (มกราคม-มิถุนายน) ที่อยู่ที่ร้อยละ 
2.3 ตามอุปสงค์ในประเทศที่แผ่วลง โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สายพันธุ์เดลต้าที่รุนแรงและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดในไตรมาสที่  3 
(กรกฎาคม-กันยายน) ส่วนการลงทุนภาคเอกชนปรับลดลงตามการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ซ่ึงสอดคล้องกับ
อุปสงค์ในประเทศที่ยังอ่อนแอและความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจ ขณะทีก่ารใช้จ่ายภาครัฐ (ไม่รวมเงินโอน) 
ยังขยายตัวจากการอุปโภคของภาครัฐ และการลงทุนของภาครัฐหดตัวตามการเบิกจ่ายลงทุนด้านคมนาคมและ
ระบบชลประทานที่ลดลง ด้านการส่งออกสินค้ากลับมาฟื้นตัวได้ดีในไตรมาสที่ 4  (ตุลาคม-ธันวาคม) ตามการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน  (Supply Disruption) ที่คลี่คลาย  ส่วนการส่งออกบริการ
ปรับตัวดีขึ้นหลังจากมีการทยอยเปิดประเทศเพ่ือรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
   1.2 เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในประเทศยังเปราะบาง  โดยในไตรมาสที่  3
ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4  ตลาดแรงงาน
มีสัญญาณฟ้ืนตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่เป็นไปอย่างช้า ๆ ท าให้ความสามารถในการช าระหนี้และฐานะทางการ
เงินของครัวเรือนยังคงเปราะบาง ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.56 เร่งขึ้นจากในช่วงครึ่งแรกของปีที่อยู่ที่
ร้อยละ 0.89 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4  เนื่องจากราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศและราคาอาหารสดที่ปรับเพิ่มข้ึน 
   1.3 เสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยยังเข้มแข็ง สามารถรองรับความผันผวนของ
ตลาดการเงินโลกได้ สะท้อนจากสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ต่ าและสัดส่วนเงินส ารอง
ระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้นที่สูงเมื่อเทียบกับเกณฑ์สากลอย่างไรก็ตาม ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล
มากกว่าช่วงครึ่งแรกของปีตามการขาดดุลบริการ รายได้และเงินโอนจากรายจ่ายบริการขนส่งที่เ พ่ิมขึ้น                
ส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิจากที่มีการขาดดุลในช่วงครึ่งแรกของปี โดยเกิดจากหนี้สินตามการลงทุน
ประเภทอ่ืน ๆ จากการจัดสรรสิทธิในการถอนเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้กับไทยเพ่ือรับมือกับโควิด-19 
ประกอบกับมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
  2. การด าเนินงานของ ธปท. ประกอบด้วย 
   2.1 แนวทางการด าเนินงานและประเมินผลนโยบายการเงิน ประกอบด้วย 
    2.1.1 การด าเนินนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ย โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี  และประเมินว่าเศรษฐกิจไทย             
มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการใช้จ่ายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมามากขึ้น ส่วนอัตราเงิน
เฟ้อที่ปรับสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีเป็นผลจากราคาพลังงานเป็นหลัก ทั้งนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความ                
ไม่แน่นอนสูงจากหลายปัจจัย เช่น การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงและยืดเยื้อ 
ความต่อเนื่องของมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะทยอยหมดลง และราคาพลังงานโลกที่สูงขึ้น ทั้งนี้ กนง. เห็นว่า 
มาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายมีความส าคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมาตรการสาธารณสุขเพ่ือ
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ควบคุมการระบาดยังมีความส าคัญ มาตรการการคลังควรสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างตรงจุด และนโยบาย
การเงินจะช่วยสนับสนุนให้ภาวะการเงินโดยรวมมีความผ่อนคลายต่อเนื่อง 
   2.2.2. การด าเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่ 3 
ปี 2564 ปรับอ่อนค่าจากไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) มีสาเหตุจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ (1) เงินทุนไหลออกเนื่องจาก
ความกังวลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า และ (2) การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐภายหลัง
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณลดปริมาณการเข้าซื้อสินทรัพย์เนื่องจากการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ส่วนใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวผันผวน โดยในเดือนธันวาคม 2564 เงินบาทอ่อนค่าเร็ว 
มีสาเหตุจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ (1) การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่กระทบต่อการฟ้ืนตัวของภาค                  
การท่องเที่ยวและ (2) การลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศอุตสาหกรรมหลักที่เร็ว                 
กว่าคาด ทั้งนี้ กนง. เห็นควรให้ติดตามพัฒนาการของตลาดการเงินโลกและไทยอย่างใกล้ชิด  รวมทั้งควรผลักดัน               
การสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น 
   2.2 แนวทางการด าเนินงานและประเมินผลนโยบายสถาบันการเงินคณะกรรมการโยบาย
สถาบันการเงินให้ความส าคัญ ดังนี้  (1) การออกมาตรการในช่วงโควิด-19 โดยให้ความส าคัญต่อการให้                      
ความช่วยเหลือและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์               
ที่เปลี่ยนแปลงไป (2) การด าเนินงานด้านนโยบายก ากับสถาบันการเงินและการดูแลความเสี่ยงและการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม โดยให้ความส าคัญกับการติดตามและประเมินความเสี่ยงใน
ประเด็นส าคัญ เช่น การประเมินธนาคารพาณิชย์ที่มีความส าคัญเชิงระบบในประเทศและการปรับปรุงกรอบ                
การประเมินความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ือให้สถาบันการเงินสามารถรับมือต่อความเสี่ยงที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น (3) การด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  โดย ธปท. อยู่ระหว่างจัดท า
แนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยให้ความส าคัญกับการเปิด
โอกาสให้ภาคการเงินใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลต่าง ๆ การเปลี่ยนผ่านสู่โลกใหม่ได้อย่างยั่งยืนโดยประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในการท าธุรกิจและการก ากับดูแลอย่างยืดหยุ่นและเท่าทันความเสี่ยงรูปแบบใหม่  และ                    
(4) ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  (Specialized Financial 
Institutions: SFIs) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ธนาคารพาณิชย์และ SFIs มีความมั่นคงและสภาพคล่อง                         
ในระดับสูงสามารถรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และสนับสนุน
ความต้องการสินเชื่อของภาคธุรกิจและครัวเรือนในระยะต่อไปได้ 
   2.3 แนวทางการด าเนินงานและประเมินผลนโยบายระบบการช าระเงินสรุปได้ ดังนี้                
(1) แนวโน้มการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 การใช้บริการ e-Payment เพ่ิมข้ึน
ในเชิงปริมาณร้อยละ 54.3 และเชิงมูลค่าร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 ส่วนการใช้บริการผ่าน Mobile Banking 
/Internet Banking เติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 67.5 (2) การด าเนินการตามกรอบการพัฒนา 5 ด้านของแผนกลยุทธ์
ระบบการช าระเงินฉบับที่ 4 เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการช าระเงินส าหรับภาคธุรกิจเพ่ือช่วย
ให้ภาคธุรกิจปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้ดีขึ้น การเชื่อมระบบการช าระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Code และ
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ และการขยายโครงการน าร่องการบูรณาการข้อมูลธุรกรรม  การช าระเงินในระดับราย
ธุรกรรมเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจและการวิเคราะห์พฤติกรรมการช าระเงิน 
 
4. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที ่1/2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  (สคทช.) เสนอผลการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที ่1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 (นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการ) ซ่ึง คทช. ได้มีมติรับทราบและพิจารณาผลการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

เรื่อง 
ข้อสั่งการของประธาน คทช./ 

ความเห็น/ข้อสั่งการของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง/มติ คทช. 

1. เรื่องเพ่ือทราบ จ านวน 3 เรื่อง 
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   1.1 ผลการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ คทช. และคณะอนุกรรมการ
ภายใต ้คทช. ดังนี้ 
 1.1.1 ผลการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ คทช. เช่น 1) ผลการจัด
ที่ดินท ากินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2564 โดยคณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดินก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 1,442 พ้ืนที่ 70 จังหวัด ซึ่งได้ออกหนังสือ
อนุญาตแล้ว 309 พ้ืนที่ 2) การด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สังคม เรื่อง การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน พบว่า ทุก
โครงการมีการด าเนินการที่เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศ และได้มีการรวบรวมส่งส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพ่ือเสนอต่อรัฐสภาต่อไป และ 3) การ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ (พ.ศ. 2566-2570) โดยโครงการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่  13 ธันวาคม 
2564-10 กรกฎาคม 2565 รวม 210 วัน 
 1.1.2 ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. เช่น 1) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2564 คณะอนุกรรมการจัดที่ดินได้จัดราษฎรเข้า
ครอบครองท าประโยชน์ในพ้ืนที่เป้าหมาย 303 พ้ืนที่ 67 จังหวัด 68,707 
ราย 84,314 แปลง 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 
โดยจัดท าแผนและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
146.21 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย 8 หน่วยงาน 142.61 ล้านบาท และ 3) 
คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศได้แต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองผล
การอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 3 คณะ เพ่ือตรวจสอบผลการอ่านภาพถ่ายทาง
อากาศที่ค้างด าเนินการ 239 ระวางแผนที่ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ
ในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร. จังหวัด) ใช้ประกอบการพิสูจน์สิทธิต่อไป 

มติ คทช. : รับทราบ 1) ผลการ
ด าเนินงานฯ และข้อสั่งการของ
ประธานกรรมการและให้ฝ่ าย
เลขานุการฯ เสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบต่อไป และ 2) การจัดท า
คู่ มื อ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่าย
ทางอากาศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
ด า เนิ นการ อ่านภาพถ่ า ยทา ง
อากาศ และ คพร. จังหวัด ต่อไป 

   1.2 ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชน
เมืองระนอง สรุปได ้ดังนี้ 
 1.2.1 ในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 มีมติ
มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหารือกับส านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) พ้ืนที่ชุมชนเมือง
ระนองซึ่งตั้งอยู่ภายในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่า
คลองเกาะสุย และอยู่ในแนวเขตป่าชายเลน [ตามมติคณะรัฐมนตรี (15 
ธันวาคม 2530) เรื่อง การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชาย
เลน ประเทศไทย] ปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นกลายเป็น
ชุมชนเมือง ไม่มีสภาพความเป็นป่าชายเลนหลงเหลืออยู่แล้ว ยังคงถือว่ามี
สภาพเป็นป่าชายเลนตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 2) หน่วยงานใดจะมี
อ านาจหน้าที่ด าเนินการเพ่ือออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่า
คลองหัวเขียวฯ จังหวัดระนองบางส่วน ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือกรมป่าไม้ และ 3) เมื่อกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือกรมป่าไม้ด าเนินการเพ่ือขอให้เพิกถอน
กฎกระทรวงบางส่วนออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวฯ จังหวัด
ระนอง โดยระบุเหตุผลไว้ในกฎกระทรวงฯ ให้กรมธนารักษ์ไปบริหารจัดการ
ควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบภายใต้กฎหมายของกรมธนารักษ์สามารถ

มติ คทช. : รับทราบความคืบหน้า
การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์
ป่าชายเลนฯ ความเห็นของ สคก. 
ข้อสั่งการของประธานกรรมการ
และ ให้  ทส .  /  กรมธนารั กษ์
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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ด าเนินการได้หรือไม่ อย่างไร หากกรมธนารักษ์ไม่สามารถรับมอบพ้ืนที่
ดังกล่าวมาบริหารจัดการภายใต้กฎหมายของกรมธนารักษ์ได้  หน่วยงานใด
จะเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการควบคุมก ากับดูแลรับผิดชอบใน
พ้ืนที่ดังกล่าว 
  ทั้งนี้ เรื่องนี้อยู่ระหว่างการหารือกับทางคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน สคก. กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมธนารักษ์ โดยกรมธนารักษ์ มี
นโยบายที่พร้อมจะรับพ้ืนที่นี้ เพราะพ้ืนที่จังหวัดระนองเป็นพ้ืนที่น าร่อง 
รวมทั้งการลงพ้ืนที่ท าแปลงและส ารวจรายชื่อพบว่าประชาชนไม่คัดค้าน
เนื่องจากประชาชนทราบดีอยู่แล้วว่าอาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ต้น 
   1.3 การจัดงานวันสถาปนา สคทช. โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การด าเนินงานของ คทช. และเปิดการประชุม” 
และมอบนโยบายให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน และได้มีพิธีลงนามบันทึกความ
เข้าใจการจัดท าระบบคลังข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินและการเสวนาใน
หัวข้อ “กลไกการแก้ไขปัญหาที่ดินตามแนวทางของ คทช.” 

มต ิคทช. : รับทราบการจัดงานฯ 

2. เรื่องเพ่ือพิจารณา จ านวน 5 เรื่อง 
   2.1 ร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ (พ.ศ. 2566-2580) เป็นการก าหนดกรอบเป้าหมาย นโยบาย และ
ทิศทางในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนโยบายหลัก ได้แก่ 1) การสงวนหวงห้ามที่ดินของ
รัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 2) การใช้
ที่ดินและทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สุงสูด 3) การกระจายการถือครอง
ที่ดินอย่างเป็นธรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 4) การบูร
ณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินอย่างมีเอกภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดท า
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือเป็นกรอบตั้งต้นแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-
2570) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงบประมาณมีข้อสังเกตว่า ให้
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง จั ด ท า
แผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และกิจกรรมโครงการ
ที่จะด าเนินการ เพ่ือเสนอขอตั้ง
งบประมาณตามความจ าเป็นและ
ให้เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
มติ คทช. : เห็นชอบร่างนโยบาย
และแผนฯ และมอบหมายให้  
สคทช. รับข้อสังเกตไปด าเนินการ
และเสนอ สศช. และคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

   2.2 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 
1:4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาเขตแนวที่ดินของรัฐ ของพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดที่  2 จ านวน 11 จังหวัด โดยในคราวประชุมคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุง One Map และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐเมื่อวันที่  29 
ธันวาคม 2564 มีมต ิ1) เห็นชอบผลการด าเนินการปรับปรุง One Map ของ
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ 2 จ านวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครสวรรค์ ระยอง (ยกเว้นกรณี
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง) ลพบุรี ศรี
สะเกษ และสระบุรี 2) เห็นชอบต่อข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐ กรณีการด าเนินการปรับปรุง One 
Map อาจมีผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด กลุ่มที่ 2 ดังกล่าว 3) 
เห็นชอบแนวทางการด าเนินการกรณีพ้ืนที่กันออกจากป่าสงวนแห่งชาติ เขต

มติ คทช. : 1) เห็นชอบผลการ
ด าเนินการปรับปรุง  One Map 
และข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
แก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐฯ 
ของกลุ่มจังหวัดที่ 2 2) เห็นชอบให้
เ สนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ า รณา
มอบหมายให้หน่วยงานที่มีที่ดิน
ของรั ฐอยู่ ใ นความรั บผิ ดชอบ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินการ
ปรับปรุง One Map โดยใช้ One 
Map ที่ คณะรั ฐ มนตรี ให้ ค ว าม
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อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ถือว่ามีผลจ าแนกออกจากพ้ืนที่
ป่าไม้ถาวรด้วยหรือไม่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีปัญหาในการปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรี (13 กุมภาพันธ์ 2533) เรื่อง การจ าแนกประเภทที่ดิน
จังหวัดขอนแก่น (เฉพาะแห่ง) จึงเห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ 
คทช. พิจารณาตามมาตรา 10 (7) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 4) 
เห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับปรุง  One Map เพ่ิมเติม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สอดคล้อง
กับมติคณะรัฐมนตรี (25 ธันวาคม 2561) เรื่อง รายงานผลการด าเนินการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One 
Map) และมติคณะรัฐมนตรี (24 เมษายน 2562) เรื่องความคืบหน้าการ
ด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 
1:4000 (One Map) ที่มอบหมายให้ คทช. ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งรัดการปรับปรุง  One Map และ 5) เห็นชอบให้เ พ่ิมเติม
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการปรับปรุง One Map และแก้ไขปัญหา
แนวเขตท่ีดินของรัฐ 

เห็นชอบให้แล้วเสร็จภายใน 360 
วั นแล้ ว  3 )  เห็ นชอบให้ มี การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับปรุง 
One Map เพ่ิมเติมฯ 4) เห็นชอบ
การด าเนินการปรับปรุงแนวเขต
ที่ดิน หรือแผนที่ท้ายกฎหมายของ
หน่วยงานให้ คทช. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องค านึงถึงผลกระทบต่อ
ประชาชนและพิจารณาแก้ ไข
ปัญหาหรือให้ความช่ วย เหลือ
เยียวยาตามความเหมาะสม 5) ให้
คณะอนุกรรมการปรับปรุง One 
Map ท าหน้าที่บริหารจัดการแนว
เขตที่ดินของรัฐ  ให้ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ หลักการ หลักเกณฑ์ 
ตามกฎหมาย กฎ ค าสั่ง ระเบียบ 
ข้อบังคับ และรวมถึงพิจารณา
ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการ และ 
6 )  ให้  สคทช .  น า เ รื่ อ ง เ สนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการรับรองเส้นแนวเขต
ที่ ดิ น ข อ ง รั ฐ แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

   2.3 การจ าแนกประเภทที่ดินจังหวัดนครพนม (ขอเปลี่ยนแปลงมติ
คณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห่ง) ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย 
แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบการจ าแนกประเภทที่ดินจังหวัดนครพนม 
“ป่าดงเซกา (หมายเลข 74)” เนื้อที่ประมาณ 1,648 ไร่ (เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ราชการทหาร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งค่ายพระยอดเมืองขวาง โดยใช้เป็นที่
ยุทธวิธีของทหาร เป็นที่ตั้งหน่วยงานและศูนย์ฝึกอาชีพ) ให้กรมธนารักษ์
ด าเนินการ [ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรี (15 เมษายน 2536) เรื่อง การ
จ าแนกประเภทที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดยโสธร จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
จังหวัดภูเก็ต (ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห่ง)]  ตามที่
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินมีมติไว้แล้ว และให้น าเสนอ คทช. ต่อไป 

มติ คทช. : เห็นชอบการจ าแนก
ประเภทที่ดินจังหวัดนครพนมฯ 
และมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน
น าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เ พ่ือ
พิจารณาต่อไป 

   2.4 การยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุก
รุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2547  
 2.4.1 ในคราวประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติ 1) เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบฯ และ 
2) ให้โอนอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ภายใต ้คทช. 
 2.4.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มีมติ

มติ คทช. : เห็นชอบการยกเลิก
ระ เบี ยบฯ  และมอบหมายให้  
ส ค ท ช .  เ ส น อ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี
พิจารณาต่อไป 
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เห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 
....* และให้เสนอ คทช. และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
   2.5 การแก้ไขค าสั่ง คทช. ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดย
เพ่ิมเติมองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. 4 คณะ ได้แก่ 1) 
คณะอนุ ก ร รมการจั ดหาที่ ดิ น  2 )  คณะอนุ ก ร รมการจั ดที่ ดิ น  3 ) 
คณะอนุ กรรมการส่ ง เสริ ม พัฒนาอาชี พ  และการตลาด  และ  4 ) 
คณะอนุกรรมการปรับปรุง One Map และแก้ไขปัญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

มต ิคทช. : เห็นชอบการแก้ไขค าสั่ง
ฯ 

3. เรื่องอ่ืน ๆ จ านวน 2 เรื่อง 
   3.1 การรับเรื่องร้องเรียนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยมีหน่วยงานที่ร่วมรับเรื่องราวร้องทุกข์ตามภารกิจ 18 หน่วยงาน มีผู้ยื่น
หนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สคทช. 7 เรื่อง 
เช่น 1) ขอให้พิจารณาจัดที่ดินท ากินให้ราษฎรในพ้ืนที่ชุมชนเจริญพัฒนา 
ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และ 2) ขอให้พิจารณา
จัดสรรที่ดินในพ้ืนที่เหมืองแกะ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 
3) ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินกับหน่วยงานของรัฐ 

มติ คทช. : รับทราบการรับเรื่อง
ร้องเรียนฯ 

   3.2 การด าเนินการตามมติที่ประชุม คทช. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2564 โดยคณะกรรมการจัดการที่ดินมีมติเสนอเรื่องให้ สคทช. 
พิจารณา 3 เรื่อง ได้แก่ 
 3.2.1 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี รวม 5 มต ิ[มติคณะรัฐมนตรี (22 
มิถุนายน 2525 และ 18 ธันวาคม 2527) เรื่อง นโยบายการใช้และกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน และนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารที่ดิน และเรื่อง แจ้งผลการ
พิจารณา เรื่อง ที่ดินของคณะกรรมการพัฒนาชนทบแห่งช าติ  มติ
คณะรัฐมนตรี (7 กุมภาพันธ์ 2527) เรื่อง อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัด
ที่ดินแห่งชาติเกี่ยวกับการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพ่ือน าไปจัด
ให้แก่ประชาชน มติคณะรัฐมนตรี (11 มีนาคม 2529) เรื่อง การควบคุมการ
จัดที่ดิน มติคณะรัฐมนตรี (1 กันยายน 2530) เรื่อง มตคิณะกรรมการพัฒนา
ชนบทแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2530 และมติคณะรัฐมนตรี (15 สิงหาคม 2543) 
เรื่อง การจ าแนกประเภทที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่องกรมป่าไม้ขอก าหนดพ้ืนที่สวนป่าชะอ า (ก าหนดเป็นสวนรุกขชาติชะอ า) 
เป็นป่าไม้ถาวร จังหวัดเพชรบุรี (ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิม เฉพาะ
แห่ง) และเรื่องส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ขอคืนพ้ืนที่จ าแนก
ที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิรูปที่ดิน] เนื่องจากเดิมเป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติในการอนุมัติโครงการจัดที่ดินของทบวง
การเมืองและการควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายอ่ืน แต่โดยปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ยกเลิกอ านาจดังกล่าวแล้ว และ
เป็นอ านาจหน้าที่ของ คทช. แทน 
 3.2.2 ขอให้ทบทวนการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แปลง 
“ดงน้ าจั้น” “ดงบ้านอ้น” และ “ดงเหล่าแขม” ในท้องที่ต าบลกมลาไสย 
และต าบลหลักเมือง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จาก “ให้เช่า” เป็น 
“ให้ซื้อ” 
 3.2.3 การจ าแนกประเภทที่ดินจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครพนม 
[ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรี (15 เมษายน 2536) เรื่อง การจ าแนก

มต ิคทช. : 1) เห็นชอบการทบทวน
มติคณะรัฐมนตรี  5 มติ  ตามที่
คณะกรรมการจัดที่ดินเสนอและให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 2) 
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
นโยบาย แนวทาง และมาตรการ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ดิ น แ ล ะ
ทรัพยากรดินพิจารณา เรื่อง การ
ข อ ใ ห้ ท บ ท ว น ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (ตาม
ข้อ 3.2.2 และข้อ 3.2.3) ก่อน
เสนอ คทช. ต่อไป และ 3) รับทราบ
ข้อสั่งการของประธานกรรมการ 
กรณีการชะลอการด าเนินการตาม
กฎหมายกับประชาชนที่ เข้าถือ
ครองในที่ดินของรัฐ โดยมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมายฯ พิจารณาก่อนเสนอ 
คทช. ต่อไป 
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ประเภทที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
หนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดยโสธร จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดภูเก็ต 
(ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห่ง) และมติคณะรัฐมนตรี (22 
กันยายน 2513) เรื่อง เสนอให้จ าแนกที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี] 

________________________ 
* คณะรัฐมนตรีมีมต ิ(5 เมษายน 2565) เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบฯ แล้ว 
 
5. เรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอรายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [เป็นการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (12 กรกฎาคม 2559) ที่เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-
2564) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนแม่บทฯ ไปปฏิบัติและรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติเพ่ือรายงานต่อคณะรัฐมนตรี] ซึ่งคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2565 [โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน] ได้มีมติรับทราบผลการด าเนินงานขับเคลื่อนแผน
แม่บทฯ และเหน็ชอบแนวทาง/แผนการด าเนินงานต่อไป สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ภาพรวมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ 

ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน 
1 .  ว างระบบรากฐานการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม ใ น
สังคมไทย 

ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับ
คุณธรรมต้นแบบ ด้วยการน ามิติทางวัฒนธรรมมาบูรณาการการท างานกับทุก
ภาคส่วน ทุกพ้ืนที ่โดยใช้กลไกพลัง “บวร” และ “ประชารัฐ” มาสร้างอัตลักษณ์
ที่มีความโดดเด่น ส่งผลให้เกิดชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรมในทุก
พ้ืนที่ของประเทศ จ านวน 35,795 แห่ง และได้คัดเลือกชุมชน องค์กร อ าเภอ 
และจังหวัดในระดับคุณธรรมต้นแบบ จ านวน 235 แห่ง ที่มีผลสัมฤทธิ์การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงประจักษ์เพ่ือรับโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น
จากนายกรัฐมนตรี 

2. สร้างความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจัดการด้านการ
ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม ใ ห้ เ ป็ น
เอกภาพ 

ขยายระยะเวลาการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ต่อไปอีก 1 ปี ถึงปี พ.ศ. 2565 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที ่2 
(พ.ศ. 2566-2570) สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ก าหนดเป็นห้วงละ 5 ปี ได้แก่ ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 และปี 2576-
2580  

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการส่งเสริมคุณธรรม 

- จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ จัดอบรมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมเทินทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
โดยให้ความส าคัญกับการก ากับติดตามประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- ขับเคลื่อนคุณธรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการน าคุณธรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
จ านวน 5 ด้าน สอดแทรกในกิจกรรมตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
ได้แก่ (1) ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพ้ืนที่  มีการจัดท าประกาศ
มาตรการ สื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและสร้างความเข้าใจในการ
ป้องกันการแพร่ระบาด (2) ด้านความพอเพียงพอประมาณ ลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้แนวคิด “เที่ยวชุมชม ยลวิถี” 
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การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อบรมให้ความรู้  และจัดหา
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ (3) ด้านจิตอาสา ด าเนินโครงการส่งต่ออัต
ลักษณ์ความเป็นไทย “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” (4) ด้านศาสนา การปฏิบัติ
ตามหลักธรรมค าสอนของแต่ละศาสนา และ (5) ด้านวัฒนธรรมประเพณี สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมส่งเสริมความดีงามของชุมชน องค์กร และภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ  
- ด าเนินงานด้านวิชาการ โดยผลักดัน “ระบบเครดิตสังคม” (Social Credit 
System)* ส่งเสริมการให้พลังเชิงบวก เสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิชาการ
ในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการถอดบทเรียน องค์ความรู้กรณีศึกษาผลส าเร็จ การ
ขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม  
- ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์คุณธรรม เรื่อง 
“วินัย” รณรงค์ให้ประชาชนมีคุณธรรมด้านวินัย จัดกิจกรรมการประกวด 
“Infographics Moral Awards” ในหัวข้อ “คนไทยวินัยไม่มีหมด” รวมทั้งสิ้น 
15 รางวัล สร้างความตื่นตัวให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงจัดท าวีดิทัศน์สร้าง
ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม 

4. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
แบบอย่างด้ านคุณธรรมใน
ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น แ ล ะ
ประชาคมโลก 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกหน่วยงานได้ปรับเปลี่ยนการ
ท างานใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและหัวใจบริการประชาชนภายใต้ “จิตอาสา” 
ที่อยู่ในหัวใจของทุกคน ท าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่าง
ให้กับนานาชาติ 

  2. แนวทาง/แผนการด าเนินการต่อไป 
  คณะกรรมการฯ เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่  2 (พ.ศ. 2566-
2570) และมอบให้ วธ. (กรมการศาสนา) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการฯ ด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีผ่านส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นต่อไป วธ. (กรมการศาสนา) จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 
   2.1 เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ต่อ สศช. เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหรือทราบตามขั้นตอนต่อไป 
   2.2 จัดกิจกรรมแถลงผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ปี 2559-2565 โดยน าเสนอผลงานจากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบเพ่ือสร้างการรับรู้และเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
   2.3 จัดเวทีสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ระดับกระทรวง และผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
   2.4 ท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการประเมินชุมชน องค์กร อ าเภอ และ
จังหวัดคุณธรรม เพ่ือให้การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถด าเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ ตลอดจนก ากับ ติดตาม และส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก าหนด 
__________________________ 
* ระบบเครดิตสังคม เป็นเครื่องมือและกลไกในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกรอบพฤติกรรมเชิงบวกที่น าไปสู่การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข โดยการก าหนดค่านิยมและพฤติกรรมเชิงบวกที่ทุกสังคมเห็นพ้องร่วมกัน แต่แตกต่างไป
ตามบริบททางพ้ืนที่และวัฒนธรรม 
 
6. เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลด
ปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 159.69 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบ
แห่งประเทศไทย (ยสท.) ฤดูการผลิต 2562/2563 (โครงการฯ) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่า 
  1. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้
เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศ
ไทย ฤดูการผลิต 2562/2563 (มติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564) ยสท. ได้จัดท าโครงการฯ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ผู้บ่มอิสระ1 และ

เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบภายใต้สังกัดผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก
การลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของ ยสท. ฤดูการผลิต 2562/2563 

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบที่ได้รับโควตาการรับซื้อใบยาสูบ ในฤดูการ
ผลิต 2562/2563 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับ ยสท. และกรมสรรพสามิต รวม
จ านวน 14,292 ราย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใบยา ดังนี้ 
1) ใบยาเวอร์ยิเนีย (ชาวไร่ในสังกัด2 2,378 ราย ผู้บ่มอิสระ 54 ราย และ
ชาวไร่ใบยาสด 1,807 ราย) 
2) ใบยาเบอร์เลย์ (ชาวไร่ในสังกัด 6,562 ราย) 
3) ใบยาเตอร์กิช (ชาวไร่ในสังกัด 3,491 ราย) 

การให้ความช่วยเหลือ รัฐบาลให้ความช่วยเหลือโดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้น
ยาสูบและผู้บ่มอิสระในอัตราร้อยละ 70 ของรายได้ที่ขาดหายไป โดย
ค านวณเงินช่วยเหลือจากปริมาณโควตาการผลิตใบยาที่ลดลงในฤดูการ
ผลิต 2562/2563 เปรียบเทียบกับปริมาณโควตาที่ได้รับในฤดูการผลิต 
2560/2561 คูณด้วยร้อยละ 70 ของรายได้ที่ขาดหายไป โดยเกษตรกรผู้
เพาะปลูกต้นยาสูบจะได้รับเงินช่วยเหลือตามปริมาณการรับซื้อใบยาสูบที่
ลดลงจริงในแต่ละประเภทใบยา และปัจจุบันในพ้ืนที่ดังกล่าวต้องไม่มีการ
ปลูกยาสูบทดแทน  

วิธีด าเนินโครงการ 1) เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการ
ลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกับ ยสท. 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้
เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระ (คณะกรรมการฯ) 
3) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินเงินช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ และผู้บ่มอิสระตามข้อ 1) 
4) คณะกรรมการฯ รวมรวบข้อมูล และมอบหมายธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความอนุเคราะห์ในการโอนเงินที่ได้รับ
จาก ยสท. เข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับสิทธ
ภายใต้โครงการดังกล่าว และท ารายงานการจ่ายเงินให้ ยสท. ทราบ 

ระยะเวลาโครงการ ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
  2. ยสท. ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว ดังนี้  
   2.1 ยสท. ได้เสนอโครงการฯ ต่อ กค. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือแก้ไขหรือ
เยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559เพื่อให้ กค. พิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่าย
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โครงการดังกล่าว ซึ่ง ยสท. ได้รับความเห็นชอบอัตราค่าใช้จ่ายโครงการฯ จ านวน 159.69 ล้านบาท จาก กค. 
เรียบร้อยแล้ว 
   2.2 กค. (ยสท.) ได้มีหนังสือไปยัง สงป. เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือจ่ายชดเชยให้แก่เกษตรกรผู้
เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาภายใต้โครงการฯ รวมเป็น
จ านวนทั้งสิ้น 159.69 ล้านบาท โดย สงป. ได้น าเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ กค. โดย ยสท. ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบ
กลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 159.69 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการฯ และให้ กค. น าเรื่องดังกล่าวขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3) ต่อไป 
_________________________ 
1ผู้บ่มอิสระ หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับยาสูบ โดยรวบรวมใบยาจากเกษตรกรที่
เพาะปลูกยาสูบ และน าใบยามาขาย ยสท. ตามโควตาที่ได้รับการจัดสรร  
2ชาวไร่ในสังกัด หมายความว่า เกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบ ซึ่งอยู่ในสังกัดของส านักงานยาสูบภูมิภาค และน าใบยาที่
ได้จากการปลูกยาสูบมาขาย ยสท. ตามโควตาที่ได้รับการจัดสรร 
 
7. เรื่อง รายงานการถอดบทเรียนการด าเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการรับมือการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ
ดังนี้ 
  1. รับทราบรายงานการถอดบทเรียนการด าเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการรับมือการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โควิด-19) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564  
  2. เห็นชอบข้อเสนอแนะการบริหารงานและการให้บริการประชาชนกรณีเกิดสภาวะวิกฤตในอนาคต 
และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้ส านักงาน ก.พ.ร. ติดตามความ
คืบหน้าและรายงานต่อ ก.พ.ร. ต่อไป 
  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงบประมาณ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงบประมาณ ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  ก.พ.ร. รายงานว่า ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท ารายงานการถอดบทเรียนการด าเนินการของส่วน
ราชการและจังหวัดในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 [ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กันยายน 2563 และ 20 กรกฎาคม 2564] โดยรวบรวมข้อมูลจากส่วน
ราชการจากส่วนกลางในระดับกรมทั้งสิ้น 153 ส่วนราชการ (ประมวลผลในระดับกระทรวง) และส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น 
76 จังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและให้บริการประชาชนได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพหากเกิดภาวะ
วิกฤตในอนาคต ทั้งนี้ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบให้น ารายงาน
ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ผลกระทบของการแพร่ระบาดจากโควิด-19 สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
   1.1 ผลกระทบต่อวิธีการปฏิบัติราชการ  เช่น การให้บริการประชาชนและบริการ
สาธารณะ โดยเฉพาะงานบริการที่จ าเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์ต่อหน้า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีส่วน
ราชการที่ได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวร้อยละ 56.41 (สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีส่วนราชการที่ได้รับ
ผลกระทบร้อยละ 39.47) รูปแบบการท างานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานจากที่บ้านตามมาตรการ Work From 
Home พบปัญหา เช่น ความพร้อมของอุปกรณ์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร และการ
เข้าถึงข้อมูลจากส่วนกลาง 
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   1.2 ผลกระทบต่อผลการปฏิบัติราชการซึ่งส่งผลต่อการด าเนินการตามตัวชี้ วัดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 ได้แก่ กลุ่มตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวชี้วัดด้านการช่วยเหลือทางสังคม
และการดูแลผู้เปราะบาง และกลุ่มตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานและการสร้างความสามารถในการแข่งข้นให้กับ
ประเทศ โดยพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหลายตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เช่น มูลค่าสินค้าเกษตร มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดน และรายได้ภาษีสรรพากรที่จัดเก็บได้ 
  2. การตอบสนองของส่วนราชการและจังหวัดต่อผลกระทบที่ เกิดขึ้น  ส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินภารกิจของหน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ 
   2.1 การปรับเปลี่ยนกฎหมายและแนวทางเพ่ือรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 เพิ่มเป็นร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ที่เพียงร้อยละ 7.89) 
เช่น การปรับปรุงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ การปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของส่วนราชการ นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เห็นชอบ
มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพ่ือขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาต การแจ้ง การช าระภาษีหรือเงินอ่ืนใดที่บุคคล
ต้องช าระให้แก่หน่วยงานของรัฐ และการงดหรือยกเว้นค่าปรับ เบี้ยปรับ ในกรณีด าเนินการล่าช้า ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้วจ านวน 90 กระบวนงาน จากจ านวนทั้งสิ้น 103 กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ 
87.38 อย่างไรก็ตาม แม้บางกระบวนงานจะไม่สามารถด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้ แต่หน่วยงานของรัฐได้มี
การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนในการขอรับ
บริการ 
   2.2 การปรับรูปแบบแนวทางการท างานภายในส่วนราชการ  และการให้บริการ
ประชาชน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท างาน รวมถึงปรับปรุงระบบงานบริการให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มากขึ้น โดยในปี 2564 ส่วนราชการร้อยละ 97.44 ได้ปรับรูปแบบการท างานเป็นแบบ
ออนไลน์ และร้อยละ 61.10 ได้ปรับวิธีการให้บริการประชาชนให้อยู่ในรูปแบบ e-Service นอกจากนี้ ในการ
บริหารงานระดับจังหวัดได้มีการให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติ
ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ท าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถก าหนดมาตรการเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที 
   2.3 การออกมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังในระดับพื้นที่ โดยส่วนใหญ่เป็นการน า
แนวทางปฏิบัติที่ส่วนกลางก าหนดมาปรับใช้กับพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความรุนแรงของสถานการณ์ใน
จังหวัด เช่น มาตรการการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน กลไกเฝ้า
ระวังในระดับพื้นที่ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในระดับพ้ืนที่ นอกจากนี้ 
จังหวัดได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ เช่น หุ่นยนต์ช่วยในการส่งอาหารและ
เวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล (จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนครและยะลา) การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือระบบคัด
กรอง ติดตาม และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงของจังหวัด(จังหวัดนครพนม สุรินทร์ ยะลา และตรัง) ระบบการจัดหาเตียงผู้ป่วย
โควิด-19 และการจองคิวฉีดวัคซีนผ่านโปรแกรม “ปากน้ าพร้อม” ของจังหวัดสมุทรปราการ การจองคิวฉีดวัคซีนผ่าน
โปรแกรม “พิดโลกพร้อม” ของจังหวัดพิษณุโลก การรับส่งต่อผู้ป่วยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (E-Refer) และ
โปรแกรมการส่งกลับผู้ป่วย (Bed Sharing) ของจังหวัดศรีสะเกษ 
  3. ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี 

ระดับ ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี 
ส่วนราชการ • กรมควบคุมโรคใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์เพ่ือสั่งการ ควบคุมและ

ประสานงานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน  การ
เปิดศูนย์ Smart-Emergency Operation Centre ที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
เชื่อมโยงข้อมูลที่กระจายอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และยังได้ขยายผลศูนย์
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ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขไปยังกลุ่มอาเซียนในการซ้อมแผนโรคระบาด
ข้ามชาติในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และมาเลเซีย ส่งผลให้การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
United Nations Public Service Awards 2 0 2 1  ( UNPSA)  ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติ 
• กรมประมงก าหนดมาตรการเชิงรุกและบูรณาการการท างานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าประมงไทย และแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ า  
โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวประมงต้องปฏิบัติตามแนวทางด้าน
สาธารณสุข เพ่ือคุมเข้มไม่ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงปนเปื้อนเชื้อโควิด -19 และ
การเปิด “Fisheries shop” จ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าไทยออนไลน์จากเกษตรกรโดยตรง 
ส่งผลให้มียอดขายผ่าน Fisheries shop มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท 
• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้ความส าคัญของความร่วมมือในการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มคนไร้ที่พ่ึง กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มผู้เปราะบางอ่ืน ๆ  โดยร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในการลงพ้ืนที่ให้ความรู้ แจก
หน้ากากอนามัย และคัดกรองเบื้องต้น รวมทั้งเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวส าหรับคนไร้บ้าน 
และมีมาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เพ่ือการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรค 

จังหวัด • จังหวัดสมุทรสาครเป็นต้นแบบของการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน ในการ
ป้องกันโควิด-19 ผ่านกระบวนการท า Factory Accommodation Isolation ร่วมกับ
สภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัด โดยให้โรงงานหรือสถานประกอบการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีจ านวนเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนพนักงาน เพ่ือใช้
แยกกักตัวและรักษาแรงงานในโรงงานที่เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ ตาม
มาตรการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก าหนดและประสานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขให้การดูแลรักษาผู้ป่วย โดยใช้วิธี Telemedicine ส่งผลให้มีจ านวนเตียง
รองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกือบ 50,000 เตียง (เฉพาะการรองรับแรงงาน) 
• จังหวัดเชียงใหม่ น ามาตรการ Bubble and Seal มาใช้จ ากัดขอบเขตการควบคุม
โรคในเรือนจ าไม่ให้มีการกระจายสู่ผู้ต้องขังแดนอ่ืนหรือพ้ืนที่ภายนอก โดยการปิดพ้ืนที่
ที่มีการแพร่ระบาด 28 วัน และเร่งค้นหาผู้ที่มีอาการของโรค เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการ
การรักษาให้รวดเร็วที่สุด รวมทั้งมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจ าเพ่ือรักษา
ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ท าให้จังหวัดสามารถด าเนินมาตรการควบคุมโรค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. บทสรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญที่ส่วนราชการและจังหวัดใช้ในการปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการ
ด าเนินภารกิจของภาครัฐ ตลอดจนแนวทางการให้บริการประชาชนเพ่ือรองรับมาตรการควบคุมโรคและการบริหาร
จัดการในสภาวะวิกฤตสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   4.1 การปรับเปลี่ยนการบริการภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบ e-Service ที่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อและท าธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐได้ทุกที่ ทุก
เวลา โดยในเดือนธันวาคม 2564 มีงานบริการประชาชนที่อยู่ในรูปแบบ e-Service เพ่ิมเป็น 325 งานบริการ (จาก 
280 งานบริการ ในเดือนมีนาคม 2563) 
   4.2 การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการผ่านรูปแบบหรือช่องทางดิจิทัล น าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้การปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบ
ดิจิทัลและเผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
   4.3 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการเพ่ือลดความหนาแน่นและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจากข้อมูลพบว่าปี 2563 และ 2564 ทุกส่วนราชการระดับกรมด าเนิน
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มาตรการ Work From Home คิดเป็นร้อยละ 100 [ไม่รวมส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม (กห.) กอง
อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.)] โดยมีมาตรการ เช่น ปฏิบัติงานที่
บ้านสลับกับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ สัปดาห์ละ 1 วัน / 2 วัน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ 
   4.4 การบูรณาการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนเป็นหนึ่งในปัจจัยความส าเร็จของการ
บริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการเฝ้าระวัง ติดตาม รวมถึงการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกการเฝ้าระวังในระดับพ้ืนที่ (ตามข้อ 2.3) 
   4.5 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปี 
2564 ส่วนราชการน านวัตกรรมมาใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 64.10 (25 หน่วยงาน จาก 39 หน่วยงาน) นอกจากนี้ ยังมีการ
พัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐผ่านกิจกรรม My Better Country Hackathon ที่จัดโดยส านักงาน ก.พ.ร. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอเพ่ือออกแบบและพัฒนางานภาครัฐ  
โดยมีตัวอย่างข้อเสนอที่น าไปขับเคลื่อนและน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมงานภาครัฐแล้ว เช่น  ระบบตรวจสอบข้อมูล
รถจักรยานยนต์รับจ้างของกรมการขนส่งทางบก ระบบการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ของ สธ. 
   4.6 ปัจจัยส าเร็จของการบริหารจัดการภาวะวิกฤตในพื้นที่น าไปสู่การขับเคลื่อนจังหวัดที่
มีผลสัมฤทธิ์สูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ (1) การให้อ านาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจัดการใน
พ้ืนที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ (2) ความร่วมมือของประชาชน (3) การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ (4) ความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งในแง่
ของบุคลากร งบประมาณ การรักษาพยาบาล เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และสถานที่ (5) การสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์ สร้าง
การรับรู้ เข้าใจเพื่อลดความตื่นตระหนกท่ีเกิดขึ้น และให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์และมีการ
ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และ (6) ระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และครอบคลุมช่วยให้การวางแผนและการตัดสินใจ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  5. ข้อเสนอแนะการบริหารงานและการให้บริการประชาชนกรณีเกิดสภาวะวิกฤตในอนาคต เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนและสาธารณชนสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
5.1 การขับเคลื่ อน
รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเป็น
กลไกส าคัญในการ
สนับสนุนการปฏิบัติ 
งานของภาครัฐ 

• ให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้ปรับรูปแบบการท างานโดยการพัฒนานวัตกรรมหรือ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไป และ
ให้คงคุณภาพของการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนเช่นเดิมแม้สภาวะ
วิกฤตจะคลี่คลายลง รวมถึงขยายการด าเนินการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชนและผู้ประกอบการในด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบสูงและมี
ปริมาณมากต่อไป เช่น การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า ของกรมควบคุมโรค การน าอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มาใช้ 
ในการส ารวจพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดโควิด-19 ของจังหวัดมุกดาหาร 
• ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลกลาง
ภาครัฐ และผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าข้อมูลหลักของหน่วยงาน โดยจัดท า
แผนการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวและด าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือ
รองรับการท างาน และการให้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม
บริการแบบเบ็ดเสร็จ และตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเร่ง
พัฒนา Biz Portal และ Citizen Portal และก าหนดให้เป็นแพลตฟอร์มกลางของ
งานบริการภาครัฐส าหรับภาคธุรกิจและประชาชน รวมทั้งการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการท าธุรกรรมกับภาครัฐที่ได้มาตรฐานและมีความ
น่าเชื่อถือ เช่น การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ระบบและแนวทางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ระบบ e-Payment e-Receipt และ 
e-Document 
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• ให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการร่วมกับ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการข้าราชการ
ต ารวจ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพ่ือวางแผนการพัฒนาทักษะดิจิทัล
ให้แก่บุคลากรภาครัฐทุกประเภท ทั้งในส่วนของการเร่งสร้างและรักษาบุคลากร
ภาครัฐด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากรภาครัฐทั่วไป การเสริมและพัฒนาทักษะ 
(Upskill) และสร้างทักษะใหม่ (Reskill) เพ่ือให้มีศักยภาพในการบริหารและ
ปฏิบัติงานด้านระบบดิจิทัลในอนาคต 
• ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สพร. ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และส านักงาน ก.พ.ร. ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบในการ
ขับเคลื่อนด้านดิจิทัสให้มีความชัดเจน โดยพิจารณากรอบกฎหมาย ระเบียบ และ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องมีในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศต่อไป เช่น มาตรฐานรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัลของนิติบุคคล มาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศและภายในประเทศ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบในกรณีที่เกิด
ความผิดพลาดในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บ
และแลกเปลี่ยนเอกสารที่มีชั้นความลับ 

5.2 การบูรณาการ
การท า งานร่ วมกั น
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  

•  ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนา
แนวทางส าหรับการจัดหางานบริการสาธารณะผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ ในการบริหารจัดการงบประมาณและโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม บทบาทของส่วนราชการและภาคีเครือข่าย 
รวมถึงวิธีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการผ่านเครือข่ายให้มีความ
ชัดเจน 
•  ให้ มท. พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ในสถานการณ์
วิกฤตอ่ืนที่มิใช่โรคระบาด หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประกาศใช้ได้ทันทีเม่ือเผชิญสถานการณ์ โดยไม่
ต้องรอการสั่งการจากส่วนกลางและใช้กลไกเฝ้าระวังผ่านเครือข่ายต่าง ๆ เช่น 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดและ
ต่างพ้ืนที่ 

5.3 การจัดท าและ
ทบทวนแผนบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะ
วิ ก ฤ ต  ( Business 
Continuity                
Plan: BCP) 

• ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน าการจัดท า BCP ไป
ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 และการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือยกระดับแผน BCP ที่หน่วยงานของรัฐควรด าเนินการทบทวน ซักซ้อม 
และปรับปรุงแผนเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง และน าแผนไปใช้อย่างจริงจังเมื่อ
เกิดเหตุวิกฤตเพ่ือลดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้สามารถด าเนินต่อไป
ได้โดยไม่สะดุดหยุดลง 

5.4 การสร้าง 
การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 
ในการออกแบบ 

• ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและ
การรับฟังความคิดเห็น เช่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
งานบริการภาครั ฐอย่ า งต่อ เนื่ อง  การจัดกิจกรรม My Better Country 
Hackathon ที่เปีดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานบริการภาครัฐ 
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การให้บริการ 
ผ่านกระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็น 

และน าข้อเสนอที่ได้ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยเฉพาะการ
ออกแบบงานบริการที่ค านึงถึงประสบการณ์ ความต้องการ และสภาพปัญหาที่
เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้งานบริการภาครัฐสามารถ
ตอบสนองและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 

5.5 การวางระบบการ
บริหารงบประมาณใน
ระดับพื้นที่ 

• ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เสนอ ก.บ.ภ. 
พิจารณาปรับแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจั งหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยให้การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือแก้ไขในภาวะวิกฤตในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรี
รองรับ เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
และ/หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  แล้วจึง
รายงานให้ส่วนกลางรับทราบ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที ทั้งนี้ อาจก าหนดให้มีการหารือกับผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณ
เขตพ้ืนที่ ส านักงบประมาณ เพ่ือด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่
เกี่ยวข้อง 
• คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติควรวางแนวทาง หลักเกณฑ์ในการบูรณา
การงบประมาณจากทุกแหล่งที่จัดสรรให้กับจังหวัด  เพ่ือให้คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดสามารถบริหารจัดการงบประมาณให้มีเอกภาพ ลดความซ้ าช้อน 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็น
แนวทางส าหรับการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่กรณีโรคระบาดอ่ืนต่อไป นอกจากนี้ 
หน่วยงานตรวจสอบ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ควรสรุปบทเรียน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณใน
ภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
8. เรื่อง ขอปรับปรุงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2565 เรื่องมาตรการเร่งด่วนเพื่อ
บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงถ้อยค าในมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดย
การให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง โดยการให้ส่วนลดราคาน้ ามันกลุ่มเบนซินแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างกับกรมขนส่งทางบก พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน พิจารณาด าเนินจัดท ารายละเอียดโครงการให้
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอ 
  สาระส าคัญ 
  กระทรวงพลังงาน ได้เตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2565  
  1. การปรับปรุงถ้อยค ามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยการให้ส่วนลดอัตราค่า
ไฟฟ้าผันแผร (ค่า Ft) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน 

ข้อความตามข้อเสนอของ สศช. 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 

ข้อความที่เสนอขอปรับปรุง 
ในครั้งนี ้ เหตุผลและความจ าเป็น 

ให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร 
(ค่า Ft)  ให้แก่ผู้ ใช้ ไฟฟ้าที่ ใช้
ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน 
เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่

ให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร 
(ค่า Ft) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
บ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการ
ขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการ

เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
มาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่าง
ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการ
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนด
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เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 
2565 

และรัฐวิสาหกิจ) ที่มียอดการใช้
ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน 
เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 
2565 

ว่าเป็นการให้ความช่วย เหลือ
ประชาชนแบบมุ่งเป้า 

  2. มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง โดยการให้ส่วนลดราคาน้ ามัน
แก๊สโซฮอลแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่
จดทะเบียนเป็นผู้ขับข่ีจักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบก 

ข้อความตามข้อเสนอของ สศช. 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 

ข้อความที่เสนอขอปรับปรุง 
ในครั้งนี ้ เหตุผลและความจ าเป็น 

ให้ส่วนลดราคาน้ ามันแก๊สโซฮอล
แ ก่ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์
สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
ที่มีใบอนุญาต 

ให้ส่วนลดราคาน้ ามันกลุ่มเบนซิน
แ ก่ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์
สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
ที่มีใบอนุญาต 

เพ่ือให้ขอบเขตการช่วยเหลือค่า
น้ ามันครอบคลุมทั้งน้ ามันเบนซิน
และน้ ามันแก๊สโซฮอล 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ 
( รถมอเตอร์ ไซค์ รั บจ้ า ง )  ที่ มี
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
สาธารณะที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการ
ขนส่งทางบกจ านวนประมาณ 
157,000 ราย 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ 
( รถมอเตอร์ ไซค์ รั บจ้ า ง )  ที่ มี
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
สาธารณะที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการ
ขนส่งทางบกจ านวนประมาณ 
106,655 ราย 

เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ อ ง กั บผล ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก 
โดยกรมการปกครอง ณ วันที่ 22 
มี น า ค ม  2 5 6 5  เ มื่ อ หั ก
กลุ่มเป้าหมายที่มีสถานะบุคคลไม่
ปกติและเสียชีวิตออก ท าให้มี
จ านวนผู้มีสิทธิ์รวม 106,655 ราย 

ให้ส่วนลดค่าน้ ามันแก๊สโซฮอล
จ านวน 5 บาทต่อลิตร ไม่เกิน 
250 บาทต่อคนต่อเดือน ในช่วง
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 
2565 

ให้ส่วนลดค่าน้ ามันกลุ่มเบนซินใน
รูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่
เกิน 50 บาทต่อคนต่อวันและไม่
เกิน 250 บาทต่อคนต่อเดือน 
ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม  – 
กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ
ที่ได้รับเงินจากโครงการบรรเทา
ผลกร ะทบราคาน้ า มั นกลุ่ ม
เ บ น ซิ น  ส า ห รั บ ผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือ
แก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถ
ด าเนินการได้อย่างคล่องตัว
ในทางปฏิบัติ 

ภาครั ฐมีภ าระค่ า ใช้ จ่ ายรวม
ประมาณ 120 ล้านบาท 

ภาครั ฐมีภ าระค่ า ใช้ จ่ ายรวม
ประมาณ 79,992 ล้านบาท 

เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ อ งกั บจ านวน
กลุ่มเป้าหมายและการให้ส่วนลด
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อเสนอใน
ครั้งนี ้

 
9. เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น เพ่ือด าเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 19) วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,054,053,900 บาท ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังนี้  
  1. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรมเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
  กลุ่มเป้าหมาย : เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3,500 กลุ่ม 
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างนวัตกรรม
และคุณค่าตราสินค้าเพ่ือสนับสนุนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของ
เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 1,200 กลุ่ม  
  3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมและสมุนไพร สร้างความมั่นคงทาง
อาหารและสุขภาพสู่ชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในภาวะวิกฤตโควิด-19 โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  วัตถุประสงค์ : เพ่ือด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมและสมุนไพร สร้าง
ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพของชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมและสมุนไพร 
  กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3,700 กลุ่ม 
  4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ้าวิกฤติ โควิด - 19 
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture - BCG) โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัยในพ้ืนที่เป้าหมาย กระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการบริโภค และการใช้จ่ายภายในประเทศ สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัย 
  กลุ่มเป้าหมาย : หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น จ านวน 5,001 กลุ่ม 
  5. โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานราก จากผลกระทบ
การระบาดของโคโรนาไวรัส 2019  (โควิด - 19) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  วัตถุประสงค์ : เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม กระตุ้นการลงทุนและการบริโภค พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืน เน้นการพึ่งพาตนเอง สร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
  กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
และกลุ่ม OTOP ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จ านวน 3,300 กลุ่ม 
 
10. เรื่อง รายงานการศึกษา เรื่อง แนวทางและรูปแบบการก าหนดความผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริต
ประพฤติมิชอบและผู้ร่วมกระท าความผิด 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการศึกษา เรื่อง แนวทางและรูปแบบการก าหนดความผิดของนิติ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผู้ร่วมกระท าความผิด ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติเสนอ 
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  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ [รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน] รายงานว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2564 ได้พิจารณารายงานการศึกษา เรื่อง แนวทางและรูปแบบการก าหนดความผิดของนิติบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผู้ร่วมกระท าความผิด [ของคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะที่ 2] เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติที่เป็น
ผลทั่วไปที่ก าหนดหลักเกณฑ์ให้นิติบุคคลรับผิดทางอาญาท านองเดียวกับที่ก าหนดให้บุคคลธรรมดาต้องรับผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 แต่กฎหมายไทยได้ก าหนดโดยปริยายว่า หากเป็นกรณีท่ีผู้กระท าผิดเป็นนิติบุคคล
ต้องมีความผิดในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบัญญัติตามกฎหมายเฉพาะและเห็นชอบให้น าผลการศึกษาเสนอ
คณะรัฐมนตรี สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. การจัดท ากฎหมายและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับกรณีนิติบุคคลและผู้ร่วม
กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบ โดยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
ครอบคลุมถึงนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและก าหนดโทษปรับให้เป็นสองเท่าของมูลค่า
ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่ได้รับให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต ค.ศ. 2003 ได้แก่ 
   1.1 ปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ 
    1) ก าหนดให้นิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาเป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  โดยเทียบเคียงกับ
ประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาพิจารณาในการก าหนดโทษทางอาญาส าหรับนิติบุคคลและผู้แทน
นิติบุคคล 
    2) ปรับปรุงแก้ไขมาตรา 144 แห่งประมวลกฎหมายอาญาให้รวมถึงนิติบุคคล
และผู้แทนนิติบุคคลด้วย และปรับเพิ่มโทษ ทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับให้สูงกว่าบุคคลธรรมดา โดยก าหนดให้เป็น 5 
เท่าของอัตราโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับบุคคลธรรมดา 
    3) ก าหนดให้ในกรณีนิติบุคคลหรือผู้แทนนิติบุคคลรายใดที่ไม่สามารถช าระ
ค่าปรับได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นการยึดทรัพย์สินตามมูลค่าของค่าปรับที่ได้รับ 
    4) เพิ่มเติมโทษอ่ืน นอกจากโทษจ าคุกและโทษปรับส าหรับนิติบุคคลและผู้แทน
นิติบุคคลส าคัญ เช่น การสั่งยุบกิจการ ในกรณีที่มีความผิดที่มีระวางโทษจ าคุกสูงกว่า 5 ปี และการห้ามประกอบ
กิจการโดยไม่มีก าหนดหรือมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี 
    5) ก าหนดโทษขั้นลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญาให้บัญญัติให้นิติบุคคลและ
ผู้แทนนิติบุคคลต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของอัตราโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับบุคคลธรรมดาและ
โทษอ่ืน ๆ 
    6) การค านวณค่าปรับ โดยก าหนดแนวทางในการลงโทษให้ถือมูลค่าความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งจะท าให้มีอัตราค่าปรับที่เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
    7) ให้มีการจัดระดับชั้นความรุนแรงของการกระท าความผิดเพื่อก าหนดเป็นโทษ
ปรับ โดยอาจเทียบเคียงหรือแปลงจากอัตราโทษจ าคุก และก าหนดช่วงหน่วยวันปรับที่ศาลอาจก าหนดได้ในแต่ละ
ระดับ 
    8) กรณีการกระท าความผิดอาญาของนิติบุคคลนั้นอาจมีบุคคลธรรมดา   อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากผู้แทนนิติบุคคลที่มีส่วนร่วมในการกระท าความผิดกฎหมายจึงควรก าหนดให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้มี
ส่วนในการรับผิดชอบกิจการต่าง ๆ ของนิติบุคคลร่วมรับผิดกับนิติบุคคลด้วย 
   1.2 ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้แก่ 
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    1) ปรับปรุงแก้ไขมาตรา 175 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ให้
ครอบคลุมถึงนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคล หรือเพ่ิมเติมส าหรับนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลเป็นการเฉพาะอย่าง
ชัดเจน 
    2) ปรับเพิ่มโทษของนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลในมาตรา 175 และมาตรา 
176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ เป็น 5 เท่าของบุคคลธรรมดา หรือเป็นสองเท่าของมูลค่าความ
เสียหายหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับของประเทศมาเลเซีย 
    3) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ควรขยายขอบเขตการก าหนดให้บุคคลที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรือที่ปรึกษาใน
นิติบุคคลในก ากับภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากพ้นต าแหน่งตามมาตรา 126 และมาตรา 127 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ และควรก าหนดให้นิติบุคคลเปิดเผยรายชื่อบุคลากรภาครัฐที่เป็นพนักงาน
หรือที่ปรึกษาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและก าหนดโทษส าหรับนิติบุคคลที่มีการจ้างบุคลากรภาครัฐที่ไม่
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดด้วย 
   1.3 ปรับปรุงกฎหมายภายในต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
    1) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมถึงนิติบุคคล
และผู้แทนนิติบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน จด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระร าชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้เป็นสองเท่าของมูลค่าความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่ได้รับให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่ง
อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ข้อ 21 การให้สินบนในภาคเอกชน และข้อ 23 การ
ฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดอาญา และเพ่ิมบทลงโทษค่าปรับของกฎหมายภายในต่าง ๆ ให้เป็นสอง
เท่าของมูลค่าความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ 
    2) เพิ่มเติมโทษอ่ืนนอกจากโทษปรับส าหรับนิติบุคคลตามระดับความผิด เช่น                
(1) การสั่งยุบกิจการในกรณีที่มีความผิดที่มีระวางโทษจ าคุกสูงกว่า 5 ปี (2) การห้ามประกอบกิจการโดยไม่มีก าหนด
หรือมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี และ (3) การปิดกิจการโดยไม่มีก าหนด หรือมีก าหนดไม่เกิน 5 ปี 
    3) ให้มีการจัดระดับชั้นความรุนแรงของความผิดเพ่ือก าหนดโทษปรับโดยอาจ
เทียบเคียงหรือแปลงจากอัตราโทษจ าคุก และก าหนดช่วงวันปรับที่ศาลอาจก าหนดได้ในแต่ละระดับชั้นความผิด 
    4) ให้มีกฎหมายเฉพาะในการให้อ านาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กรณีบุคคลที่มีรายชื่อขึ้นบัญชีด า (Black Lists) ตามกฎหมายให้ถือว่าผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่สามารถจดทะเบียนนิติ
บุคคลได้ หรือไม่สามารถเป็นผู้ก่อการ และไม่สามารถเป็นกรรมการบริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัดตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ได ้
    5) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายให้อ านาจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการตรวจสอบความ
เหมาะสมของนิติบุคคลจากประวัติการกระท าความผิดหรือประวัติอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) 
และขึ้นทะเบียนนิติบุคคลที่เคยกระท าความผิดที่ขึ้นบัญชีด าไว้เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเชื่อมโยง
ข้อมูลกับบัญชีกลางเพ่ือตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงมีอ านาจในการปฏิเสธการจดทะเบียน
นิติบุคคล การตรวจสอบสถานะทางการเงิน การถอนการจดทะเบียน การตรวจสอบประวัตินิติบุคคล การขึ้นบัญชีด า
และประวัติอาชญากรรมจนถึงการลงโทษตามกฎหมาย 
    6) ปรับปรุงกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีอ านาจ และ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงิน รวมถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงทั้งกระบวนการได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หรืออกเป็นกฎกระทรวงเพ่ือหาแนวทางแก้ไขการด าเนินการต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคใน
การด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 
    7) ก าหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์
ข้อมูล ผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งหมด รวมถึงให้หน่วยงานรัฐและประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ท้ังในระบบออนไลน์และระบบปกติท่ีเป็นรูปแบบเดียวกัน 
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  2. แนวทางในการป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดของ
นิติบุคคล เช่น  
   2.1 ก าหนดบทลงโทษและมาตรการในเรื่องการกระท าความผิดตามสัญญาคุณธรรมของ
ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่ชัดเจน และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงองค์กรคุณธรรม ให้สอดคล้องกับโทษที่
ก าหนดในประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   2.2 ก าหนดแนวทางและวิธีพิจารณาข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ าของนโยบายและแนวทาง
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ประกอบการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   2.3 น าแนวทางข้อตกลง อนุสัญญา และแนวทางการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
มาปรับใช้ รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบและการป้องกัน เช่น กฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันข้ามชาติ ข้อตกลง
ผัดผ่อนการฟ้องคดีอาญา และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
   2.4 น าวิธีการต่อรองค ารับสารภาพ (Plea Bargaining) มาใช้กับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี
ทุจริตประพฤติมิชอบและผู้ร่วมกระท าความผิด โดยอาจก าหนดโทษปรับเป็นจ านวน 2 หรือ 3  เท่าของผลประโยชน์
บริษัทที่กระท าความผิดได้รับ 
   2.5 น าแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าอันเป็นการคอร์รัปชัน
ในต่างประเทศของสหรัฐฯ มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บภาษีและด าเนินการกับนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลที่เลี่ยง
การจัดเก็บภาษี และอ่ืน ๆ 
   2.6 ก าหนดให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) เป็น
เจ้าภาพในการจัดท าฐานข้อมูลกลาง (Big Data) และการเชื่อมโยงข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดของนิติบุคคลและการตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอย่างเป็นระบบทั้งฐานข้อมูลของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ตช. ส านักงาน ป.ป.ช. กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร และอ่ืน ๆ โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เปิดช่องให้เชื่อมโยงเข้าถึงตามสิทธิที่สมควรจะเข้าได้ เพ่ือใช้ในกระบวนการตรวจสอบ การเฝ้าระวัง และแจ้งเตือน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติเป็นข้อความแจ้งให้แต่ละหน่วยงานทราบ และควรมีการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
   2.7 ในขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจการค้า ควรเพ่ิมหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบลายพิมพ์
นิ้วมือจาก ตช. เพ่ือตรวจสอบประวัติการกระท าความผิด โดยต้องมีการปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีอ านาจ
รองรับการด าเนินการดังกล่าว 
   2.8 จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจและอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงาน ปปง. กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร ตช. 
ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกัน 
   2.9 ปรับปรุงกฎหมายที่จะต้องเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ตามระบบ
สากล เพ่ือสร้างระบบการแจ้งเตือนหรือการบริหารความเสี่ยงที่ดีข้ึน 
  3 ข้อเสนอแนะในเชิงป้องกันและป้องปราม และแนวทางการหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เช่น 
   3.1 ผลักดันการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลแต่ละหน่วยงานให้สามารถใช้
ร่วมกันได้ท้ังระบบ 
   3.2 บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางของการด าเนินการของ
นิติบุคคลเริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนนิติบุคคล 
   3.3 การท า MOU หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดของนิติบุคคล 
และการติดตามทรัพย์สินคืนเมื่อมีการกระท าความผิดตั้งแต่ต้นทาง 
   3.4 ในการจดทะเบียนให้ลูกค้าระบุผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และระบุแหล่งหรือเส้นทาง
การเงินของผู้รับผลประโยชน์ 
   3.5 สนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกันมีการเปิดเผยข้อมูล
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน 
   3.6 อบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 
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ต่างประเทศ 
11. เรื่อง  ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าภายใต้แผนงาน The Programme for COVID-19 Crisis Response 
Emergency Support จากรัฐบาลญี่ปุ่น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง Exchange of Notes, Agreed Minutes on Procedural 
Details, Record of Discussions และ Note Verbale และหากกอ่นการลงนามมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง
หนังสือดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาสาระส าคัญ ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจรณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศลงนามในเอกสาร Exchange of Notes, Agreed Minutes on Procedural Details, Record of 
Discussions และให้กระทรวงสาธารณสุขจัดท า Note Verbale แจ้งสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ โดยมอบหมายให้
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) หรือผู้แทนส าหรับการลงนามในเอกสาร Exchange of Notes ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ได้ขอให้ฝ่ายไทยลงนามในเอกสารความตกลงและเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการตอบรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้แผนงาน The Programme for 
COVID-19 Crisis Response Emergency Support โดยเป็นความช่วยเหลือเพ่ือรับมือและด าเนินการรองรับ
สถานการณ์ภายหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่านการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ของญี่ปุ่นและถ่ายโอน
เทคโนโลยีของญี่ปุ่น 
  2. เอกสารความตกลงและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ประกอบด้วย 
   1) ร่าง Exchange of Notes เป็นเอกสารความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล 
ญี่ปุ่นเกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข กล่าวคือ การซื้อสินค้าและบริการที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การ
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency –JICA) และมี
พันธกรณีที่รัฐบาลไทยต้องด าเนินการตามในการรับเงินช่วยเหลือและจัดซื้อสินค้าและบริการ อาทิ การจัดท าสัญญา
ว่าจ้างกับตัวแทน การเปิดบัญชีกับธนาคารญี่ปุ่น การยกว้นภาษีอากร การจัดท ารายงานธุรกรรมทางการเงิน 
   2) ร่าง Agreed Minutes on Procedural Details เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นระหว่าง
ผู้แทนของรัฐบาลไทยในฐานะประเทศผู้รับความช่วยเหลือกับผู้แทนของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
เงื่อนเวลาของการจัดท า Employment Contract ภายใต้ข้อ 4 (1) ของร่าง Exchange of Notes 
   3) ร่าง Record of Discussions เป็นเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินมาตรการที่จ าเป็นของ
ฝ่ายไทยเพ่ือป้องกันการทุจริตในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามร่าง Exchange of Notes 
   4) ร่าง Note Verbale เป็นการแสดงค ามั่นฝ่ายเดียวของไทยในระดับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 
(กระทรวงสาธารณสุข) ว่า จะไม่น าสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดจ้างภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่ าไปใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางการทหาร 
 
12. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทยและมองโกเลีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและมองโกเลีย (บันทึกความเข้าใจฯ) และ
เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทย รวมทั้งมอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ด าเนินการ
แลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) สามารถปรับถ้อยค าตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระส าคัญตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) 
เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คค. รายงานว่า 
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  1. ประเทศไทยและมองโกเลียได้จัดท าความตกลงทวิภาคีว่าด้วยบริการเดินอากาศ ลงนามเต็มเมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2537 เพ่ือใช้เป็นความตกลงฉบับแม่บทในความสัมพันธ์ด้านการบินระหว่างกัน ต่อมาท้ังสองฝ่าย
ได้หารือร่วมกันเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ เพ่ือยืนยันการ
ปรับปรุงและการเพ่ิมข้อบทและสิทธิการบินต่าง ๆ จากที่ก าหนดไว้ในความตกลงฯ และบันทึกความเข้าใจลับ และ
คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพ่ือพิจารณาท าความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจ า
ได้มีมติรับทราบผลการเจรจาดังกล่าวแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยการปรับปรุง
และการเพิ่มข้อบัญญัติและสิทธิการบินต่าง ๆ มีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

รายการ 
(เลขท่ีข้อในความตกลงฯ) 

ความตกลงฯ บันทึกความเข้าใจ 

ค าจ ากัดความ “เจ้าหน้าที่
การเดินอากาศ” (ข้อ 1) 

ไทย – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
มองโกเลีย – ส านักงานการบินพลเรือน
แหงมองโกเลีย  

ไทย – ส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (กพท.) 
มองโกเลีย – กระทรวงการพัฒนา
ถนนและการขนส่งแห่งมองโกเลีย 
และส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศมองโกเลีย 

ข้อบัญญัติ  
เรื่อง ความปลอดภัย 

ไม่ระบุ เพ่ิมเป็นข้อ 5 ทวิ ในความตกลงฯ 
โดยเป็นไปตามร่างข้อบทมาตรฐาน
ของไทยเกี่ยวกับหลักการตรวจค้น
อากาศยานภายใต้ข้อบท 16 ของ
อนุสัญญาชิคาโก 

พิกัดอัตราค่าขนส่ง 
(ข้อ 14) 

อัตราค่าขนส่งซึ่งสายการบินที่ก าหนดจะ
เรียกเก็บจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าหน้าที่การเดินอากาศของทั้งสองฝ่าย
ก่อนเริ่มน าไปใช้ [หรือเรียกว่าระบบการ
เห็นชอบทั้งสองฝ่าย (Dual Approval)] 

สายการบินที่ ก าหนดสามารถ
ก าหนดพิกัดอัตราค่าขนส่งเองได้
โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก
เจ้าหน้าที่การเดินอากาศ เพ่ือให้ค่า
ขนส่งเป็นไปตามกลไกตลาด (หรือ
เรียกว่า ระบบเสรี) 

ใบพิกัดเส้นทางบิน 
(ภาคผนวก) 

ไทย – กรุงเทพฯ -2 จุดระหว่างทางใด ๆ 
ที่จะเลือก – อูลานบาตอร์ 
มองโกเลีย – อูลานบาตอร์ – 2 จุด
ระหว่างทางใด ๆ ที่จะเลือก – กรุงเทพฯ  

ไทย – จุดใด ๆ ในไทย – 2 จุด
ระหว่างทางใด ๆ ที่จะเลือก – จุด
ใด ๆ ในมองโกเลีย 
มองโกเลีย – จุดใด ๆ ในมองโกเลีย 
– เซี่ยงไฮ้ และ 1 จุดระหว่างทางที่
จะเลือก – จุดใด ๆ ในไทย (ลดการ
จ ากัดจุดเริ่มต้นท าการบินและจุด
ลงจอดในประเทศคู่ภาคี)  

สิทธิความจุความถี่ 
(บันทึกความเข้าใจลับ) 

2 เที่ยวต่อสัปดาห์ ด้วยแบบอากาศยาน
ใด ๆ บนเส้นทางบินที่ระบุไว้ 

สายการบินที่ก าหนดทั้งสองฝ่าย
สามารถท าการบินได้ ดังนี้ 
(1 )  เส้นทาง  อูลานบาตอร์  – 
ก รุ ง เ ทพฯ  และ  กรุ ง เ ทพฯ  – 
อูลานบาตอร์ : 5 เที่ยวต่อสัปดาห์
ด้วยจ านวนที่นั่งสูงสุด 850 ที่นั่ง 
และ (2) เส้นทางอ่ืนนอกเหนือจาก
ข้อ (1) อันระบุไว้ในใบพิกัดเส้นทาง
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บิน: 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ด้วย
จ านวนที่นั่งสูงสุด 500 ที่นั่ง 

สิทธิรับขนการจราจร1 

(บันทักความเข้าใจลับ) 
สายการบินที่ก าหนดทั้งสองฝ่ายสามารถ
ท าการบินโดยใช้สิทธิรับขนการจราจร
เสรีภาพที่ 3 และ 4 ได้อย่างเต็มที่ แต่
ห้ามท าการบินโดยใช้สิทธิรับขน
การจราจรเสรีภาพที่ 5  

คงเดิม 
(ทั้งนี้ ไทยและมองโกเสียจะหารือ
เกี่ ย วกับประ เด็ นนี้ ร่ ว มกั น ใน
อนาคตต่อไป) 
 

การท าการบินโดยใช้ชื่อ
เที่ยวบินร่วมกัน 

ไม่ระบุ ระบุเพ่ิมสิทธิในการท าการบินโดย
ใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน ดังนี้ 
(1) สายการบินสามารถท าการบิน
โดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันกับสาย
การบินที่ก าหนดของภาคีคู่สัญญา
ส าหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ 
และภายในประเทศ (ตราบเท่าที่
เป็นบริการต่อเนื่องจากการจราจร
ระหว่างประเทศ) โดยจะไม่นับหัก
สิทธิของสายการบินผู้ท าการตลาด 
(2) สายการบินสามารถท าการบิน
โดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันกับสาย
การบินของประเทศที่สาม โดย
จะต้องแจ้งให้ผู้โดยสารทราบ ณ 
จุดขายว่าสายการบินใดท าการบิน
บนเส้นทางบินช่วงใด ทั้งนี้ การนับ
หักสิทธิจะนับหักทั้งสายการบิน 
ผู้ด าเนินบริการและสายการบิน
ผู้ท าการตลาด 
 

  2. ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลการหารือดังกล่าว 
  การปรับปรุง/เพ่ิมข้อบัญญัติและสิทธิการบินต่าง ๆ ข้างต้น เป็นการเปิดโอกาสให้สายการบินที่
ก าหนดของทั้งสองฝ่ายสามารถขยายบริการและเครือข่ายการบินเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับสาย
การบินในการก าหนดราคาและการวางแผนการให้บริการรวมถึงเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือในด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยแก่อุตสาหกรรมการบินของไทยในเส้นทางนี้ อันเป็นการส่งเสริมการเดินทางของผู้โดยสารและการ
ขนส่งสินค้า และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้า และบริการระหว่างประเทศท้ังสองประเทศต่อไป 
  3. บันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตระหว่างภาคี
คู่สัญญา ในระหว่างที่รอให้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่การเดินอากาศของภาคี
ผู้ท าความตกลงทั้งสองฝ่ายจะกระท าตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้โดยทันที 
____________________________ 
1สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพทางการบิน (Freedoms of the Air) หมายถึง สิทธิในการด าเนินบริการเดินอากาศ
แบบประจ าระหว่างประเทศโดยแด่ละประเภทมีความหมาย ดังนี้ สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 1 อนุญาตให้สาย
การบินบินผ่านน่านฟ้า สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 2 อนุญาตให้สายการบินแวะจอด เช่น เดิมน้ ามันกรณีฉุกเฉิน 
สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3 อนุญาตให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศของตนไปยังประเทศ
อ่ืน สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 4 อนุญาตให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศอ่ืนไปยังประเทศ
ของตน สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5  อนุญาตให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศคู่ตกลงไปยัง
ประเทศท่ีสาม 
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13. เรื่อง ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 4  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade 
Committee : JTC) ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 4 เพ่ือให้คณะผู้แทนไทย ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทน
เป็นประธานฝ่ายไทยใช้หารือกับฝ่ายเวียดนาม ทั้งนี้ หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 2 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยไม่มีการจัดท าเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
(ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 เมษายน 2565         
ณ กรุงเทพมหานคร) 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  พณ. รายงานว่า 
  1. การประชุม JTC ไทย - เวียดนาม เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยเป็นเวทีการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีการค้าเกี่ยวข้องกับการก าหนดทิศ
ทางการปฏิสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย - เวียดนาม รวมถึงการด าเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่
ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน พณ. จึงจ าเป็นต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อท่าทีไทย
ส าหรับการประชุม JTC ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 4 เพ่ือให้สามารถใช้ท่าทีดังกล่าวในการประชุมหารือกับเวียดนามและ
ให้การรับรองเอกสารผลการประชุมดังกล่าวได้ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานฝ่ายไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เป็นประธานฝ่ายเวียดนาม 
  2. พณ. ได้จัดประชุมเตรียมการฝ่ายไทยกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 
7 กรกฎาคม 2564 และมีหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือ
พิจารณาเสนอประเด็นที่ฝ่ายไทยประสงค์จะผลักดันในการประชุม JTC ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 4 สรุปได้ ดังนี้                    
1) ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าทวิภาคี ได้แก่ เป้าหมายการค้า ด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า ด้าน
การเกษตร ด้านมาตรการเยียวยาทางการค้า ด้านการส่งเสริมการค้า และด้านการเชื่อมโยงการขนส่ง  2) ความ
ร่วมมือด้านการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านการลงทุน ด้านการธนาคาร ด้านพลังงาน 
ด้านแรงงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และกรอบอนุภูมิภาค ภูมิภาค และพหุภาคี และ 3 กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในโอกาสเดียวกัน พณ. จะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจควบคู่กับการประชุมดังกล่าว เพ่ือสร้างเครื่อข่ายทางธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการไทยและเวียดนาม 
  ทั้งนี้เวียดนามเป็นคู่ค้าส าคัญอันดับที่ 5 ของไทยในโลก และอันดับที่ 2 ของไทยในกลุ่มอาเซียน 
(รองจากมาเลเซีย) ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 - 2564) การค้าระหว่างไทยกับเวียดนามมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ
ปีละ 17,767.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.32 ต่อปี โดยในปี 2564 การค้ารวมไทย - 
เวียดนาม มีมูลค่า 19,477.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.31 โดยไทยเป็น
ฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 5,599.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ไทยจึงควรใช้โอกาสจากการประชุม JTC ไทย - เวียดนาม 
ครั้งที่ 4 ในการหารือแนวทางการส่งเสริม อ านวยความสะดวก และขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันเพ่ือสนับสนุน
ให้การค้าสองฝ่ายบรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2568 ตามที่ผู้น าทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบ
ร่วมกัน 
 
14. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาคุมาโมโตะ (Kumamoto Declaration) ส าหรับการประชุม
ระดับผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 4 (4th Asia-Pacific Water Summit: 4th APWS) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาคุมาโมโตะ (Kumamoto Declaration) ซึ่งเป็นเอกสาร
ผลลัพธ์ของการประชุมระดับผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 4 (4th Asia-Pacific Water Summit: 4th 
APWS) เนื่องจากร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าวอาจยังมิใช่ร่างสุดท้าย ดังนั้น หากมีการปรับแก้ไขท่ีมิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย อนุมัติให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) พิจารณาด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
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ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง รวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่าง
ปฏิญญาฯ ในการประชุมระดับผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 
2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์แบบถ่ายทอดสด หรือผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) 
เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  การประชุมระดับผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 4 ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  23 
– 24 เมษายน 2565 ณ เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ “Water for Sustainable Development - 
Best Practices and the Next Generation” ซึ่งจะมีพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 23เมษายน 2565 โดยมีผู้น าของ
ประเทศที่เข้าร่วมประชุมร่วมกล่าวถ้อยแถลง (Statement) และรับรองปฏิญญาคุมาโมโตะที่เป็นเอกสารของผลลัพธ์
ของการประชุม ในวันที่ 24 เมบายน 2565 โดยร่างปฏิญญาฯ ประกอบด้วย ประเด็นส าคัญ จ านวน 4 ประการ ได้แก่ 
  1. ความท้าทายและการฟ้ืนฟูจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 การระบาดของโรคโควิด - 19 
เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและการจัดหาน้ า รวมทั้งการเข้าถึงน้ าที่สะอาดปลอดภัย และมีราคา ที่
สามารถซื้อหาได้ รวมทั้งในแง่ของสุขาภิบาล ประกอบกับอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ าซาก ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย
ขัดขวางการต่อสู้กับโรคโควิด - 19 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งประสบความรุนแรงและ
ขอบเขตของปัญหาแตกต่างกันไป 
  2. การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่มุ่งเน้นคุณภาพที่สูงขึ้น การฟ้ืนฟูจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
จ าเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่มุ่งเน้นคุณภาพที่สูงขึ้น เป็นสังคมที่ ฟ้ืนตัวได้เร็ว ยั่งยืน และครอบคลุม
โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคส่วนน้ า การเปลี่ยนแปลงนี้จะด าเนินการโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ที่เปิดกว้าง และโปร่งใส 
  3. การเร่งรัดการปฏิบัติ เพ่ือตระหนักถึงสังคมที่มุ่งเน้นคุณภาพที่สูงขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพและปรับปรุงมาตรฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อมูล
ของภาคส่วนน้ า ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านกระบวนการปรับปรุงธรรมาภิบาล การปิดช่องว่างทาง
การเงิน และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา 
  4. ผลลัพธ์การประชุมระดับผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 4 จะน าไปหารือในเวที
ด้านน้ าระดับโลก อาทิ การประชุมทบทวนการด าเนินการด้านน้ าในห้วงครึ่งแรกของทศวรรษฯ (Midterm Review 
of the Water Action Decade) ของสหประชาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2023 การประชุมเวทีหารือ
ระดับสูงทางการเมือง (High - level political Forum) การประชุมเวทีระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจาก              
ภัยพิบัติ (Global Platform for Disaster Risk Reduction) การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                  
ของสหประชาชาติ (UN Climate Change Conference) การประชุมสุดยอดผู้น าจี 7 (G7 Summit) และการประชุม
สุดยอดผู้น าจี 20 (G20 Summit) 
 
15. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานบิมสเทค ครั้งที่ 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานบิมสเทค ครั้งที่ 3 (Joint Statement 
of the Third Meeting of BIMSTEC Ministers on Energy) พร้อมค าแปล 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองในร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวกับรัฐมนตรีพลังงานของประเทศสมาชิกได้  
  ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงาน              
บิมสเทค ครั้งที่ 3 โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานสามารถ
ด าเนินการได้ โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  สาระส าคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานบิมสเทค ครั้งที่ 3 สรุป ดังนี้ 
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  1) แสดงจุดยืนร่วมกันของประเทศสมาชิกบิมสเทคในการให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความ
มั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค เพ่ือความร่วมมือด้านพลังงานอย่างยั่งยืนส าหรับการบูรณาการด้านการเจริญเติบโต                
ทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าในภูมิภาค 
  2) เน้นย้ าถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและการซื้อขายพลังงาน
ระหว่างประเทศสมาชิก เพ่ือบรรลุความม่ันคงทางพลังงานและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าในภูมิภาค 
  3) ส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าภายในภูมิภาค โดยเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าบิมสเทค (BIMSTEC Grid Interconnection Coordination Committee 
: BGICC) เพ่ือด าเนินโครงการตามบทบัญญัติในบันทึกความเข้าใจเพ่ือการจัดตั้งโครงข่ายบิมสเทค ที่ได้มีการลงนามไป
เมื่อปี พ.ศ. 2561 รวมทั้ง เร่งให้คณะกรรมการดังกล่าวด าเนินการเพ่ือจัดท าการศึกษาแผนแม่บทโครงการเชื่อมโยง
โครงข่ายไฟฟ้าบิมสเทค ซึ่งจะมีธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชียเป็นผู้สนับสนุนการจัดท าการศึกษาดังกล่าว 
  4) เร่งให้มีการหารือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์พลังงานบิมสเทค อาทิ โครงสร้าง 
การท างาน และเงินทุนในการจัดตั้งศูนย์ฯ โดยเร็ว ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวจะมีบทบาทเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยและการแบ่งปันประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพในด้านพลังงานระหว่างประเทศ
สมาชิกให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
  ทั้งนี้ประเทศเนปาลในฐานะสมาชิกบิมสเทค มีก าหนดจัดการประชุมรัฐมนตรีพลังงานบิมสเทค                
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เพ่ือทบทวนและติดตามความคืบหน้าของการประชุมระดับย่อยในสาขาพลังงาน             
ที่ผ่านมา รวมทั้งรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานบิมสเทค ครั้งที่ 3  
 

แต่งตั้ง 
16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 2 ราย เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ดังนี้   
   1. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
   2. นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 

…………………………….. 
 
 

 
 
 
 

 


