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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (9 สิงหาคม 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 
    หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่ให้สันนิษฐานไว้
    ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
  3.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่อง การด าเนินโครงการ 
    ใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า 
  4.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน
    ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
    บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ าเพ่ือฤดูแล้ง  
    ปี 2565/2566 
  5.  เรื่อง  การปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
  6.  เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
    ภาครัฐ ครั้งที่ 2/2565  
  7.   เรื่อง   รายงานประจ าปีผลการด าเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าท่ีบ้าน  
    ชุดที่ 3 ปีที่ 2  
  8.  เรื่อง   รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 
    ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 15 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)  
  9.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 
    ประจ าปี 2564 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
    ภาค 2 และงานประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
    1 อาคาร 
  11.  เรื่อง  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565 
  12.  เรื่อง  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565 

ต่างประเทศ 
 
  13.  เรื่อง  การเปลี่ยนชื่อประเทศของสาธารณรัฐตุรกี  
  14.   เรื่อง   ร่างพิธีสารว่าด้วยการทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
    ไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือ 
    ทวิภาค ี
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  15.  เรื่อง  ร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (พ.ศ. 2565 – 2570)  
  16.   เรื่อง  ร่างบันทึกการประชุมของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ 
    ทวิภาคี ครั้งที่ 14 และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วม
    ส าหรับพื้นที่ชายแดน ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
  17.  เรื่อง  ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน  
  18.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ช่วงที่ 2 และการ
    ประชุมสมัยพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง 
    สหประชาชาติ 
  19.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีพลังงานบิมสเทค ครั้งที่ 3 
  20.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาว่าด้วยการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่นในการส่งเสริม
    ผู้ประกอบการสตรีในอาเซียน 
 

  แต่งตั้ง 
 
 21.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  22.  เรื่อง  การแต่งตั้งสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจ าอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  23.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
    นวัตกรรม)  
  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนต าแหน่งที่ว่าง  
  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  27.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  

**************************** 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ของกระทรวงการคลัง (กค.) ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของกรมศุลกากร เช่น จัดตั้งส านักงานศุลกากร
มาบตาพุด เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การจัดเก็บภาษีอากรและ
รายได้อ่ืนส าหรับสินค้าน าเข้าและส่งออก และจัดตั้งส านักงานศุลกากรภาคที่ 5 เพ่ือรองรับการอ านวยความสะดวกใน
การน าของเข้า การส่งของออก และการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ รวมทั้งเพิ่มหน้าที่และอ านาจของ
ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานและท่าเรือในการตรวจสอบบันทึก บัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้า 
หรือส่งของออก ณ ที่ท าการของผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้าภายใน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอ านาจของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง                         
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ดังนี้  

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
กรมศุลกากร กค. พ.ศ. 2562 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
กรมศุลกากรฯ หมายเหตุ 

(1) ส านักงานเลขานุการกรม (1) ส านักงานเลขานุการกรม คงเดิม 
(2) กองกฎหมาย (2) กองกฎหมาย คงเดิม 
(3) กองตรวจสอบอากร (3) กองตรวจสอบอากร คงเดิม 
(4) กองบริหารจัดการและพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า 
ส่งออก และโลจิสติกส์ 

(4) กองบริหารจัดการและพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า 
ส่งออก และโลจิสติกส์ 

คงเดิม 

(5) กองบริหารทรัพยากรบุคคล (5) กองบริหารทรัพยากรบุคคล คงเดิม 
(6) กองพิกัดอัตราศุลกากร (6) กองพิกดัอัตราศุลกากร คงเดิม 
(7) กองมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากร 

(7) กองมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากร  

คงเดิม 

(8) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (8) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน คงเดิม 
(9) กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (9) กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร คงเดิม 
(10) กองสืบสวนและปราบปราม (10) กองสืบสวนและปราบปราม คงเดิม 
(11) ด่านศุลกากร ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

(11) ด่านศุลกากร ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

คงเดิม 

(12) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

(12) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

คงเดิม 

(13) ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(13) ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ 
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

เ พิ่ ม หน้ า ที่ แ ล ะ อ า น า จ ใ น ก า ร
ตรวจสอบบันทึก บัญชี และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้า หรือ
ส่งของออก ณ ที่ท าการของผู้น าของ

(14) ส านักงานศุลกากรตรวจของ
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(14) ส านักงานศุลกากรตรวจของ
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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(15) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(15) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เข้า ผู้ส่งของออก หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้า
ภายใน (16) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า

ลาดกระบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด  

(16) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ลาดกระบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

(17) ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลม
ฉบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(17) ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลม
ฉบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

คงเดิม 
ไม่มีการเพ่ิมหน้าที่และอ านาจ 

(18) ส านักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

(18) ส านักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด  

เ พิ่ ม หน้ า ที่ แ ล ะ อ า น า จ ใ น ก า ร
ตรวจสอบบันทึก บัญชี และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้า หรือ
ส่งของออก ณ ที่ท าการของผู้น าของ
เข้า ผู้ส่งของออก หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้า
ภายใน  

(19) ส านักงานศุลกากรท่าอากาศ
ยานดอนเมือง 

(19) ส านักงานศุลกากรท่าอากาศ
ยานดอนเมือง  

- (20) ส านักงานศุลกากรมาบตาพุด จัดตั้งใหม่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ด้านพิธีการศุลกากรในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก การจัดเก็บ
ภาษีอากรและรายได้อ่ืนส าหรับสินค้า
น าเข้าและส่งออกสินค้าถ่ายล า สินค้า
ผ่านแดน 

(20) - (23) ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 
1 - 4 ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(21) - (25) ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 
1 - 5 ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

จัดตั้งส านักงานศุลกากรภาคที่ 5 
ขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับการอ านวยความ
สะดวกในการน าของเข้า การส่งของ
ออก และการขยายตัวของระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ 

 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือ
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. ....  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือเสพ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และส านักงาน 
ป.ป.ส. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้  
    ทั้งนี้ สธ. เสนอว่า   
   1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประมวลกฎหมายยาเสพติด และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 107 บัญญัติให้การมีไว้ในครอบครองซึ่งยา
เสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ในปริมาณ
เล็กน้อย ซึ่งไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือเสพ สธ. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 
หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเ พ่ือเสพ                 
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พ.ศ. .... เพ่ือก าหนดชื่อยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ และก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ เพ่ือประกอบการพิจารณาให้โอกาสแก่ผู้เสพยาเสพติดที่ครอบครองยา
เสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ไว้เพ่ือการเสพ โดยไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรง และพิจารณาให้รับการบ าบัดรักษาแทน 
ทั้งนี้ ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์แต่ละประเภทตามร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประกาศก าหนด ดังนี้  
     1.1 ชื่อยาเสพติดให้โทษ    
     (1) ประเภท 1 เช่น เฮโรอีน (heroin), เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ 
methamfetamine), แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ amfetamine) (ยาบ้า)   
     (2) ประเภท 2 เช่น โคคาอีน (cocaine), ฝิ่นยา (medicinal opium)   
     (3) ประเภท 5 เช่น พืชฝิ่น, เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควาย, สารสกัดจากทุกส่วนของ
พืชกัญชาหรือกัญชง   
    1.2 ชื่อวัตถุออกฤทธิ์   
     (1) ประเภท 1 เช่น คาทิโนน (cathinone), ไซโลซีน (psilocine หรือ psilotsin), 
ไซโลไซบีน (psilocybine)   
     (2) ประเภท 2 เช่น คีตามีน (ketamine), ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) ,               
ไนตราซีแพม (nitrazepam)   
   2. การก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามร่างกฎกระทรวงในข้อ 1. โดยอ้างอิง
ปริมาณตามกฎหมายเดิม กล่าวคือ กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณยาเสพติดให้โทษ 
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2547 เป็นการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษส าหรับความผิดฐานเสพและมี
ไว้ในครอบครอง ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย และความผิดฐานเสพและจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้
โทษ และกฎกระทรวงก าหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งสันนิษฐานว่าผลิต น าเข้า ส่งออก น าผ่านหรือมีไว้ในครอบครอง
เพ่ือขาย พ.ศ. 2561 เป็นการก าหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการผลิต น าเข้า ส่งออก น าผ่านหรือมี
ไว้ในครอบครองเพ่ือขาย โดยกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายเดิมที่ก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษหรือ
วัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ตามล าดับ และได้ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยา
เสพติด พ.ศ. 2564 ดังนั้น หากเป็นการครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ในปริมาณตามท่ีก าหนดตามร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้
ในครอบครองเพ่ือเสพ  
   3. ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอ านวยการและด าเนินการตามร่าง
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นผ่านทาง
เ ว็ บ ไซต์ ส านั ก ง านคณะกรรมการอาหารและยา  ( http: / /mnfda. fda.moph. go. th)  และ เ ว็ บ ไซต์  สธ . 
(http://ncmc.moph.go.th) ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 – 4 พฤศจิกายน 2564 และรับฟังความคิดเห็นผ่าน
หนังสือแจ้งเวียนอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2564 – 4 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ สธ. ได้รวบรวมความ
คิดเห็นดังกล่าวเสนอคณะกรรมการอ านวยการและด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือ
พิจารณาด้วยแล้ว  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
   เป็นการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 1 หรือประเภท 2 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้โอกาสแก่ผู้เสพยาเสพติดที่ครอบครองยาเสพติดหรือวัตถุออก
ฤทธิ์ไว้เพ่ือการเสพ โดยไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรงและพิจารณาให้รับการบ าบัดรักษา อาทิ  

http://mnfda.fda.moph.go.th/
http://ncmc.moph.go.th/
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ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ปริมาณ 
ยาเสพติดให้โทษ 
1) ประเภท 1 เช่น  
   - เฮโรอีน (heroin) 
   - เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ 
methamfetamine) 
 
   - แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ 
amfetamine) (ยาบ้า)  
2) ประเภท 2 เช่น 
   - โคคาอีน (cocaine) 
   - ฝิ่นยา (medicinal opium) 
3) ประเภท 5  
 
วัตถุออกฤทธิ์  
1) ประเภท 1 เช่น  
   - คาทิโนน (cathinone) 
   - ไซโลซีน (psilocine หรือ psilotsin)  
   - ไซโลไซบีน (psilocybine)   
 2) ประเภท 2 เช่น  
   - คีตามีน (ketamine)  
   - ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) 
   - ไนตราซีแพม (nitrazepam)   

 
 
- มีน้ าหนักสุทธิไม่เกินสามร้อยมิลลิกรัม 
- มีปริมาณไม่ถึงสิบห้าหน่วยการใช้ หรือมีน้ าหนักสุทธิไม่ถึง
หนึ่งจุดห้ากรัม หรือค านวณเป็นน้ าหนักสารบริสุทธิ์ไม่ถึงสาม
ร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัม  
- มีปริมาณไม่ถึงสิบห้าหน่วยการใช้ หรือมีน้ าหนักสุทธิไม่ถึง
หนึ่งจุดห้ากรัม  
 
- มีน้ าหนักสุทธิไม่เกินหกร้อยมิลลิกรัม  
- มีน้ าหนักสุทธิไม่เกินสิบห้ากรัม 
- มีน้ าหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบห้ากรัม  
 
 
 
- ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินศูนย์จุดห้ากรัม   
- ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินศูนย์จุดหนึ่งกรัม   
- ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินศูนย์จุดหนึ่งกรัม  
 
- ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินศูนย์จุดห้ากรัม 
- ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินห้ากรัม 
- ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินศูนย์จุดสามกรัม 

 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
3. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่อง การด าเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของ
รัฐท่ีมีความจ าเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่อง การด าเนิน
โครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่ป่า  ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้ 

จากเดิม เป็น 
“ในกรณีที่การด าเนินโครงการใด ๆ 
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ  มี ค ว า ม
จ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า 
และจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพ่ือ
การอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่ด้วย ให้ส านักงบประมาณ 
(ส งป . )  พิ จ า รณาจั ดส ร ร /อนุ มั ติ
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐ

“ในกรณีการด าเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นต้อง
เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าและจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์
หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ด้วย ให้ สงป. พิจารณาจัดสรร/อนุมัติ
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการปลูกป่าตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ท่ี กก.วล. ก าหนดโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครงการ
นั้น ๆ ด้วย โดยยกเว้นหน่วยงานของรัฐ หรือโครงการบางประเภทที่ไม่
ต้องจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทน ดังนี้ 
(1) โครงการเพื่อสร้างศาสนสถานและสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
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เจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นผู้ด าเนินการปลูกป่าตามเงื่อนไข
และหลั ก เ กณฑ์ที่ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ก าหนด 
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ งของ
โครงการนั้น ๆ ด้วย” 

(2) โครงการที่มีวัตถุประสงค์เป็นไปเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(3) โครงการเพื่อการจัดที่ดินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
(4) โครงการที่เข้าใช้พ้ืนที่ป่าก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 2563 (เรื่อง การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ และขอผ่อนผัน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมี
ส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต) และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่น
ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 2563)” 

   
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ทส. รายงานว่า  
  1. กรมป่าไม้ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
การปลูกป่าทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการ
ก าหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การปลูกป่าทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมีการก าหนด 
ดังนี้ 
   1.1 ค่าปลูกป่าทดแทน ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วน
หนึ่งของโครงการ โดยพิจารณาตามการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ (1) ป่าสงวน
แห่งชาติ (2) ป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (3) ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้
เป็นสมบัติของชาติ (ป่าไม้ถาวร) และ (4) พ้ืนที่ก าหนดเขตคุณภาพลุ่มน้ าตามมติคณะรัฐมนตรี 
   1.2 หน่วยงานของรัฐ หรือโครงการบางประเภทที่ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทน
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
  2. กก.วล. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบกับการก าหนด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การปลูกป่าทดแทน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ตามที่ ทส. เสนอ และ
มอบหมายให้ ทส. โดยกรมป่าไม้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ฯ มีสาระส าคัญสรุปได้ 
ดังนี้ 
   2.1 ก าหนดเงื่อนไขการปลูกป่าทดแทน ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่จาก
กรมป่าไม้จะต้องจัดสรรงบประมาณ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครงการ โดยพิจารณาตามการจ าแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ (1) ป่าสงวนแห่งชาติ (2) ป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่ าไม้ 
พุทธศักราช 2484 (3) ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ (ป่าไม้ถาวร) และ (4) พ้ืนที่ก าหนดเขต
คุณภาพลุ่มน้ าตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

ประเภทพื้นที่ จ านวนการปลูกป่าทดแทน 
กลุ่มท่ี 1 คือ 
(1) ในเขตพ้ืนที่เขตป่าเพ่ือเกษตรกรรม (โซน A) เขตพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) 
(2) ป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  
(3) ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ (ป่าไม้ถาวร) 

1 เท่าของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต 

กลุ่มท่ี 2 คือ ในเขตพ้ืนที่ป่าที่จ าแนกไว้เป็นป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม (โซน C) 2 เท่าของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต 
(เนื่องจากโซน C มีมาตรการห้าม
มิให้มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบอื่น) 
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กลุ่มท่ี 3 คือ ในเขตพ้ืนที่ป่าที่จ าแนกไว้เป็นป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม (โซน C) 
และอยู่ในเขตก าหนดชั้นคุณภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ า ชั้นที่ 1 เอ หรือ 1 บี 

3 เท่าของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต 

    โดยมีอัตราค่าปลูกป่าและบ ารุงป่าที่กรมป่าไม้ก าหนดตาม สงป. ปัจจุบันมีอัตราค่า
ปลูกป่าและบ ารุงป่า จนครบอายุ 10 ปี เป็นเงินอัตราไร่ละ 10,960 บาท แบ่งเป็น 

ระยะเวลา อัตราต่อไร่ต่อปี (บาท) รวม (บาท) 
- งานปลูกป่า (อายุ 1 ปี) 3,900 (1 ปี) 3,900 
- งานบ ารุงป่า 5 ปี (อายุ 2 - 6 ปี) 1,020 (5 ปี) 5,100 
- งานบ ารุงป่า 4 ปี (อายุ 7 - 10 ปี) 490 (4 ปี) 1,960 

รวม 10,960 
   2.2 ก าหนดหน่วยงานของรัฐ หรือโครงการบางประเภทท่ีไม่ต้องจัดสรรงบประมาณค่าปลูก
ป่าทดแทนตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 [ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ตามข้อเสนอ ทส.] 
ดังนี้ 
    2.2.1 โครงการเพื่อสร้างศาสนสถานและสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
    2.2.2 โครงการที่มีวัตถุประสงค์เป็นไปเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.2.3 โครงการเพื่อการจัดที่ดินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
    2.2.4 โครงการที่เข้าใช้พ้ืนที่ป่าก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่               
23 มิถุนายน 2563 (เรื่อง การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 
2523 ในกรณีที่ปรากฏว่า ยังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต) และมติคณะรัฐมนตรี            
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามม ติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563) เนื่องจากส่วนราชการที่เข้าด าเนินการในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตได้
ด าเนินการก่อสร้างและใช้งบประมาณไปแล้วจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ/ของบประมาณเพ่ือเป็นค่าปลูกป่าทดแทน
ได้ 
  3. โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ก าหนดให้ สงป. พิจารณาจัดสรร/อนุมัติ
งบประมาณให้กับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ด าเนินการปลูกป่า ท าให้มีหน่วยงาน
ของรัฐหรือโครงการบางประเภท ที่ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการปลูกป่าทดแทนให้ ทส. ได้ หรือเป็นโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว อาจท าให้การ
ด าเนินโครงการซ้ าซ้อนกัน ดังนั้น เพ่ือไม้ให้เกิดปัญหากับหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว             
จึงขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
 
4. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และ
การกักเก็บน้ าเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายใต้กรอบวงเงิน 4,019.80 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ าเพ่ือฤดูแล้ ง ปี 2565/2566 
จ านวน 1,361 รายการ ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ (สงป.)  
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  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สทนช. รายงานว่า  
  1. สืบเนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยเกือบทุกปีที่ผ่านมาและยังประสบปัญหาน้ าท่วม
ซ้ าซากในหลายพ้ืนที่ รวมทั้งจากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
(องค์การมหาชน) พบว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ า
ที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังอ่อนพัดปกคลุมทะเล
อันดามันและอ่าวไทย ท าให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพ่ิมขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2565 กองอ านวยการน้ า
แห่งชาติจึงได้ประเมินสถานการณ์น้ าฝนจากการคาดการณ์ของหน่วยงานดังกล่าว พบว่าปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องอาจ
ส่งผลท าให้เกิดน้ าหลาก น้ าท่วมฉับพลัน และดินถล่ม ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด 19 ส่งผลให้ประชาชน
ว่างงานและอพยพกลับสู่ภูมิล าเนาเพิ่มขึ้น จึงท าให้ความต้องการใช้น้ าทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 
  2. สทนช. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ าฤดูฝน ปี 2564 
และได้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 จ านวน 13 มาตรการ [เช่น              
(1) คาดการณ์ชี้เป้าพ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ (2) ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ า 
สถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน (3) ปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ า (4) ขุดลอกคูคลองและก าจัดผักตบชวา และ (5) 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและปรับปรุงวิธีการส่งน้ า เป็นต้น] เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้ทันต่อสถานการณ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
  3. สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้จัดท า โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ าเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 
เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องตามมาตรการตามข้อ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างเป็นระบบและบรรเทาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้ง
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ มีรายละเอียดที่ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   3.1  วัตถุประสงค์โครงการ 
    3.1.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า และเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 
    3.1.2  เพ่ือเร่งรัดการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากพ้ืนที่
เสี่ยงการเกิดอุทกภัย 
    3.1.3  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บน้ าเพ่ือฤดูแล้ง ปี 2565/2566 
    3.1.4  เพ่ือซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   3.2  พื้นที่เป้าหมาย 
    3.2.1  พ้ืนที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย/ภัยแล้ง ตามที่ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด 
    3.2.2  พ้ืนที่เสี่ยงที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข/บรรเทาปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้งโดยเร่งด่วนตามที่หน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัดเสนอผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด 
   3.3  ระยะเวลาด าเนินการ 
    120 วัน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
   3.4  ข้อก าหนดในการเสนอแผนงานโครงการ เช่น 
    3.4.1  แผนงานโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าหรือเพ่ือป้องกัน
บรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย หรือ เพ่ือการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 
หรือ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บน้ าเพ่ือฤดูแล้ง ปี 2565/2566 
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    3.4.2  เป็นแผนงานโครงการบันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการ
และฐานข้อมูลส าหรับบูรณาการแผนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ (ระบบ Thai Water Plan : TWP) 
ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด และรัฐมนตรีต้นสังกัดให้ความเห็นชอบ 
    3.4.3  มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการด าเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 20 ปี 
    3.4.4  แผนงานโครงการมีรายละเอียดความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถระบุพิกัดที่ตั้งของโครงการได้ถูกต้องชัดเจน มีแบบรูปรายการ เอกสาร
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รวมทั้งได้รับอนุญาตด้านการใช้ที่ดินแล้ว 
    3.4.5  ไม่ซ้ าซ้อนกับแผนงานโครงการที่ส่วนราชการด าเนินการแล้ว [จากฐานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี (2563 - 2564) และงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2565] 
   3.5  กลุ่มประเภทโครงการ  
    แบ่งได้เป็น 5 กลุ่มประเภทโครงการ ได้แก่ 
    3.5.1  การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ 
     เป็นงานซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ า การควบคุม การระบายน้ า และการเก็บกักน้ า ให้เกิดประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ าหลาก เช่น ซ่อมแซม/
ปรับปรุงพนังก้ันน้ า คันก้ันน้ า ประตูระบายน้ า คลองส่ง/ระบายน้ า อาคารบังคับน้ า สถานีโทรมาตร เป็นต้น  
    3.5.2  การปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ า และก าจัดผักตบชวา 
     เป็นงานที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ าที่เกิดจากการก่อสร้าง 
และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งสิ่งกีดขวางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า การระบายน้ า การจัดการพ้ืนที่น้ าท่วม/พื้นที่ชะลอน้ า เช่น การก าจัดผักตบชวา/วัชพืชน้ า เป็นต้น 
    3.5.3  การขุดลอกคูคลอง 
     เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า เช่น ขุดลอกคู คลอง ล าน้ า แก้มลิง 
เป็นต้น 
    3.5.4  การเตรียมความพร้อมวางแผนเครื่องจักรเครื่องมือ 
     เป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานรองรับสถานการณ์น้ าหลาก เช่น ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักร ซ่อมแซมยานพาหนะ
ขนย้ายเครื่องมือเครื่องจักร เป็นต้น 
    3.5.5  การเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนเพื่อเก็บกักไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
     เป็นการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือรองรับน้ าส่วนเกินในช่วงฤดูฝนส ารองไว้ใช้ใน
ช่วงเวลาฤดูแล้งถัดไป เช่น สระ/อ่างเก็บน้ า ระบบกระจายน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน ขุดเจาะบ่อบาดาล ปฏิบัติการฝนหลวง 
เป็นต้น 
  4. คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่มี              
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการฤดูฝน ปี 2565 
จ านวน 13 มาตรการ และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกัก
เก็บน้ าเพ่ือฤดูแล้ง ปี 2565/2566 โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (3 พฤษภาคม 
2565) รับทราบและเห็นชอบด้วยแล้ว 
  5. สทนช. ได้แจ้งให้หน่วยงานเสนอแผนงานโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนสอดคล้องกับโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ าเพ่ือฤดูแล้ง ปี 2565/2566 
ดังกล่าว โดยแผนงานโครงการได้ผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้งจัดล าดับ
ความส าคัญของแผนงานโครงการแล้วตามล าดับ ต่อมา สทนช. ได้ด าเนินการรวบรวมตรวจสอบ และกลั่นกรองแผนงาน
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โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีแผนงานโครงการที่ต้องด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ าเพ่ือฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถบรรเทาและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง จ านวน 4,428 รายการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 
8,242.53 ล้านบาท 
  6. สงป. ได้น าแผนงานโครงการตามข้อ 5 กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้หน่วยรับงบประมาณด าเนินการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ าเพ่ือฤดูแล้ง ปี 2565/2566 จ านวน 5 กระทรวง 13 หน่วยงาน 
จ านวน 1,361 รายการ ภายในกรอบงบประมาณ 4,019.80 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น สามารถจ าแนกตาม
กระทรวงและหน่วยงาน ได้ดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวน 
(รายการ) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

กระทรวงกลาโหม (กห.) 32 23.31 
 กองทัพบก 1 6.80 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 31 16.51 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 2 76.45 
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) 2 76.45 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  411 1,190.43 
 กรมชลประทาน 410 1,149.57 
 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  1 40.86 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 139 432.91 
 กรมทรัพยากรน้ า 57 378.93 
 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 82 53.98 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) 777 2,296.70 
 เทศบาลเมือง 1 3.50 
 เทศบาลต าบล 52 166.21 
 เทศบาลนคร 2 880.00 
 จังหวัด 34 24.75 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 477 611.73 
 องค์การบริหารส่วนต าบล 211 610.51 

รวมทั้งสิ้น 1,361 4,019.80 
   ทั้งนี้ สงป. ขอให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้  
   6.1 ให้หน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร              
กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) กองทัพบก กองบัญชาการ
กองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัด 10 จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 10  แห่ง เทศบาลเมือง                 
1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยตรงตามขั้นตอนของระเบียบ
และแนวทางท่ีเคยปฏิบัติต่อไป 
   6.2 ส าหรับโครงการของจังหวัดซึ่งต้องบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 หากยังมิได้ก าหนดอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด เห็นควรให้
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ไปด าเนินการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดให้ครบถ้วนตามขั้นตอนต่อไปด้วย ทั้งนี้ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ หากพบว่าเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณได้โดยตรง หากมิใช่ ให้เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สทนช. ได้ก าหนดในหลักเกณฑ์การเสนอแผนงานโครงการเพ่ือให้
เป็นไปตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว) 
   6.3 ให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับเป็นส าคัญ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เร่งรัดด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2565 และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน โดยให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ    
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือขอท าความตกลงในรายละเอียดกับ สงป. ตามขั้นตอนต่อไป 
   6.4 ให้ สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองอ านวยการน้ าแห่งชาติติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินโครงการเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินโครงการต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบด้วย 
  7. เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะมีพ้ืนที่รับประโยชน์ประมาณ 35,723 ไร่ มีปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้นประมาณ 
34.02 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 36,735 ครัวเรือน และสามารถก าจัดผักตบชวา/วัชพืชน้ า
ได้ประมาณ 4.74 ล้านตัน รวมถึงสามารถซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
จ านวน 394 แห่ง อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมการลงทุนภาครัฐโดยการช่วยกระตุ้นการซื้อวัสดุและจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นด้วย  
  8. สทนช. ได้จัดท ารายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วยแล้ว และจะแจ้งให้หน่วย
รับงบประมาณเร่งรัดด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกัก
เก็บน้ าเพ่ือฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงให้
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของ
ทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญต่อไป 
 
5. เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เรื่อง การมอบอ านาจการแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม) และวันที่ 2 มกราคม 2562 (เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ) 
  2. เห็นชอบแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) ในกรณีการขอจัดตั้ง
ส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรม โดยไม่เพ่ิมจ านวนกองในภาพรวมของส่วนราชการ (rearrange) ให้ส่วนราชการด าเนินการ
ตามข้ันตอนที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
  3. ให้ส านักงาน ก.พ. น าข้อเสนอของ ก.พ.ร. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่เสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) เพ่ือพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ฯ (ตามที่ก าหนดในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5 ลงวันที่                        
20 กุมภาพันธ์ 2562) ต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการ
แบ่งส่วนราชการภายในกรมเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มุ่งให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งรองรับภารกิจใหม่ ๆ ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนา
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ประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ และน ามาผนวกกับหลักการใหม่ที่ ก.พ.ร. ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ในทางปฏิบัติแก่หน่วยงาน สรุปได้ ดังนี้ 

แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
กรณีการมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 

โดยไม่เพิ่มจ านวนกอง (rearrange) กรณีการเสนอจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ 

1. หลักการและเหตุผล 
เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขหลักการมอบอ านาจการแบ่ง
ส่วนราชการภายในกรมให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดย 
ก.พ.ร. จะมอบอ านาจให้ส่วนราชการพิจารณาจัด
โครงสร้างส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรมได้เอง โดยไม่เพ่ิม
จ านวนกองในภาพรวมของส่วนราชการ และจ านวนกอง
ที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการยังเท่าเดิม 
[ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่
เดิมก าหนดให้สามารถยุบรวมหรือยุบเลิกได้เฉพาะภารกิจ
หลักและไม่สามารถ rearrange ข้ามประเภทหน่วยงาน
ได้ เป็น สามารถน าภารกิจหลัก/ภารกิจสนับสนุน/
หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคมายุบเลิกหรือยุบรวม
เพ่ือจัดตั้งกองใหม่ในส่วนกลางได้ (ไม่รวมถึงหน่วยงาน
ภายในที่ส่วนราชการจัดตั้งตามค าสั่งของส่วนราชการและ
หน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด เช่น ท่าอากาศ
ยาน)] 

ต้องเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ รวมทั้ง การน า 
Digital Technology มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานหรือน ามาทดแทนเพ่ือลดภาระงานที่มีอยู่เดิม 
[ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 2 มกราคม 2562 
(เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ) และน าหลักการข้อเสนอการยุบ
เลิกหรือยุบรวมภารกิจของส่วนราชการอ่ืน (X-In, Y-Out) 
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 (เรื่อง 
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านัก
งบประมาณ) มารวมไว้เป็นหลักการเดียวกันส าหรับการ
ขอจัดตั้งหน่วยงานเพิ่ม)] 

2. เงื่อนไขในการแบ่งส่วนราชการ 
2.1 ราชการส่วนกลาง 

ยุบเลิก/ 
ยุบรวมกองเดิมที่เป็น เพื่อจัดตั้งกองใหม่ที่เป็น 

(1) ภารกิจหลัก ภารกิจหลัก 
(2) ภารกิจสนับสนุน ภารกิจหลัก 
(3) ภารกิจสนับสนุน ภารกิจสนับสนุน 
(4) ราชการบริหาร
ส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค: 
เขต/ศูนย์/พ้ืนที่/ภาค 

กองที่เป็นราชการ 
ส่วนกลางใหม่ 

ที่เป็นภารกิจหลัก 
2.2 ราชการบริหารส่วนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค เช่น 
การจัดพ้ืนที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบใหม่ รวมถึง
การย้ายสถานที่ตั้งของส านักงานจากจังหวัดหนึ่งไปยัง
อีกจังหวัดหนึ่ง 
2.3 หน่วยงานในต่างประเทศ ต้องเป็นส านักงานตาม
กฎหมายหรือตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด เช่น การ
ย้ายสถานที่ตั้งของส านักงานจากประเทศหนึ่งไปยังอีก
ประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศประเภทเดียวกัน

ส่วนราชการสามารถจัดท าข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบ
รวมหน่วยงานที่มีอยู่ เดิม หรือถ่ายโอนภารกิจ เพ่ือ
ประกอบค าขอกรณีการเสนอขอจัดตั้งหน่วยงานเพ่ิมใหม่
ได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
1) ข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานในสังกัดที่มี
อยู่เดิม (One-In, X-Out) เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนทั้ง
ในด้านภารกิจและงบประมาณ 
2) ข้อเสนอการถ่ายโอนภารกิจหลัก (core function) 
ให้ภาคส่วนอ่ืนรับไปด าเนินการแทน หรือข้อเสนอการ
ถ่ าย โอนภารกิ จ ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ด าเนินการ (ต้องไม่เพ่ิมอัตราก าลังภายในระยะเวลา 3 ปี)  
3) ข้อเสนอยุบเลิกภารกิจหรือยุบรวมหน่วยงานของ
ส่วนราชการอ่ืน (X-In, Y-Out) ส าหรับกรณีภารกิจที่มี 
Value Chain เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ 
ซึ่งไม่อาจพิจารณาเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง
ได ้
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หรือจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งภายในประเทศ
เดียวกัน 

 

3. การจัดท าค าขอและข้ันตอน 
กรณีที่หน่วยงานด าเนินการภายใต้เงื่อนไขข้างต้น (ในข้อ 
2.1 - 2.3) ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มจ านวนกอง สามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ ก.พ.ร. เสนอมาในครั้งนี้ [เป็น
การขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) เนื่องจาก
ต้องการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการให้สั้น กระชับขึ้น 
(ลดระยะเวลาได้ 2 เดือน)] ดังนี้  
1) ลดระยะเวลาการรอหนังสือตอบความเห็นจาก
หน่วยงานกลาง  โดยให้ผู้ แทนหน่วยงานกลางน า
ความเห็นของส่วนราชการมาในวันประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง 
2) ลดขั้นตอนการเสนอ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา โดยให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการแล้วให้แจ้งผลส่วนราชการ
ด าเนินการต่อไปได้ คู่ขนานกันไปกับการรายงานให้          
อ.ก.พ.ร. และ ก.พ.ร. ทราบต่อไป 
3) การจัดท าค าชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการฯ : 
ยกเลิกการจัดท าเอกสารรายละเอียดค าชี้แจงการแบ่ง
ส่วนราชการฯ จากเดิม 7 หัวข้อ และให้ส่วนราชการ
จัดท าค าชี้แจงเฉพาะสาระส าคัญในรูปแบบบทสรุป
ผู้บริหาร โดยตอบค าถามส าคัญใน 3 ประเด็น เช่น ส่วน
ราชการต้องแสดงให้เห็นถึงการทบทวนภารกิจโดย
ภาพรวมเพ่ือระบุให้เห็นถึงผลกระทบ สถานการณ์ และ/
หรือ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่แสดงถึงเหตุผล
ความจ าเป็นในการแบ่งส่วนราชการ 

กรณีการจัดตั้งกองซึ่งเป็นการเพ่ิมจ านวนกองทั้งกองที่
เป็นภารกิจหลัก/ภารกิจสนับสนุนในราชการส่วนกลาง/
การจัดตั้งหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งใน
ภูมิภาค/ราชการส่วนภูมิภาค/หน่วยงานในต่างประเทศ 
(ตามเงื่อนไขข้างต้น) ส่วนราชการจะต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 
2550 และหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. ก าหนด (ตามข้อ 2.1) 
เช่น 
1) ส่วนราชการถามความเห็นหน่วยงานกลางเพ่ือให้
จัดท าความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ
กระทรวง 
2) รั ฐมนตรีส่ งข้อ เสนอการแบ่ งส่ วนราชการและ
รายละเอียดตามค าชี้แจงพร้อมแนบรายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวง มายังส านักงาน ก.พ.ร. 
เพื่อเสนอ ก.พ.ร. พิจารณา 
3) การจัดท าค าชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการฯ : 
ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) การทบทวนบทบาท
ภารกิจภาพรวมของส่วนราชการ (2) เหตุผลความจ าเป็น
ในการขอจัดตั้ง (3) ภารกิจของส่วนราชการที่จะมีการ
แบ่ งส่ วนราชการใหม่  (4 )  อัตราก าลั ง เจ้ าหน้ าที่                    
(5) ปริมาณงาน (6) แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เป็น
ผลจากการด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของ
ส่วนราชการ/ส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรมใหม่ และ            
(7) ค่าใช้จ่าย 

4. อ่ืน ๆ 
- ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภท
อ านวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถคงต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ตามจ านวนต าแหน่งและระดับต าแหน่งที่ส่วนราชการมีอยู่ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการมอบอ านาจ
ดังกล่าว  
- ส่วนราชการจะต้องน าเสนอผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการมีหน่วยงานนั้น ๆ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ภายในกรอบระยะเวลา 1 - 5 ปี เพ่ือให้ ก.พ.ร. พิจารณา หากผลการประเมินปรากฏว่าไม่เกิดผลสัมฤทธิ์และความ
คุ้มค่าต่อราชการ ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อยุบหน่วยงานดังกล่าวต่อไป 
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6. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 2/2565  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
เสนอ  ผลการประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2565 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
  1. ความคืบหน้าการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  ในคราวประชุม                       
ครั้งที่ 1/2565 เช่น 
   1.1 กรมบัญชีกลางได้ซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   1.2 คณะกรรมการฯ ได้จัดสัมมนาผู้แทนกระทรวงการคลัง (กค.) ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ และกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยขอความร่วมมือ
ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เช่น การเตรียมความพร้อมของโครงการล่วงหน้า การก ากับให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปตามแผนงาน การปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น และการก ากับติดตามการเบิกจ่าย            
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ร้อยละ 95 
  2. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ 
   2.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 มีการเบิกจ่ายแล้วจ านวน 2,464,723 ล้านบาท สรุปได้ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ วงเงินงบประมาณ/

แผนการใช้จ่าย 
เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละเบิกจ่าย 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 3,100,000 1,849,332 59.66 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี1 237,475 147,065 61.93 
เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) 2 309,091 133,534 43.20 
โครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ กค. กู้เงินเพ่ือ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 (กรอบวงเงิน 1 ล้านล้านบาท) 3 

106,909 79,056 73.95 

โครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ กค. กู้เงินเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564  (กรอบวงเงิน 
5 แสนล้านบาท) 3 

307,207 255,736 83.25 

รวม 4,060,682 2,464,723 60.70 
  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ 
1,000 ล้านบาทขึ้นไป รวม 103 โครงการ มูลค่าโครงการทั้งหมด 2.51 ล้านล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 83 ,508 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 43.36 ของแผนการใช้จ่ายเงิน (1 ตุลาคม 2564-30 เมษายน 2565) 
   2.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
    2.2.1 กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ส่วนกระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ าสุด เช่น กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม 
    2.2.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส าคัญ ได้แก่ 



16 
 

 
รายการ จ านวน  

(รายการ) 
วงเงิน 

(ล้านบาท)  
เบิกจ่ายแล้ว 
(ล้านบาท) 

คิดเป็น 
(ร้อยละ)  

รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท  18 30,055 16,033 53.35 
รายจ่ายลงทุนรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มี
วงเงินรวม 1,000 ล้านบาทขี้นไป  

8 3,524 - - 

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และ           
มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 39 
(ไม่รวมงบกลาง)  

20 147,849 39,049 26.41 

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565)  
    2.2.3 ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 
ดังนี้ (1) การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินโครงการ เช่น มีการปรับแบบรูปรายการหรือแบบแปลนงานก่อสร้างให้
สอดคล้องกับพ้ืนที่จริงเนื่องจากไม่มีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่ (2) การด าเนินงาน เช่น 
หน่วยรับงบประมาณต้องหารือกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือทบทวนราคากลางเพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 
หรือกรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวหรือไม่มีผู้เสนอราคา ท าให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและประกาศเชิญชวนใหม่ และ  
(3) ความล่าช้าของโครงการที่เกิดจากผู้รับจ้างสามารถขยายเวลาด าเนินการและการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตาม
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทั้งนี้ 
กรมบัญชีกลางได้แจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้ (1) ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้หน่วยงานเตรียมการในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของ
หน่วยงานไว้ก่อนและเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะสามารถด าเนินการได้ทันทีและสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิก
จ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  (2) กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ดุลยพินิจให้ด าเนินการ
ต่อไปได้และกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจให้
ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง และ (3) แก้ไขระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19 ในอัตราค่าปรับร้อยละ 0 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 25654  ส่วนสัญญาฯ ที่ได้ลงนาม
ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะไม่ได้รับความช่วยเหลือและให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อน
ได้รับความช่วยเหลือ 
   2.3 การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
    2.3.1 รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี 2565 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 จ านวน 
338,126 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม 99,703  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนเบิกจ่ายสะสม (99,478            
ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็น (1) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่าย
สะสม 7 เดือน (เดือนตุลาคม 2564-เมษายน 2565) จ านวน 56,981 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 99 ของแผนเบิกจ่าย
สะสม (57,629 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกรอบลงทุนทั้งปี และ (2) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินมีผลการเบิกจ่าย
สะสม 4 เดือน (เดือนมกราคม-เมษายน 2565) จ านวน 42,722 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102 ของแผนเบิกจ่ายสะสม
(41,849 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของกรอบลงทุนทั้งปี 
    2.3.2 รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 
ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) และองค์การเภสัชกรรม  (อภ.) ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 
    2.3.3 การด าเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มี
งบลงทุนขนาดใหญ่ (จ านวน 17 แห่ง) เช่น 
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มาตรการ การด าเนินการ ข้อจ ากัด 
(1) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ลงทุนโดยเฉพาะที่ส่งผลให้กรอบ
วงเงินลงทุนลดลง ควรเป็นผลกระทบ
ที่ เ กิ ดจากปัจจั ยภายนอกหรื อที่
รัฐวิสาหกิจไม่สามารถควบคุมได้หรือ
เป็นการด า เนินการ เชิ งนโยบาย
เท่านั้น 

มีการปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ผลกระทบจากโค
วิด-19 และการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การด าเนินนโยบายของรัฐ 

ไม่มี 

(2) การจัดหาโครงการลงทุนอ่ืน
ทดแทนการปรับลดกรอบการลงทุน 

ด าเนินการได้บางส่วน การปรับลดกรอบการลงทุนของ
โครงการที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถหา
โครงการลงทุนอ่ืนมาทดแทนได้ 

( 3 )  ก า รปรั บแผนการล งทุ น ให้
สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตร
มาสที่ 1 และ 2 ของปี 2565 

ด าเนินการได้บางส่วน สามารถด าเนินการได้เฉพาะรายการ
ครุภัณฑ์หรือที่มีวงเงินไม่สูงส่วนงาน
ก่อสร้างจะมีการวางแผนการเบิกจ่าย
ตามงวดงาน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายให้
เร็วขึ้นได้  

(4) การให้ความส าคัญกับการบริหาร
ความเสี่ยงในการด าเนินโครงการและ
การเบิกจ่ายงบลงทุน โดยเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนสูงและ
มีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าในปี 2564  

 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตาม
เร่ ง รั ดและรายงานต่ อผู้ บ ริ ห า ร
ระดับสูง รวมทั้งจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงจากการก่อสร้าง  
 ก าหนดมาตรการเร่งรัดเพ่ือให้ผู้รับ
จ้างสามารถด าเนินการได้ตามแผน 

ไม่มี 

(5) การเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการ เช่น การจ้างที่ปรึกษา
ออกแบบรายละ เ อียด โครงการ      
การเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ก่อน
เริ่ มด า เนินการจริ ง   การเตรี ยม
รายงานการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดท าร่าง
ขอบเขตและร่างสัญญาโดยค านึงถึง
ความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอ่ืนหรือ
หน่วยงานของรัฐอ่ืน  

 จัดเตรียมร่างขอบเขตงานเพ่ือให้
สามารถเริ่มลงนามในสัญญาได้เมื่อ
เริ่มปีบัญชีถัดไป 
 เมื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
อนุมัติงบประมาณแล้ว  ให้ด าเนินการ
ด้ านพัสดุ โดยยั ง ไม่ก่ อหนี้ ผู ก พัน
สัญญาก่อนปีงบประมาณได้  
 จัดท าการออกแบบรายละเอียด
และเสนอขออนุมัติ รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่
กับการเสนอโครงการต่อ สศช.  
 ว า ง แ ผ น บู ร ณ า ก า ร ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ไม่มี 

 
  ทั้งนี้ โครงการส าคัญส่วนใหญ่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ยกเว้นแผนงานขนาดเล็กหรือบางสัญญา
ภายใต้โครงการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าในบางโครงการยังมีความล่าช้าซึ่งอาจส่งผลให้รัฐวิสาหกิจ
ปีงบประมาณบางแห่งมีการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 95 ของกรอบลงทุนปี 2565 เช่น โครงการพัฒนา               
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ ทอท. และแผนการก่อสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ ของ อภ.  
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    2.4.3 ข้อเสนอแนะ (1) กระทรวงเจ้าสังกัดก ากับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุน และ (2) กระทรวง
เจ้าสังกัดก ากับติดตามรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ครบถ้วนหรือมีความคืบหน้าของงานล่าช้า หรือ
คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ เพ่ือให้สามารถลงนามผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย 
   2.4 การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป   
    2.4.1 โครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มีจ านวน 103 โครงการ มูลค่า 2.51 
ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี 2565 จ านวน 192,602 ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมด
ของส่วนราชการ) โดยแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  สรุปได้ 
ดังนี้ 

           หน่วย:ล้านบาท 
 
 

หน่วยงาน 

แหล่งเงิน 
การร่วม
ลงทุน

ระหว่างรัฐ
และเอกชน 

เงินกู้
ต่างประเทศ 

เงินกู้ใน
ประเทศ 

เงินรายได้ งบประมาณ กองทุน รวม 

ส่วนราชการ 24,876 14,048 - - 31,123 - 70,047 
รัฐวิสาหกิจ 296,031 84,282 1,495,981 365,229 139,938 43,537 2,424,998 

รวม 320,907 98,330 1,495,981 365,229 171,061 43,537 2,495,045 
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565) 
    2.4.2 สถานะการด าเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 
มีดังนี้  

โครงการ จ านวน (โครงการ) มูลค่า (ล้านบาท) 
โครงการที่รัฐด าเนินการเอง 82 2,090,000 
-  ลงนามในสัญญาแล้ว 36 846,592 
-  ลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลง
นามในสัญญา 

46 1,240,000 

โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 21 424,339 
-  ลงนามในสัญญาแล้ว 4 125,390 
-  ยังไม่ลงนามในสัญญา 17 298,949 

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565) 
 
   2.5  การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ กค. กู้เงินฯ พ.ศ. 2563              
(กรอบวงเงิน 1 ล้านล้านบาท) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้
อ านาจ กค. กู้เงินฯ พ.ศ. 2563 จ านวน 1,108 โครงการ วงเงิน 982,343 ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 
วงเงิน 948,691 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของวงเงินอนุมัติ โดยในปีงบประมาณ 2565 มีแผนการเบิกจ่ายสะสม                    
(เดือนตุลาคม 2564-18 พฤษภาคม 2565) วงเงินรวม 106,431 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม 
2564-18 พฤษภาคม 2565) จ านวน 714 โครงการ วงเงินรวม 79 ,056 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74 ของแผนการ
เบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565 และร้อยละ 74 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมโดยการด าเนินการดังกล่าวมีปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น 
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ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
(1) แผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์
และสาธารณสุขเ พ่ือแก้ ไข
ปัญหาโควิด–19  

 ความล่าข้าในการก่อสร้าง เนื่องจากอาคาร
เก่าไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับการติดตั้ง
ครุภัณฑ์ที่มีน้ าหนักมาก เช่น โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย 
 ความล่ าช้ า ในการส่ งมอบครุ ภัณ ฑ์  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
อุปกรณ์ของบริษัทคู่สัญญา เช่น เครื่องเขย่า
หลอดทดลองซึ่ ง ต้ อ งผ่ านการ พิจารณา            
ขอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน 

 เร่งรัดการปรับปรุงงานก่อสร้างและ
จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมต่อการ
เบิกจ่าย ทั้งนี้ ได้เสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือพิจารณา
ขยายระยะเวลาโครงการออกไปสิ้นสุดใน
เดือนกันยายน 2565 แล้ว 
 เร่งรัดการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

(2) แผนงานหรือโครงการ
เ พ่ือ ฟ้ืน ฟู เศรษฐกิ จ และ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโควิด–19  

 กลุ่มโครงการระดับจังหวัดภายใต้โครงการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6 บางโครงการยัง
ไม่เริ่มเบิกจ่ายและสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ
แล้ว โดยมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของ           
โควิด-19 การได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
แหล่งอ่ืน5 และการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า 

ได้เร่งรัดการด าเนินโครงการฯ ที่มี
ปัญหาให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2565 แล้ว 
 

   2.6  การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ กค.  กู้ เงินฯ เพิ่มเติม               
พ.ศ. 2564 (กรอบวงเงิน 5 แสนล้านบาท) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้            
พระราชก าหนดให้อ านาจ กค. กู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 จ านวน 69 โครงการ วงเงิน 425,961 ล้านบาท หน่วยงานมี
การเบิกจ่ายแล้วท้ังสิ้น วงเงิน 365,533 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86 ของวงเงินอนุมัติ  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มีแผนการเบิกจ่ายวงเงินรวม 307,207 ล้านบาท และมีแผนเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม 2564- 18 พฤษภาคม 2565) 
วงเงินรวมจ านวน 280,067 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายจ านวน 69 โครงการ วงเงินรวม 255,736 ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 83 ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565 และร้อยละ 91 ของแผนเบิกจ่ายสะสมตามล าดับ โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวมีปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น  

ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
(1) แผนงานหรือโครงการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด–19  

แนวโน้มความต้องการวัคซีนของ
ประเทศลดลง ส่งผลให้วัคซีนที่จัดหา
ตามแผนและวัคซีนที่ได้รับจากการ
บริ จ าคมี จ านวนมากกว่ า คว าม
ต้องการ จึงต้องชะลอการสั่งซื้อวัคซีน 
AstraZeneca 

พิจารณาจัดหาสารภูมิต้านทาน 
(แอนติบอดี้ )  ชนิ ดออกฤทธิ์ ย าว
ท ด แ ท น ก า ร จั ด ห า วั ค ซี น 
AstraZeneca บางส่วนภายใต้กริบ
วงเงินเดิม 

( 2 )  แผนงานหรื อ โครงการ เ พ่ื อ
ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  
โควิด-19  

 ความล่าช้าและความซ้ าซ้อนของ
การตรวจสอบรายชื่อผู้รับสิทธิ์ส่งผล
ให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน 
เช่น โครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 จ านวนผู้รับสิทธิ์ของโครงการ     
ต่ ากว่าเป้าหมาย ส่งผลให้ไม่สามารถ 

ได้โอนเงินช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว
และอยู่ระหว่างส่งคืนเงินกู้เหลือจ่าย
ไปยัง สบน.  
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เบิกจ่ายได้ตามแผน เช่น โครงการให้
ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ บ ร ร เท า ภ า ร ะ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายย้ายไปศึกษาต่อที่อ่ืน 

___________________ 
1ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง  ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 
2ข้อมูลจากการรวบรวมของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและจากการประสานกับรัฐวิสาหกิจและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ณ  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  
3ข้อมูลจากการรวบรวมของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
4จากการประสานข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 สบน. แจ้งว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19 ในอัตราค่าปรับร้อยละ 0 
เดิมที่มีก าหนดสิ้นสุดจนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)  0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
5จากการประสานข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 สบน. แจ้งว่า หน่วยงานได้มีการของบประมาณจากแหล่งอื่นด้วย จึงท าให้ไม่ มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจากกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากพระราชก าหนดให้อ านาจ กค. กู้เงินฯ พ.ศ. 2563 
 
7.  เรื่อง  รายงานประจ าปีผลการด าเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน ชุดที่ 3 ปีที่ 2  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอรายงานประจ าปีผลการด าเนินงาน
คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน ชุดที่ 3 ปีที่ 2  (วันที่ 4 ตุลาคม 2563-3 ตุลาคม 2564) [เป็นการด าเนินการตาม
นัยมาตรา 28 (5) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน  พ.ศ. 2553 ที่บัญญัติให้คณะกรรมการมีอ านาจ
หน้าที่ ติดตามตรวจสอบการด าเนินการที่เกี่ยวกับงานที่รับไปท าที่บ้านจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเสนอรายงานเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน] สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
1. การประชุมคณะกรรมการฯ                                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

คณะกรรมการฯ มีการประชุม 3 ครั้ง ในประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้ 
1.1) จัดท ารายงานประจ าปีผลการด าเนินงานคณะกรรมการฯ ชุดที่ 3 ปีที่ 1 
1.2) จัดท า “แผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้านประจ าปี 
2564 และปี 2565” และ “แผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองการรับงานไปท าที่
บ้าน พ.ศ. 2566-2570” 
1.3) จัดท ารายงานประจ าปีผลการด าเนินงานคณะกรรมการฯ  ชุดที่ 3 ปีที่ 2
พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….* และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และขับเคลื่อน
นโยบายการรับงานไปท าท่ีบ้าน 

2 .  กา รพัฒนากล ไก ในการ
พัฒนาการคุ้มครองงานที่รับไป
ท าที่บ้าน  

คณะกรรมการฯ ได้แต่งตังคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง 
และยกร่างกฎหมาย รวมทั้งแนวทางการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนาผู้รับงานไปท าที่
บ้าน รวม 2 คณะ ดังนี้ 
2.1) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ด าเนินการ
ประชุม 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาประเด็นข้อเสนอแนะผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ       
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ 
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2.2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและส่งเสริมงานที่รับไปท าที่บ้าน                  
ได้ด าเนินการประชุม 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองการรับงาน
ไปท าที่บ้านและพิจารณาสัญญาจ้างในงานที่รับไปท าที่บ้าน 

3. การส่งเสริมและพัฒนาผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน 

คณะกรรมการฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้รับงานไปท าที่บ้านเพ่ือให้มีความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีอาชีพเสริมเพ่ิมจากอาชีพหลักมีรายได้ที่มั่นคง มีงานท า
อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ หลักประกันทางสังคม และสิทธิ
ประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง และ
ยั่งยืน โดยมีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
3.1) โครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัย 
เป้าหมาย 450 คน มีผู้ เข้าร่วมโครงการ 458 คน  คิดเป็นร้อยละ 102 ของ
เป้าหมาย 
3.2) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เป้าหมาย 1,420 คน  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,461 คน คิดเป็นร้อยละ 103 ของเป้าหมาย 
3.3) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ เป้าหมาย 1,520 คน              
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,575 คน คิดเป็นร้อยละ 104 ของเป้าหมาย 
3.4) กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานแก่เครือข่ายแรงานนอกระบบ 
เป้าหมาย 760 คน มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 935 คน  คิดเป็นร้อยละ 123 ของ
เป้าหมาย 
3.5) การตรวจแรงงานนอกระบบ เป้าหมาย 33,000 คน ผ่านการตรวจ 33,480 
คน คิดเป็นร้อยละ 101.5 ของเป้าหมาย 
3.6) โครงการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน 
กรรมการผู้แทนผู้รับงานไปท าที่บ้านในคณะกรรมการฯ เพ่ือเป็นการสรรหาและ
เลือกบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านมาแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทนผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้านในคณะกรรมการฯ ชุดที่ 4 

4. การรับฟังความคิดเห็นต่อ             
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ     
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ 3 ครั้ง ในรูปแบบออนไลน์และแบบเอกสาร ใน              
10 ประเด็น เช่น วันบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขเพ่ิมเติมนิยาม “งานที่รับไปท าที่
บ้าน” และการก าหนดเพ่ิมอายุขั้นต่ าในการจ้างงานผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยมี            
ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 205 คน 

5. การติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการที่เกี่ยวกับงานที่รับไป
ท าที่บ้าน  

กสร. ได้ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการที่เกี่ยวกับงานที่รับไปท าที่บ้านจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่ด าเนินการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางาน
ที่รับไปท าที่บ้านสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริการจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563-2565  เพ่ือให้กลุ่มผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งเกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมีการ
ด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการ
พัฒนาการตลาดสินค้ากลุ่มผู้ท าการผลิตที่บ้านหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
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ไวรัสโคโรนา 2019 กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านและโครงการฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

____________________ 
* อยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของ รง.  
 
8. เรื่อง  รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ              
ครั้งที่ 15 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอ รายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 15 (เดือนมกราคม 
- มีนาคม 2565) และเสนอรัฐสภาเพ่ือทราบต่อไป 
  รายงานดังกล่าวประกอบด้วยสาระส าคัญรวม 4 ส่วน ได้แก่ 1) สรุปภาพรวมการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 2) ความคืบหน้าการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 3) ความคืบหน้าของประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษและ 4) การด าเนินการในระยะต่อไป     
สรุปได้ดังนี้ 
  1. สรุปภาพรวมการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
  สศช. ได้รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  จากการที่หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักได้รายงานความคืบหน้าของการด าเนินการกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง              
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีการระบุเป้าหมายย่อยของความส าเร็จ (Milestone : MS) ระดับ
ความส าเร็จตามระยะเวลาแล้วเสร็จ ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) โดยมีสถานะความคืบหน้าการด าเนินการของกิจกรรม Big Rock รวมทั้งสิ้น 62 กิจกรรม เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการก ากับติดตามและเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญฯ ที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมที่ด าเนินการเป็นไปตามแผนรวม 55 กิจกรรม และ                  
2) กิจกรรมที่ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน รวม 7 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 
   1.1 ด้านการเมือง ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรมโดยมีสถานะความ
คืบหน้าของกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนฯ รวม 3 กิจกรรม และกิจกรรมที่ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนฯ รวม 2 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR0103) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
(BR0104) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง โดยกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR0103) ซึ่งส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
และเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง โดยศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ 
เหตุการณ์ความขัดแย้ง และวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยหน่วยงานจะต้อง
เร่งสรุปผลการศึกษาต่าง ๆ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
ประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเป้ าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ที่
ก าหนดให้มีชุดความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
   1.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรม 
โดยมีสถานะความคืบหน้าของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR0203) ปรับเปลี่ยนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัวตาม
หลักคุณธรรม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ ) ได้จัดท า กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565  และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2565 เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้
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ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือค าอธิบายกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว 
เพ่ือวางแนวทางการด าเนินการให้แก่ส่วนราชการที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) ที่ก าหนดให้มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.3 ด้านกฎหมาย ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมีสถานะความ
คืบหน้าของกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนฯ รวม 3 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนฯ รวม 2 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR0302) จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่
ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และกิจกรรมที่ 5              
(BR0305) จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการใช้งานโดย
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 (BR0305) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวลกฎหมาย
และกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ... .  ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วจะต้องน าเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต่อรัฐสภาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) ที่ให้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก  พ.ศ. …. ต่อรัฐสภา 
และคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
   1.4 ด้านกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมี
สถานะความคืบหน้าของกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนฯ รวม 4 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนฯ 
รวม 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR0403)  การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานี
ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันสภาทนายความได้จัดให้มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจเรียบร้อยแล้ว จ านวน 203
สถานี คิดเป็นร้อยละ  13.70 ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ จาก 1 ,482 สถานี ซึ่งหน่วยงานควรหารือกับกระทรวง
ยุติธรรมถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) ที่ก าหนดให้
ขยายผลให้มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ และคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
   1.5 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมีสถานะความ
คืบหน้าของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR0503) การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ซึ่งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
ได้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ าประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs 
ระยะที่ 4 (MICRO 4) วงเงินค้ าประกัน 25,000 ล้านบาท โดยมีวงเงินอนุมัติค้ าประกันสะสม ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 
2565 จ านวน 23,361 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายสะสมที่ก าหนดไว้ที่ 7,500 ล้านบาท   อยู่จ านวน 15,861 ล้านบาท 
และมีจ านวนลูกค้า SME จ านวน 193,028 ราย ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจากการค้ าประกัน 23,455 ล้านบาท        
ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME 
   1.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด                
4 กิจกรรม โดยมีสถานะความคืบหน้าของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 (BR0604) 
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ซึ่งกรมควบคุมมลพิษว่าจ้าง
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาในโครงการประเมินผลเพ่ือยกเลิกเขตควบคุมมล พิษตาม
แผนการปฏิรูปประเทศโดยที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และจัดการหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่มย่อย 
(Focus Group) ประกอบด้วย (1) ภาคประชาชน (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) หน่วยงานในคณะอนุกรรมการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองและ (4) ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือวิเคราะห์
การรับรู้และความคิดเห็นต่อการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด โดยเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายย่อยที่ 2 
(MS2) ที่ก าหนดให้มีการประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
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   1.7 ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมีสถานะความ
คืบหน้าของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR0703)การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษา พยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม โดยกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการสร้างและบริหารจัดการผู้
บริบาลผู้สูงอายุ และเครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงระดับพ้ืนที่ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบ
โปรแกรม Long Term Care (3C) เพ่ือรองรับการลงทะเบียนของผู้บริบาลผู้สูงอายุ และออกแบบเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในเป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) ที่ก าหนดให้มีระบบและกลไกการสร้างและ
บริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
   1.8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด              
3 กิจกรรม โดยมีสถานะความคืบหน้าของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR0802)                
การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีการด าเนินการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ 
Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” เพ่ือการแก้ปัญหาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง 
(สถาบันพระมหากษัตริย์) และอาชญากรรมอ่ืน ๆ ที่แพร่หลายมากมายในโลกโซเชียล ซึ่งประชาชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์ โดยเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) ซึ่งหน่วยงานสามารถเฝ้าระวังติดตาม ก ากับดูแลเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารในสื่อทุก                        
รูปแบบอย่างเข้มข้น ทันสถานการณ์ คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเนื้อหา และจัดเก็บพยานหลักฐานการกระท าความผิดบน
โลกออนไลน์อย่างเป็นระบบ และเป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
และแจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น 
   1.9 ด้านสังคม ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรมโดยมีสถานะความ
คืบหน้าของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR0903) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ 
เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคุณภาพคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการปรับค านิยาม “คนพิการ” ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และการจัดท าระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแผน
จะขยายหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ิมเติม โดยเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) ที่ให้มีการก าหนดค า
นิยาม  “คนพิการ” ซึ่งปัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน และเป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ระบบฐานข้อมูลคน
พิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ภายในปี 2565 
   1.10 ด้านพลังงาน ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock รวม 5 กิจกรรมโดยมีสถานะความ
คืบหน้าของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (BR1001) ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ          
One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริงซึ่งกระทรวงพลังงานมีการปรับปรุง Licensing Scheme กระบวนการ
อนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าชธรรมชาติ เพ่ือปรับปรุงประเภทใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
และปรับลดระยะเวลา ขั้นตอน และเอกสารการขอรับใบอนุญาต โดยเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายย่อยที่ 1                
(MS1) ที่ให้มีการจัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง 
   1.11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วยกิจกรรม 
Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมีสถานะความคืบหน้าของกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนฯ รวม 3 กิจกรรม และมี
กิจกรรมที่ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนฯ รวม 2 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR1102) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 (BR1104) การพัฒนาระบบ
ราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ โดยกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR1102) ซึ่งส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีอยู่
ระหว่างการน า (ร่าง) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการเพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนน าเสนอต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามข้อสั่งการของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และน าเสนอต่อรัฐสภาต่อไป โดยหน่วยงานจะต้องเร่งรัดการแก้ไขพระราชบัญญัติ
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ดังกล่าวให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แล้วเสร็จ และด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตาม 
ที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) ที่ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดัน
การออกกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและ
หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
   1.12 ด้านการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรมโดยมีสถานะความ
คืบหน้าของกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (BR1201) การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ซึ่งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาได้มี ระบบหลักประกันโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
ยากจนพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่เข้ามาสู่ระบบการคัดกรอง (PMT) โดยได้มีระบบการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ              
อย่างต่อเนื่องและได้น าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง และการส่ง
ต่อข้อมูลของนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ/ด้อยโอกาสไปยังหน่วยงานที่สามารถรับช่วงต่อในการดูแลต่อไป โดยเป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในเป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   1.13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยกิจกรรม 
Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมีสถานะความคืบหน้าของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปที่ 
2 (BR1302) การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม โดยการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชนไทยสู่สากล รวมทั้งได้มีการเปิดพ้ืนที่ให้กับความสร้างสรรค์การแสดงสินค้าและการสร้างนวัตกรรม             
ใหม่ ๆ ที่ใช้แรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในเป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ที่ก าหนดให้มีการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมา
สร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่น ผ่านการท างานแบบบูรณาการที่มีการปฏิรูปกระบวนการน าโครงการ
ทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่เป็นหลัก 
  2. ความคืบหน้าการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง) 
จ านวน 45 ฉบับ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งมีสถานะความคืบหน้าของกฎหมาย ประกอบด้วย (1) ด าเนินการแล้ว
เสร็จ รวม 4 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  ณ เดือนธันวาคม 2564 จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. 2564  และกฎหมายที่ด าเนินการแล้วเสร็จเพิ่มเติม จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่                
10 มีนาคม 2565 และประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท า/            
ข้อก าหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework Guideline) โดยได้ประกาศบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 (2) อยู่ระหว่างการด าเนินการ รวม 41 ฉบับ ซึ่งมีกฎหมายที่มีสถานะการจัดท า 
ปรับปรุงคืบหน้ากว่ารอบรายงาน ครั้งที่ 14 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) จ านวน 5 ฉบับ ทั้งนี้ ยังมีกฎหมายที่อยู่
ระหว่างหน่วยงานของรัฐจัดท าร่างกฎหมาย จ านวน 28 ฉบับ โดย สศช. จะด าเนินการประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือติดตามและเร่งรัดการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และเสนอตามขั้นตอน
ของกฎหมายต่อไป 
  3. ความคืบหน้าของประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ  
  สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการรายงาน
ความคืบหน้าฯ ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 และครั้งที่ 14 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ซึ่ง สศช. ได้
สรุปความเห็นและประเด็นอภิปรายในภาพรวม ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการรายงานฯ ให้สามารถแสดงให้เห็นความ
คืบหน้าของการปฏิรูปประเทศที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์การด าเนินการในแต่ละประเด็นการปฏิรูปที่เห็นผลได้
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อย่างเป็นรูปธรรม การเร่งรัดผลความก้าวหน้าของการยกร่างและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ
เพ่ือลดอุปสรรคในการด าเนินงานและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง เช่น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
จัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการในระยะต่อไปของการปฏิรูปประเทศ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องน าประเด็นปฏิรูปไป
ด าเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงานให้การปฏิรูปประเทศสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ โดย สศช. 
จะน าความเห็นและประเด็นอภิปรายดังกล่าว รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมาธิการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมวุฒิสภาสมัย
สามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนไปเป็นแนวทางประกอบการเร่งรัด ก ากับ 
และติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
รายงานความคืบหน้าฯ ในรอบการรายงานต่อไป 
  4. การด าเนินการในระยะต่อไป 
  สศช. จะด าเนินการประสานการติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนการด าเนินการตามกิจกรรม              
Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะบรรลุในปี 2565 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ
รวมทั้งก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการในระดับโครงการ และหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักต้องประมวลผลความก้าวหน้าของโครงการในภาพรวมกิจกรรม Big Rock โดยรายงานความก้าวหน้าใน
ระดับเป้าหมายย่อย (MS) ระดับความส าเร็จเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนด ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
รวมทั้งข้อเสนอแนะในระบบ eMENSCR อย่างต่อเนื่องในทุกสิ้นไตรมาส และ สศช. จะด าเนินการสรุปประมวลผล
ข้อมูลดังกล่าวประกอบการจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบในรอบการ
รายงานต่อไป 
 
9. เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี 2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอผลการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี 2564 [เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 40 ที่บัญญัติให้ พม. จัดท ารายงานประจ าปี
เกี่ยวกับสถานการณ์ จ านวนคดี การด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการด าเนินงานในอนาคต
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี] ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์
สุวรรณ) เป็นประธานได้เห็นชอบรายงานฯ ด้วยแล้ว สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. สรุปผลการด าเนินงานฯ ประจ าปี 2564 

เรื่อง สาระส าคัญ 
การจัดสรรงบประมาณ 
การจัดสรร
งบประมาณ 

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตั้งแต่ปี 
2560-2564 รวมยอดสะสมทั้งสิ้น 4 ,460.55 ล้านบาท โดยในปี 2564 ได้รับ
งบประมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.69 

ด้านการด าเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย 
1.สถิติการ
ด าเนินคดี/ 

• จับกุมและเริ่มการด าเนินคดีอาญา จ านวน 188 คดี เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 
41.35 (ที่มีจ านวน 133 คดี) (คดีค้าประเวณี จ านวน 135 คดี คดีบังคับใช้แรงงาน/น า
คนลงเป็นทาส*/ขูดรีด จ านวน 30 คดี คดีผลิตหรือเผยแพร่วัตถุ สื่อลามก จ านวน 13 
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จับกุมผู้กระท าผิด/
ช่วยเหลือผู้เสียหาย 

คดี และคดีอ่ืน ๆ จ านวน 10 คดี) ทั้งนี้ พบว่า เป็นคดีที่มาจากการสืบสวนสอบสวน
ช่องทางออนไลน์ จ านวน 107 คดี คิดเป็นร้อยละ 56.91 ของจ านวนคดีค้ามนุษย์ใน
ชั้นสืบสวนทั้งหมด (คดีการโฆษณาจัดหางานผิดกฎหมายและหลอกลวงแรงงานทางสื่อ
ออนไลน์ จ านวน 74 คดี และคดีเกี่ยวกับสื่อลามกเด็ก จ านวน 33 คดี) 
• จับกุมผู้กระท าความผิดเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ านวน 208 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้
มีสัญชาติไทย รองลงมาเป็นสัญชาติเมียนมา ซึ่งในคดีส่วนมากเจ้าหน้าที่สามารถจับกุม
ผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่มี
ผู้ต้องหาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมากขึ้น และส่วนใหญ่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศใน
ช่องทางออนไลน์ 
• ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ านวน 414 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อย
ละ 79.22 (ท่ีมีจ านวน 231 คน) เป็นสัญชาติไทย จ านวน 312 คน และสัญชาติอื่น ๆ 
จ านวน 102 คน (เป็นสัญชาติเมียนมา จ านวน 94 คน) 

2. การด าเนินคดีกับ
เจ้าหน้าที่รัฐท่ีเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ 

ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นจ านวน 17 คน (อยู่
ระหว่างการสอบสวน/ไต่สวน จ านวน 11 คน อยู่ระหว่างพิจารณาของพนักงานอัยการ 
จ านวน 4 คน อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล จ านวน 1 คน และศาลยกฟ้อง จ านวน 1 
คน) 

3. การประสาน
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและ
ความร่วมมือกับภาค
ประชาสังคม 

จัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างพนักงานอัยการ ผู้เสียหาย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่
ท างานในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ เพ่ือประสาน
กับทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ 
และในระดับระหว่างประเทศ ในการคุ้ มครองสิทธิผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์และให้
ค าแนะน าปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ 

ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
1. การคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหาย
ในคดีค้ามนุษย ์

• คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการที่เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง จ านวน 148 คน แบ่งเป็น 
เพศหญิง จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 และเป็นเพศชาย จ านวน 28 คน                
คิดเป็นร้อยละ 18.9 เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ านวน 146 คน และผู้เสียหาย
จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จ านวน 2 คน 
• ลดระยะเวลาการคุ้มครองในสถานคุ้มครองจาก 158 วันในปี 2563 เป็น 143 วันใน
ปี 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินคดีที่รวดเร็วประกอบ
กับการวางแผนและการประเมินร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ผู้เสียหายไม่ต้องอยู่ในสถานคุ้มครองนานเกินความจ าเป็น 
• ให้อิสระในการเดินทางเข้าออกสถานคุ้มครองของผู้เสียหาย โดยออกบัตร
ประจ าตัวให้ผู้เสียหายที่เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง จ านวน 77 คน 
ประกอบด้วย ผู้เสียหายสัญชาติเมียนมา จ านวน 35 คน กัมพูชา จ านวน 1 คน ลาว 
จ านวน 1 คน และโรฮีนจา จ านวน 40 คน ส าหรับการเดินทางออกไปท างานนอก
สถานคุ้มครองได้ แม้ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้
สถานประกอบการหลายแห่งปิดรับผู้เสียหายที่ออกไปท างานภายนอกจากการท างาน
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้เสียหาย และสถานประกอบการ ในลักษณะของการอยู่กับ
นายจ้าง และจะมีทีมนักสังคมสงเคราะห์ของสถานคุ้มครองคอยติดตามดูแลเป็นระยะ 

2. การมีส่วนร่วม
ขององค์กรภายนอก

เตรียมความพร้อมให้กับผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการทางศาลอย่างเหมาะสม โดย
ความร่วมมือระหว่างทีมสหวิชาชีพทั้งจากภาครัฐรวมถึงพนักงานอัยการและองค์กรนอก
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ภาครัฐในการ
ช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมาย 

ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้เสียหายที่จะเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมท่ีเป็นมิตร 

3. การเยียวยา
ชดเชยผู้เสียหาย
และพยานใน
คดีอาญา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึงร้อยละ 153.02 
และผู้เสียหายได้รับเงินเยียวยาชดเชยในฐานะผู้เสียหายและพยานในคดีอาญา
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 123.9 รวมทั้งได้พัฒนาคู่มือสิทธิผู้เสียหายและจ าเลยใน
คดีอาญา 5 ภาษา เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าผู้เสียหายจะทราบถึงสิทธิอ่ืน ๆ ของตนเองได ้

4. การพัฒนากลไก
การส่งต่อการให้
ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ระดับชาติ 

ขับเคลื่อนและพัฒนากลไกการท างานเพื่อสร้างระบบการคุ้มครองช่วยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกการส่งต่อ
ระดับชาติ การคิดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในห้วงระยะเวลาการฟ้ืนฟูไตร่ตรอง 
รวมถึงการสร้างช่องทางเรียนรู้ส าหรับผู้ปฏิบัติงานผ่าน e-learning 

ด้านการป้องกัน 
1. การพัฒนา
กฎหมายส าคัญ เช่น 

• แก้ไขกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยเพิ่มมาตรการคุ้มครองลูกจ้างที่ไปท าการประมงนอกน่านน้ าให้ได้รับการ
คุ้มครองเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการและความปลอดภัย และก าหนดให้มีการจดท า
สัญญาจ้างที่มี 2 ภาษา เป็นไปตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 
188 ว่าด้วยการท างานในภาคประมง ค.ศ. 2007 ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
• พัฒนากฎหมายที่ส าคัญเกี่ยวกับสิทธิคนต่างด้าวในการจัดตั้งสหภาพแรงงานตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัว
และการร่วมเจรจาตอ่รอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และส่งเสริมเสรีภาพและรับรองสิทธิแรงงานใน
การร่วมเจรจาต่อรองให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน ILO 

2. การสร้างความ
ตระหนักรู้ให้
คนหางาน 

สร้างความตระหนักรู้ให้คนหางานผ่านการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ในรูปแบบสื่อ
วิดีทัศน์ “การค้ามนุษย์ใกล้ตัวกว่าที่คิด” โดยถอดบทเรียนจากผู้เสียหายที่ถูกหลอกผ่าน
สื่อออนไลน์ไปเป็น SCAMER ที่มีสถิติการถูกหลอกผ่านระบบออนไลน์ โดยมีจ านวนผู้
เข้าชม 187,297 ครั้ง ยอดแสดงความรู้สึก (Like) 1,859 ครั้ง และได้แสดงความ
คิดเห็นเชิงป้องกัน (Comment) 51 ครั้ง 

3. การบริหาร
จัดการแรงงาน 
ต่างด้าว 

พิจารณาค าขอและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอรับใบอนุญาตท างาน โดยมีแรงงาน
ต่างด้าวยื่นขอและได้รับอนุญาตท างาน จ านวน 401,708 คน/730,606 ครั้ง ตรวจสอบ
การท างานคนต่างด้าว จ านวน 741,357 คน และสถานประกอบการ จ านวน 56,186 
แห่ง และสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง โดย
ส่งเสริมแรงงานประมงและนายจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
กฎหมายไม่ตกเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์ จ านวน 179,595 คน 

4. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน
และการใช้แรงงาน

ส่งเสริมพัฒนาและก ากับดูแลแรงงานกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
จ านวน 43,932 คน พัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ดี จ านวน 729 แห่ง และส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ านวน 100 คน 
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เด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้าย 

  2.แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป เช่น 
ด้าน แผนการด าเนนิงาน 

1. ด้านการ
ด าเนินคดแีละบังคับ
ใช้กฎหมาย 

- เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ โดยการสร้างองค์
ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมายเพ่ือด าเนินการเชิงรุกในการด าเนินคดี
และตัดสินลงโทษผู้ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ให้
ครอบคลุมทุกรูปแบบ และเพิ่มศักยภาพหน่วยปราบปรามการค้ามนุษย์แก่ต ารวจใน
ระดับพื้นที่ 
- ใช้แนวทางการการยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและค านึงถึงบาดแผลทางจิตใจ 
นอกจากนี้ ให้มีการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทาง
อินเทอร์เน็ต 
- ควรมีการประชุมถอดบทเรียนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในแผนฯ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือ
เป็นแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ 

2. ด้านการคุ้มครอง
ช่วยเหลือ 

- ขับเคลื่อนแนวทางกลไกการส่งต่อระดับชาติ และระยะเวลาการฟ้ืนฟูและไตร่ตรอง
อย่างเป็นรูปธรรมและน าไปสู่การปฏิบัติ 
- สร้างความม่ันใจส าหรับผู้เสียหายกลุ่มผู้ใหญ่ที่จะเข้ารับการคุ้มครองในสถาน
คุ้มครองว่าจะมีอิสระในการเดินทางเข้าออกและอิสระในการติดต่อสื่อสารรวมถึงมี
แนวทางการส่งต่อบริการและเพ่ิมโอกาสการท างานเมื่อผู้เสียหายพร้อมจะเข้าสู่ระบบ
การท างานอย่างเป็นรูปธรรม 
- สร้างความมั่นใจว่าสถานคุ้มครองของรัฐและเอกชนจะให้บริการกับผู้เสียหายโดย
ค านึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหาย โดยการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของ
สถานคุ้มครองให้ครบทุกคน 
- ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอัยการและองค์กรนอกภาครัฐเพ่ือให้ผู้เสียหาย
ได้รับการเตรียมการส าหรับกระบวนการทางศาลอย่างเหมาะสม 

3. ด้านการป้องกัน - ยกระดับศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยได้มีแผนการจัดสรร
อัตราก าลังเพิ่มเติมให้กับส านักงานเลขานุการศูนย์ฯ เป็นแผนงานที่เร่งด่วนเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากขึ้น 
- จัดท าระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบริหารจัดการ
ข้อมูล และการส่งต่อคดี โดยได้เร่งด าเนินการเพ่ือเชื่อมโยงกับระบบรับเรื่องร้องทุกข์
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
- จัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพ่ือให้การด าเนินงาน
ตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 

_____________________ 
*การน าคนลงเป็นทาสเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์               
พ.ศ. 2551 ซึ่งมีลักษณะเป็นการที่ผู้หนึ่งผู้ใดได้อ้างสิทธิเหนือบุคคลอีกคนหนึ่งโดยเด็ดขาดในการจ ากัดเสรีภาพในร่างกายโดยความไม่
สมัครใจของผู้นั้น 
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10. เรื่อง ขออนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 2 และงาน
ประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอให้ยกเลิกโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ท าการ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร วงเงิน 42.2 ล้านบาท 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สทนช. รายงานว่า 
  1. ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ 20 ตุลาคม 2563* ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สทนช. 
ได้รับอนุมัติจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการดังกล่าว จากเดิม 2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565) เป็น 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) โดยไม่
เพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพัน 
  2. สทนช. ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท าการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 
2 และงานประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร ตามสัญญาลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2564 วงเงินตามสัญญา 39.99 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 450 วัน นับจากวันแจ้งเริ่มปฏิบัติงาน  ซึ่ง สทนช.                 
ยังไม่ได้แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานและยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแต่อย่างใด 
  3. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สทนช. ได้รับหนังสือจากส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่สระบุรี แจ้งให้ชะลอ
การเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.655 โฉนดที่เดินเลขที่ 64752 ต าบลปากเพรียว 
อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 1- 0 - 24 ไร่ ที่ใช้เป็นทางเข้า – ออก ในการก่อสร้างอาคารที่ท าการและงาน
ก่อสร้างอ่ืน ๆ อีก 3 รายการ เนื่องจากผู้บริจาคที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวแจ้งความประสงค์ขอคืนที่ดินเนื่องจากราชการ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปัจจุบันกรมธนารักษ์อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องดังกล่าวซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปและไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน 
โดยหากการพิจารณายืดเยื้อต่อไปผู้รับจ้างอาจเรียกร้องค่าเสียหายตามสิทธิ เนื่องจาก สทนช. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
ก่อสร้างแต่ไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการก่อสร้างได้ ประกอบกับ สทนช. ได้พิจารณาทางเข้า – ออก เพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่าไม่มีทางสาธารณะอ่ืนใดที่จะเข้าไปในพ้ืนที่ก่อสร้างได้ ดังนั้น เพ่ือมิให้ราชการต้องเสีย
ประโยชน์จึงได้บอกเลิกสัญญาและข้อตกลง จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
   3.1 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ท าการ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 2 และงาน
ประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 วงเงิน 39.99 ล้าน
บาท และสัญญาจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 2 และงาน
ประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 งาน ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 วงเงิน 5.55 ล้านบาท 
ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบและยินดีที่จะยกเลิกการด าเนินงานตามสัญญารวมทั้งยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
เพิ่มเติมจากการยกเลิกงานในครั้งนี้ 
   3.2 ข้อตกลงในการด าเนินงานขยายเขตไฟฟ้า ประปา ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 
2 และงานประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 งาน วงเงินค่างาน 1.45 ล้านบาท ซึ่งการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรีได้คืนเงินล่วงหน้างวดแรก (ร้อยละ 50) จ านวน 0.73 ล้านบาท ให้กับสทนช. เรียบร้อย
แล้ว 
   3.3 สทนช. ได้พิจารณาด าเนินการเพ่ือหาสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นพ้ืนที่ก่อสร้าง
อาคารที่ท าการแห่งใหม่ด้วยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจุดที่ตั้งอาคารที่ท าการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ภาค 2 เป็นจังหวัดอ่ืนแทน 
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_____________________ 
*อนุมัติรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณส าหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ส านักงบประมาณ (สงป.) เสนอ ซ่ึง
รวมถึงรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุ รี กรอบ
วงเงิน 44.3 ล้านบาท 
 
11. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอความก้าวหน้าของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1.1 สศช. ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าร่าง
ข้อเสนอโครงการฯ ที่ตรงโจทย์การพัฒนา ซึ่ง สศช. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินให้คะแนนร่างข้อเสนอโครงการฯ 
ดังนี้ (1) โครงการที่ส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและการบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ (2) ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการ (3) การจัดท าโครงการมีการ
อ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (4) โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ที่
ชัดเจน (5) โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน (6) โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม และ (7) โครงการไม่เป็นไปเพ่ือการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการ จัดตั้งหน่วยงาน ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารส านักงาน และจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นการเฉพาะ หรือหาก
จ าเป็นจะต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน -                 
10 กรกฎาคม 2565 และจะเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป 
   1.2 สศช. ได้ปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยยึดหลักการและแนวทางตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ให้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาให้มีความ
ชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อ สศช. ด าเนินการแล้วเสร็จจะมีการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับปรับปรุง) ในเดือนกรกฎาคม 25651 เพ่ือน าความคิดเห็นมาประกอบการปรับปรุงแผน
แม่บทฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และจะเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือน
สิงหาคม - กันยายน 2565 รวมทั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
   1.3 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) สศช. ได้เร่งจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามเพ่ือ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับครัวเรือนและบุคคลตามหลักการของดัชนีการพัฒนาคนหลากหลายมิติ และผลักดันแนว
ทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
21 มิถุนายน 2565 (เรื่อง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) ผ่านกลไก ศจพ. ในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ รวมทั้งทีมปฏิบัติการในพ้ืนที่ นอกจากนี้ สศช. ได้หารือ
ร่วมกับองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนากรอบกิจกรรมความร่วมมือในการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามแนวทางของ ศจพ. เพ่ือหาต้นแบบการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ
ของภาคีต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการแก้ปัญหา ลดความยากจน และน าไปสู่การออกแบบสวัสดิการและ
ความคุ้มครองทางสังคม เพ่ือพัฒนาคนตลอดช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  2. ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ 
   2.1 สศช. ได้รายงานความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศ (รอบเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
2564 และรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และรายงานสรุปผลการ
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ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2564 ต่อวุฒิสภา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยมีสรุปความเห็นและ
ประเด็นอภิปราย ดังนี้ (1) พัฒนารูปแบบการรายงานฯ โดยแสดงความคืบหน้าที่ชัดเจนและมีผลการด าเนินการในแต่ละ
ประเด็นการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม (2) เร่งรัดการยกร่างและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ เช่น ร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. ....2 และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติ
พันธุ์ พ.ศ. ....3 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการในระยะต่อไปของการปฏิรูปประเทศ โดยหน่วยงานของรัฐ
จะต้องน าประเด็นปฏิรูปไปด าเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศสัมฤทธิ์ผลตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ สศช. จะน าความเห็นและประเด็นอภิปราย รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปประกอบการเร่งรัด ก ากับ และติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป 
   2.2 ความคืบหน้าแผนการปฏิรูป (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2565) มีกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม 62 กิจกรรม โดยมีกิจกรรม
ที่ด าเนินการเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ 55 กิจกรรม และกิจกรรมที่ด าเนินการล่าช้า 7 กิจกรรม ซึ่งจ าเป็นต้อง
เร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด ได้แก่ 

ด้าน กิจกรรม 
การเมือง (1) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

(2) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
กฎหมาย (3) การจัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่

ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 
(4) การจัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งาน 

กระบวนการยุติธรรม (5) การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(6) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่
มีประสิทธิภาพ 
(7) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 

และในส่วนของความคืบหน้าของกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 45 ฉบับ ได้มีกฎหมายที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 ฉบับ4 และร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา 3 ฉบับ5  
  3. การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ สศช. ได้เผยแพร่ข้อมูลจากระบบ eMENSCR ในรูปแบบ JSON (Java Script Object Notation)6 
เพ่ือให้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจน าข้อมูลโครงการและการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับ 2 ไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดในการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลในมิติต่าง ๆ ตามภารกิจของ
แต่ละหน่วยงาน โดยสามารถเรียกดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
  4. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  (ร่าง) พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดสรรงบประมาณ รวมวงเงินทั้งสิ้น 3,185,000 ล้านบาท ซ่ึง
เมื่อพิจารณาวงเงินงบประมาณตามประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเทียบกับค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย
ในปี 2565 จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2564 พบว่า ประเด็นแผนแม่บทฯ ที่มี
วงเงินงบประมาณสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ (1) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม มีค่าสถานะการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (2) พลังทางสังคม มีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายแล้ว และ (3) โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล มีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายแล้ว อีกทั้งในรายงานสรุปผลฯ มีประเด็นแผน
แม่บทฯ อื่น ๆ ที่ควรให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ มีความเสี่ยงรวมอยู่
ด้วย ดังนั้น หน่วยงานของรัฐควรใช้ข้อมูลค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นท้าทาย และข้อเสนอแนะ                  
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จากรายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติมาประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความ
จ าเป็นในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
________________________________ 
1 จากการประสานข้อมลูเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 สศช. แจ้งว่าได้เปดิรับฟังความคดิเห็นในรปูแบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 26 
กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ สศช. 
2 จากการประสานข้อมลูเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 สศช. แจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงการจัดท า “รา่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจดัการ
ข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. ....” เป็น “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทาง
สื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ....” ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดม้ีมติ (1 กุมภาพันธ์ 2565) เห็นชอบในหลักการแล้ว 
3 จากการประสานข้อมลูเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 สศช. แจ้งว่าอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4 กฎหมายที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญตักิารเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (3) ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการ
จัดท าข้อก าหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework Guideline) และ (4) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนา
และทดสอบนวัตกรรมดา้นการบรหิารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 
5 ร่างกฎหมายที่อยูร่ะหว่างการพจิารณาของรัฐสภา 3 ฉบับ ได้แก่ (1) (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... (2) (ร่าง) 
พระราชบัญญัตริะยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยตุิธรรม พ.ศ. .... และ (3) (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
6 JSON (JavaScript Object Notation) คือ รูปแบบการจดัเก็บข้อมูลที่มลีักษณะเป็นข้อความ (text) สามารถเข้าใจได้ง่ายและใช้ได้กับ
การเขียนโปรแกรมทุกภาษา 
 
12. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอความก้าวหน้าของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1.1 สศช. ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าและน าเข้าข้อมูล
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2565 จ านวน 2,618 
โครงการ ซึ่ง สศช. มีข้อสังเกต ดังนี้ (1) ข้อเสนอโครงการฯ ยังไม่ครอบคลุมทั้ง 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยของ
แผนแม่บทฯ เนื่องจากไม่มีการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 2 เป้าหมาย ได้แก่ 1) ประเด็นการท่องเที่ยว : เป้าหมายสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น และ 2) ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต : เป้าหมายมีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน (2) ข้อมูลความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในแต่ละปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าแห่งประเทศไทยของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยยังไม่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอโครงการฯ ที่หน่วยงานได้จัดท าขึ้น เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักไม่ได้จัดท าข้อเสนอโครงการฯ รองรับ
การขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ หรือข้อเสนอโครงการฯ จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อมูลความ
เกี่ยวข้องของหน่วยงาน และ (3) ข้อเสนอโครงการฯ ยังไม่ตอบโจทย์ปัจจัยและประเด็นที่จ าเป็นต้องด าเนินการ
ขับเคลื่อนให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมายในห้วงปี 2566 - 2570 เนื่องจากข้อเสนอโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นการ
ด าเนินงานตามภารกิจปกติของหน่วยงานที่ไม่ได้น าข้อมูลปัจจัยและประเด็นที่ควรขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
มาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง 3 ระดับ 1 ส านักงบประมาณ (สงป.) และ สศช.                  
จะพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการฯ ที่หน่วยงานได้จัดท าขึ้นและ สศช. จะวิเคราะห์ความส าคัญของโครงการฯ                  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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   1.2 สศช. ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
ได้เผยแพร่ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ [ช่วงที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580)] (ฉบับปรับปรุง) 
ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศช. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมภายในวันที่              
3 สิงหาคม 2565 เพ่ือจะได้น าความคิดเห็นมาประกอบการปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์และจะ
เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป 
   1.3 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) สศช. และ ศจพ. ได้พัฒนากรอบความร่วมมือใน
การท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพ้ืนที่เพ่ือผลักดันแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยวัยฯ 
ให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและตรงประเด็น โดยได้พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพ่ือด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ระบบข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล (Dashboard) ออกแบบแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกันของภาคีต่าง ๆ 
และประเมินผลมาตรการ/ความคุ้มครองทางสังคม ทั้งนี้ ได้ก าหนดพื้นที่เป้าหมายใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 
สระบุรี และนครสวรรค์ เพ่ือเป็นพื้นที่ต้นแบบในการสนับสนุนการแก้ปัญหาและลดความยากจนและน าไปสู่การออกแบบ
สวัสดิการและความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือพัฒนาคนตลอดช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ 
   สศช. ได้จัดท ารายงานความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2565) เพ่ือเสนอต่อรัฐสภา โดยแสดงผลสัมฤทธิ์ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ในมาตรา 257 และ 258 ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศทั้ง 13 ด้าน ดังนี้ 

ด้าน ผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับ เช่น 
1) การเมือง - ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองของไทย 

- การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการก าหนดนโยบายสาธารณะและตรวจสอบการ
ใช้อ านาจของรัฐ 

2) การบริหารราชการแผ่นดิน - การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐ 
- ภาครัฐมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

3) กฎหมาย - การด ารงชีวิตและการประกอบธุรกิจโดยปราศจากอุปสรรคท่ีเกิดจากกฎหมาย 
- ความสะดวกในการเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการเสนอกฎหมาย 

4) กระบวนการยตุิธรรม - การอ านวยความยุติธรรมที่ไม่ล่าช้าและสามารถติดตามความคืบหน้าของคดีได้
ในทุกขั้นตอน 
- ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ และการให้ค าแนะน าในการด าเนินคดีอย่างทั่วถึง 

5) เศรษฐกิจ - ผู้ประกอบการและก าลังแรงงานของประเทศมีศักยภาพและความพร้อมในการ
แข่งขันในตลาดโลก 
- ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

6) ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- การอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ความปลอดภัยในการด ารงชีวิตจากปัญหามลพิษ 

7) สาธารณสุข - สิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ สะดวก และ
ทัดเทียมกันในทุกพ้ืนที่ 
- ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและสามารถเข้าถึงการรักษาท่ีมีคุณภาพตามความ
ต้องการเมื่อเข้าสู่ภาวะพ่ึงพิง 

8) สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ความรู้เท่าทันและสามารถเลือกเสพสื่อที่มีประสิทธิภาพได้ 
- การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการท าธุรกรรมในการสื่อสาร 
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9) สังคม - แรงงานมีระบบการออมและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งมีคุณภาพหลังวัย
เกษียณ 
- กลุ่มคนพิการได้รับความช่วยเหลือและเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่าง
ครอบคลุมและสะดวก  
- เกษตรกรและคนยากจนได้รับหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งทุน 

10) พลังงาน การใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรมและการได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีขึ้น 
11) การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพ้ืนที่โดยตรง โดยผู้
แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ 
- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

12) การศึกษา - เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัยและกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 
- ผู้เรียนทุกระดับมีความรู้และได้รับการพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูงและมุ่งเน้นออกแบบการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน  
- ผู้ส าเร็จการศึกษามีอาชีพและทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน 

13) วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

- การเสริมสร้างเชิงคุณธรรมจริยธรรมที่สร้างสรรค์และเหมาะสมด้วยการใช้พลัง
ทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านพลังบวก (Soft Power)  
- ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่สร้างรายได้และอาชีพ 
- แรงงานในประเทศได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพอย่างเหมาะสม
ตลอดช่วงชีวิต 

ทั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ ากิจกรรมที่ด าเนินงานล่าช้า โดยสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การเร่งรัด ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศได้ตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดด้วย 
  3. การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR จ านวน 
14,666 โครงการ โดยในส่วนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 หน่วยงานได้น าเข้าข้อมูลโครงการ /การด าเนินงานใน
ระบบ eMENSCR จ านวน 301 แผน ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานน้อยที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
หน่วยงานของศาล กระทรวงพลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งยังพบว่ามีข้อมูลโครงการ/การ
ด าเนินงานบางส่วนที่ยังไม่มีการน าเข้าในระบบ eMENSCR [เมื่อเทียบกับรายการโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ] 
ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานของรัฐตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่น าเข้าในระบบ 
eMENSCR โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากรายการตามรหัสงบประมาณของระบบ GFMIS ในระดับ 16 หลัก 
  4. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้การด าเนินการของ
หน่วยงานของรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และในห้วงที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ของแผนแม่บทฯ มีความชัดเจนและ
สามารถถ่ายระดับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และแผนระดับที่ 2 อ่ืนที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึง
ขอให้ทุกหน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2566 รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามแนวทางของคู่มือการจัดท าแผนระดับที่ 3 เพ่ือให้สามารถประกาศใช้ได้ก่อน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน โดยขอให้หน่วยงานน าเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติ
ราชการฯ รายปีและราย 5 ปี ในระบบ eMENSCR ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แผนฯ ประกาศใช้ และเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการฯ ให้จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ และน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR เพ่ือใช้ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
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________________________________ 
1 เจ้าภาพขับเคลื่อนทั้ง 3 ระดับ หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ จ.1 (เจ้าภาพระดับประเด็นแผนแม่บทฯ) 
จ.2 (เจ้าภาพระดับเป้าหมายประเด็นฯ) และ จ.3 (เจ้าภาพระดับเป้าหมายย่อย) 
 

ต่างประเทศ 
 
13. เรื่อง การเปลี่ยนชื่อประเทศของสาธารณรัฐตุรกี  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอการเปลี่ยนชื่อประเทศ จาก 
Republic of Turkey (สาธารณรัฐตุรกี) เป็น Republic of Türkiye (สาธารณรัฐตุรกี หรือสาธารณรัฐทูร์เคีย) เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวในภาษาอังกฤษ โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งใน
ภาษาไทยได้ตามที่เห็นควร ทั้งนี้  รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว  
   โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
   1. คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รายงานว่า คณะผู้แทน
ถาวรสาธารณรัฐตุรกีประจ าสหประชาชาติได้แจ้งเวียนส าเนาหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สาธารณรัฐตุรกี ถึง เลขาธิการสหประชาชาติ แจ้งให้ทราบการเปลี่ยนชื่อประเทศสาธารณรัฐตุรกีอย่างเป็นทางการใน
ภาษาอังกฤษ จาก Republic of Turkey เป็น Republic of Türkiye โดยขอให้รัฐสมาชิกและผู้สังเกตการณ์พิจารณาใช้ 
Republic of Türkiye หรือเรียกแบบสั้นในภาษาอังกฤษว่า Türkiye ในทุกโอกาสและทุกวัตถุประสงค์ รวมทั้งในการ
ติดต่อและประสานงานด้านทวิภาคี ซึ่งต่อมาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจ าประเทศไทยได้แจ้งยืนยัน            
การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าว    
   2. กต. ได้มีหนังสือขอให้ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (รภ.) พิจารณาถอดทับศัพท์ชื่อประเทศ Republic 
of Türkiye และชื่อเรียกอย่างสั้น Türkiye เป็นภาษาไทย โดยให้ข้อคิดเห็นว่าน่าจะพิจารณาถอดชื่อว่า สาธารณรัฐตุรกี 
และชื่อเรียกอย่างสั้น ตุรกี ไว้เช่นเดิม เมื่อค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของสาธารณชนไทยเป็นส าคัญ โดยเป็นชื่อที่
สาธารณชนไทยคุ้นเคย มีการใช้อย่างแพร่หลายและได้เคยปรากฏในพระราชสาส์น สาร หรือเอกสารส าคัญในราชการ   
   3. รภ. พิจารณาเห็นควรเขียนทับศัพท์ Republic of Türkiye ว่า สาธารณรัฐตุรกี หรือสาธารณรัฐ            
ทูร์เคีย และ Türkiye ว่า ตุรกี หรือทูร์เคีย โดยสามารถพิจารณาเลือกใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งตามที่เห็นควร  
 
14.  เรื่อง  ร่างพิธีสารว่าด้วยการทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
มองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยการทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล                
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (ร่างพิธี             
สารฯ)  รวมทั้งอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
ในร่างพิธีสารฯ ทั้งนี้ ในกรณีมอบหมายผู้แทนให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือ
มอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามดังกล่าว โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างพิธีสารฯ   
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยการ
ทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือ
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (ร่างพิธีสารฯ) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ (23 เมษายน 2556) เห็นชอบร่างบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าวไว้แล้ว และได้มีการลงนามแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญเป็นการ
จัดตั้งกลไกหารือทวิภาคีเพ่ือหารือ ทบทวน และผลักดันความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
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การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือทางวิชาการให้มีความเป็นรูปธรรม โดยใน
ข้อ 3 ของบันทึกความเข้าใจฯ ได้ก าหนดกลไกหารือทวิภาคีดังกล่าวจะมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย
เป็นหัวหน้าคณะ แต่โดยที่ฝ่ายมองโกเลียเสนอแก้ไขข้อ 3 ของบันทึกความเข้าใจฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การแบ่งส่วนราชการของมองโกเลียฉบับปรับปรุง ปี ค.ศ. 2017 โดยปรับเปลี่ยนประธานร่วมการประชุมกลไกหารือฯ 
จาก “ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย” เป็น “ไม่ระบุต าแหน่งของประธานร่วม” เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นใน
ต าแหน่งของผู้ที่จะท าหน้าที่ประธานร่วม ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกันในแต่ละครั้ง เพ่ือให้สามารถจัดการ               
ประชุมฯ ได้อย่างต่อเนื่อง 
  สาระส าคัญของร่างพิธีสารฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การแก้ไขข้อ 3 ของร่างบันทึกความเข้าใจฯ  

ถ้อยค าเดิม ถ้อยค าใหม่ 
“กลไกหารือนี้จะมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยและปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งมองโกเลียเป็นหัวหน้าคณะและ
องค์ประกอบของกลไกการหารือจะก าหนดโดยคู่
ภาคี กลไกการหารือจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ระดับสูงจาก กต. กระทรวง และหน่วยงานภาครัฐ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง” 

“คู่ภาคีจะตกลงระดับของหัวหน้าคณะของกลไกการหารือ
ก่อนการประชุมแต่ละครั้ งผ่ านทางหนั งสือทางการทูต 
องค์ประกอบของกลไกหารือจะก าหนดโดยคู่ภาคี และกลไก
หารือจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก กต. รวมถึง
กระทรวงและหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เก่ียวข้อง” 

 
15. เรื่อง ร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (พ.ศ. 2565 – 2570)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (พ.ศ. 2565 – 2570) 
(ร่างแผนความร่วมมือฯ) ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างแผนความร่วมมือฯ ในส่วนที่ ไม่ใช่
สาระส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถด าเนินการได้
โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนความร่วมมือ
ระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (พ.ศ. 2565 – 2570) (ร่างแผนความร่วมมือฯ) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา 
(การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การเกษตร และความร่วมมือทางวิชาการ) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
(1) การค้า: เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2570 (2) การลงทุน: เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
การลงทุนสะสมรวมระหว่างกันเป็น 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2570 (3) การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม: 
เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งสองทางและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน (4) การเกษตร: ส่งเสริม
การค้าด้านการเกษตรและกระชับความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการในด้านการเกษตร และ (5) ความร่วมมือทาง
วิชาการ: เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนกระชับความร่วมมือทางวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกันในสาขาเป้าหมาย เช่น สุขภาพ การท่องเที่ยว ซึ่งร่างแผนความร่วมมือฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ฝ่าย
ไทยมีหนังสือแจ้งเสร็จสิ้นการด าเนินการตามกระบวนการภายในของฝ่ายไทยไปยังฝ่ายมองโกเลีย ทั้งนี้ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง
คมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้อง 
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16.  เรื่อง ร่างบันทึกการประชุมของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ครั้งที่ 14 และการ
ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพื้นที่ชายแดน ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทย
กับมาเลเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบร่างบันทึกการประชุม (Record of Discussion) ของการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้ วยความร่วมมือทวิภาคี (The Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC )               
ครั้งที่ 14 (ร่างบันทึกการประชุม JC) และร่างบันทึกการประชุม (Record of Discussion) ของการประชุมคณะกรรมการ
ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพ้ืนที่ชายแดน [The Joint Development Strategy (JDS) for Border 
Areas] ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 (ร่างบันทึกการประชุม JDS) ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างบันทึกการ
ประชุมดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
พิจารณาด าเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก รวมทั้งให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศร่วมรับรองร่างบันทึกการประชุมทั้ง 2 ฉบับข้างต้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ตามท่ีกระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงการต่างประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมของ
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (The Joint Commission for Bilateral Cooperation: 
JC) ครั้งที่ 14 (ร่างบันทึกการประชุม JC) และร่างบันทึกการประชุมของการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การ
พัฒนาร่วมส าหรับพ้ืนที่ชายแดน [The Joint Development Strategy (JDS) for Border Areas] ระดับรัฐมนตรี                    
ครั้งที่ 5 (ร่างบันทึกการประชุม JDS) ระหว่างไทยกับมาเลเซีย และให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศร่วมรับรองร่างบันทึกการประชุมทั้ง 2 ฉบับข้างต้น ในช่วงการะประชุมคณะกรรมาธิการ JC และ
คณะกรรมการ JDS ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งร่างบันทึกการประชุม JC ครั้งที่ 14                
มีสาระส าคัญเป็นการสรุปผลการหารือของการประชุมคณะกรรมาธิการ JC เกี่ยวกับความคืบหน้าของการด าเนิน
ความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความร่วมมือสาขาใหม่ ๆ 
ส่วนร่างบันทึกการประชุม JDS ครั้งที่ 5 มีสาระส าคัญเป็นการสรุปผลการหารือคณะกรรมการ JDS เกี่ยวกับความ
คืบหน้าของการด าเนินงานภายใต้กรอบคณะกรรมการดังกล่าว และแสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย 
  2. การประชุม JC และการประชุม JDS ส าหรับพ้ืนที่ชายแดน ระดับรัฐมนตรีมีการว่างเว้นมานานกว่า 
6 ปี โดยการประชุมครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ดังนั้น การ
ประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสในการรักษาและขับเคลื่อนพลวัตความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซีย และให้ทั้งสอง
ฝ่ายได้ติดตามประเด็นผลประโยชน์ส าคัญที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งก าหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต 
โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และความท้าทายในโลกปัจจุบัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดท าร่างบันทึกการ
ประชุมเพ่ือเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทั้งสองกลไกดังกล่าว 
  3. ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดท าร่างบันทึกการประชุม JC ครั้งที่ 14 และร่างบันทึกการประชุม JDS              
ครั้งที่ 5 รวมทั้ง กต. ได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วโดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   1) ร่างบันทึกการประชุม JC ครั้งที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความคืบหน้าของความ
ร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียอย่างรอบด้าน และแสดงเจตนารมณ์ร่วมของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่จะขับเคลื่อนความ
ร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียมีความใกล้ชิด
ยิ่งขึ้น อันจะน ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายอย่างสูงสุด ได้แก่ ความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ความร่วมมือในสาขาใหม่ 
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   2) ร่างบันทึกการประชุม JDS ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความคืบหน้าของการ
ด าเนินงานภายใต้กรอบคณะกรรมการ JDS ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ระดับสูง และระดับ
คณะท างาน และแสดงเจตนารมณ์ร่วมของทั้งสองประเทศในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย 
- มาเลเซีย เพ่ือมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ JDS ส าหรับพ้ืนที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย ปี ค.ศ. 2022 – 2026 การส่งเสริม
ความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับมาเลเซียบริเวณชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความร่วมมือ
ด้านการเงินและการธนาคาร 
 
17. เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-
สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565 และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าผลการประชุมฯ ไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กต. รายงานว่า 
  1. เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565 นายกรัฐมนตรี ผู้น า/ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และ
เลขาธิการอาเซียนได้เข้าร่วมก าหนดการพบหารือกับฝ่ายสหรัฐฯ (ประธานาธิบดีสหรัฐฯ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ รัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรัฐฯ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นน าของสหรัฐฯ เช่น Boeing Chevron 
และ Google) โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นผลประโยชน์ร่วมกันใน
อนาคต เพ่ือมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership) ซึ่งมีการ
หารือที่ครอบคลุมหลายมิติ และเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและทุกภาคส่วนของไทยสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 

ประเด็น สาระส าคัญ/ผลการหารือฯ 
( 1 )  ค วามสั มพั น ธ์
อาเซียน-สหรัฐฯ 

(1.1) อาเซียนเน้นย้ าถึงความส าคัญของบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความสามารถของ
ภูมิภาคในการรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ โดยไทยเสนอให้สหรัฐฯ ท างานร่วมกับ
อาเซียนและผู้เล่นส าคัญอ่ืน ๆ ในภูมิภาคผ่านการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมบน
พ้ืนฐานของหลักการภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the 
Indo-Pacific AOIP) ซึ่งจะเอ้ือให้ทุกประเทศสามารถฟ้ืนตัวจากผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และก้าวสู่ยุคความปกติถัดไป (Next 
Normal) ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
(1.2) สหรัฐฯ ยืนยันถึงความส าคัญของอาเซียนและย้ าถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการ
ส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนในฐานะหัวใจของการด าเนินยุทธศาสตร์อินโด -
แปซิฟิกของสหรัฐฯ ซึ่งมีเป้าหมายในการเสริมสร้างภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ที่เสรี เปิดกว้าง มี
เสถียรภาพ มั่งคั่ง เข้มแข็ง และปลอดภัย โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎกติกาและค่านิยม
ร่วมกัน 

(2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
 

(2.1) อาเซียนเน้นย้ าความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การพัฒนาทุนมนุษย์ 
และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ทั้งนี้ ไทยได้ผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล และการพัฒนาศักยภาพก าลังคนดิจิทัลในอาเซียน โดยเฉพาะส าหรับกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย และธุรกิจดิจิทัลสตาร์ทอัพ ตลอดจนเน้นย้ า
ศักยภาพของไทยและอาเซียนในการเป็นส่วนส าคัญของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ โดยเฉพาะ
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ในสาขายานยนต์ ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการแพทย์และเวชภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เซมิคอนดักเตอร์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนของสหรัฐฯ แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนอาเซียนในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือข้างต้นให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
(2.2) สหรัฐฯ ไม่ได้กล่าวถึงข้อริเริ่มกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-
Pacific Economic Framework: IPEF) โดยตรง แต่ระบุถึงวิสัยทัศน์ที่จะสร้างระบบ
เศรษฐกิจโลกที่ตั้งอยู่บนมาตรฐานสูง โดยในชั้นนี้ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ เนการา
บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไทย ได้ร่วมสนับสนุนข้อริเริ่ม IPEF 
แล้ว 

(3) การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

(3.1) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ทั้งอาเซียนและสหรัฐฯ ให้
ความส าคัญ โดยเฉพาะการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและสังคมคาร์บอนต่ า 
โดยสหรัฐฯ แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนแหล่งเงินและความช่วยเหลือทางเทคนิคให้แก่
อาเซียนส าหรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืน 
ตลอดจนการกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าไม้ และการแบ่งปันข้อมูลดาวเทียมเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคต 
(3.2) ไทยเน้นย้ าความส าคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความร่วมมือเพ่ือผลักตันแนวคิดใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างสมดุล เช่น โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-
Circular-Green Economy Model: BCG Model) โดยไทยพร้อมจะร่วมมือกับสหรัฐฯ ใน
ฐานะเจ้าภาพ 

(4) ความร่วมมือทาง
ทะเล 

อาเซียนและสหรัฐฯ เห็นพ้องกันถึงความส าคัญของการรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและการ
รักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยสหรัฐฯ ประกาศข้อริเริ่มใหม่ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือ
ขยายความร่วมมือทางทะเลกับอาเซียน โดยเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วย
ยามฝั่งของสหรัฐฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาเซียนในด้านการบังคับใช้กฎหมายทาง
ทะเล ความร่วมมือด้านความตระหนักรู้สถานการณ์ทางทะเล และความร่วมมือในการ
ต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

(5) ประเด็นภูมิภาค
และระหว่างประเทศ 

(5.1) ทะเลจีนใต้ ทั้งสองฝ่ายย้ าถึงความส าคัญของการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความ
ปลอดภัย และเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่าน โดยสหรัฐฯ สนับสนุนท่าทีของอาเซียนต่อ
การเจรจาประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ที่มีประสิทธิภาพ มีเนื้อหาที่ ครอบคลุม และ
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งเคารพสิทธิของประเทศท่ีสาม 
(5.2) ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐฯ ย้ าว่า การแข่งขันระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีนเป็นความเป็นจริงของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน รวมทั้งมีมาตรการรองรับเพ่ือ
ควบคุมวิกฤตและลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
(5.3) สถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สหรัฐฯ สนับสนุนการด าเนินการตาม
ฉันทามติ 5 ข้อ ของผู้น าอาเซียน การมีปฏิสัมพันธ์และการหารือระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเพ่ือน าเมียนมากลับสู่สันติภาพและความมั่นคง โดย
สหรัฐฯ และพันธมิตรจะยังคงมาตรการคว่ าบาตรต่อเมียนมาต่อไป 
(5.4) สถานการณ์ในยูเครน สหรัฐฯ กล่าวประณามการรุกรานยูเครนของสหพันธรัฐรัสเซีย
อย่างรุนแรงและชัดเจน โดยเห็นว่า เป็นการก่อสงครามที่โหดร้าย ปราศจากการยั่วยุ และ
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ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและห่วงโซ่
อุปทานอาหารของโลก และเรียกร้องให้อาเซียนถอยห่างจากการมีปฏิสัมพันธ์กับรัสเซีย 
ขณะที่อาเซียนแสดงความห่วงกังวลต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งไทยได้
ย้ าถึงความจ าเป็นที่ทุกฝ่ายต้องหันมาให้ความส าคัญกับข้อพิจารณาด้านมนุษยธรรมเพ่ือ
เยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งวิกฤตพลังงาน ความ
ยากจน และการขาดแคลนสินค้าอุปโภคท่ีจ าเป็น แทนความขัดแย้ง 

(6) ผลลัพธ์ของการ
ประชุม 

(6.1) ผู้น าอาเซียนและสหรัฐฯ ร่วมรับรองแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์
ร่วมกันในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือมุ่งสู่ความเป็น
หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านในอนาคต 
(6.2) สหรัฐฯ ประกาศข้อริเริ่มใหม่ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือขยายความร่วมมือกับ
อาเซียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 2) การศึกษา  3) ความร่วมมือทางทะเล และ 4) ความมั่นคงด้าน
สาธารณสุข โดยมีข้อริเริ่มด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น “Trade Winds Business Forum” 
ซึ่งสหรัฐฯ จะน าคณะนักธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา เดินทางเยือนภูมิภาคอาเซียนใน
ปี 2566 โดยใช้ไทยเป็นฐานในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดตั้ง “U.S.-ASEAN 
Institute for Rising Leaders” ที่ Johns Hopkins School of Advanced International 
Studies (SAIS) โดยการสนับสนุนจากภาคเอกชนสหรัฐฯ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
(6.3) สหรัฐฯ ประกาศการเสนอชื่อนายโจฮานเนส อะเบเบ อับราฮัม ซึ่งเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิด
ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ าอาเซียน 

 
18. เรื่อง สรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ช่วงที่ 2 และการประชุมสมัยพิเศษ 
เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่  5 ช่วงที่  2                   
(The Resumed Session of fifth Session of the United Nations Environments Assembly: UNEA 5.2) 
และการประชุมสมัยพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Environments Programme: UNEP) (UNEP@50) และมอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 

สาระส าคัญของเรื่อง 
ทส. รายงานว่า การเข้าร่วมประชุม UNEA 5.2 ภายใต้หัวข้อหลัก “Strengthening Actions for Nature 

to Achieve the Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2565 และการประชุม
ส มั ย พิ เ ศ ษ  UNEP@5 0  ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ ห ลั ก  “ Strengthening UNEP for the Implementation of the 
Environmental Dimension of the 2030 Agenda for Sustainable Development” ระหว่างวันที่ 3-4 
มีนาคม 2565 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน่ไทย พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม 
มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 1. การประชุม UNEA 5.2  
  1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถ้อยแถลงโดยเน้นย้ าว่า  
การประชุม UNEA 5.2 จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความยืดหยุ่นในการรับมือกับโรคระบาดใหญ่และวิกฤตการณ์
สิ่งแวดล้อมโลกในอนาคต โดยประชาคมโลกจะต้องผลักดันพันธกรณีท่ีมีอยู่ให้เป็นนโยบาย กฎหมาย และการลงทุนอย่าง
เร่งด่วน ส าหรับประเทศไทยได้ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจพร้อมกับพื้นฟูระบบนิเวศด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ 
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เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economic Model: BCG Model ซึ่งใช้ประโยชน์
จากจุดแข็งของประเทศในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและใช้เทคโนโลยีเพ่ือเปลี่ยนประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมุ่งม่ันขับเคลื่อนคาร์บอนเครดิตที่ได้มาจากการบริหารจัดการแบบองค์รวมที่
ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพื้นฐานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็น
กลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net zero 
Greenhouse Gas Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 รวมทั้งยังสนับสนุนหลักการจัดตั้งคณะกรรมการเจรจาระหว่าง
รัฐ (Intergovernmental Negotiating Committee) ซึ่งเป็นกลไกส าหรับการเจรจาจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศ
ฉบับใหม่ต่อไป 
  1.2 การเสวนาของผู้แทนระดับสูง (Leadership Dialogues) ในหัวข้อ “Strengthening Actions 
for Nature to Achieve SDGs” ประเทศไทยได้เน้นย้ าความส าคัญและความจ าเป็นของการประสานงานระหว่าง 
UNEP และส านักงานเลขาธิการของข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกลไกลดความขัดแย้งที่ส าคัญและลด
ภาระของประเทศที่มีทรัพยากรจ ากัดในการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเน้นย้ าให้ UNEP แสดง
บทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการในทุกระดับ และเสริมสร้างการใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ใน
การก าหนดนโยบายซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ นอกจากนี้ ได้เรียกร้องให้สมัชชาสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติในฐานะหน่วยงานสูงสุดแสดงบทบาทผู้น าในการสนับสนุนการด าเนินการตามข้อตกลงพหุภาคีด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นที่ตั้งของส านักงาน 
UNEP ประจ าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จึงพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของ UNEP โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการ
ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกต่อไป 
 2. การประชุมสมัยพิเศษ UNEP@50 นายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวถ้อยแถลง โดยชื่นชม UNEP ที่สนับสนุน
ประเทศสมาชิกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและพร้อมจะร่วมด าเนินงานกับ UNEP และประชาคมโลกในการจัดการกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งประเทศไทยมีความพยายามในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยการบังคับใช้
กฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น รวมถึงเน้นการสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งควบคู่กับการใช้
นวัตกรรมเพ่ิมคุณค่า เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม BCG Model ซึ่งเป็นวาระ
แห่งชาติและหวังว่า UNEP จะสนับสนุนประเทศสมาชิกในการแสวงหาแนวทางและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งเสริม
ผลประโยชน์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน และพร้อม
สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ UNEP ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอย่างเต็มที่เพ่ือร่วม
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก 
 3. เอกสารผลลัพธ์การประชุม 

เอกสารผลลัพธ์ สาระส าคัญ 
1. ปฏิญญาระดับรัฐมนตรี  ซึ่ ง
มุ่งเน้นการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือ
ฟ้ืนฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนภายหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)  

ได้มีการรับรองในการประชุม UNEA5.2 เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนถ้อยค าซึ่ งไ ม่ได้ เป็นการแก้ไขสาระส าคัญของเอกสารให้
เปลี่ยนแปลงไปและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชัดไว้    
(22 กุมภาพันธ์ 2565) เช่น (1) การเพ่ิมถ้อยค าเพ่ือสะท้อนถึงการยืนยันหลักการ
ต่าง ๆ ที่ประชาคมโลกได้ตกลงร่วมกันไว้แล้ว (2) การเพ่ิมถ้อยค าในการส่งเสริม
ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศและสนับสนุนการประเมินทางวิทยาศาสตร์ในเวที
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

2. ปฏิญญาทางการเมือง ซึ่งเน้น
ย้ าถึงการให้ค ามั่นที่จะเสริมสร้าง
การบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อม
ระหว่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้ ทุ กภาคส่ วน

ได้มีการรับรองในการประชุมสมัยพิเศษ UNEA@50 เม่ือวันที่ 3  มีนาคม 
2565 โดยมีการปรับเปลี่ยนถ้อยค าซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ ไขสาระส าคัญของ
เอกสารให้เปลี่ยนแปลงไปและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบไว ้(22 กุมภาพันธ์ 2565) เช่น (1) การเพ่ิมถ้อยค าเพ่ือสะท้อนถึงข้อมติ
สมัชชาสหประชาชาติและข้อมติของคณะมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ได้ตกลงร่วมกันไว้
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ด าเนินงานเพ่ือบรรลุการพัฒนาที่
ยั่ งยืน  ค.ศ .  2030 และให้การ
รับรองบทบาทของ UNEA ในฐานะ
หน่ วยงานหลั ก ในการก าหนด
นโยบายสิ่งแวดล้อมระดับโลก 

แล้ว (2) การเพ่ิมถ้อยค าเพ่ือเน้นย้ าความส าคัญของการขจัดความยากจนเพ่ือ
บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน (3) การเพ่ิมถ้อยค าการสร้างความเข้มแข็งและ
เสริมสร้างบทบาทของส านักงานภูมิภาคและส านักงานใหญ่ของ UNEP                   
(4) การปรับถ้อยค าให้การบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมของ UNEP โดย
ค านึงถึงสถานการณ์ของแต่ละประเทศ และ (5) การเพ่ิมถ้อยค าเพ่ือเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับหุ้นส่วนต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาในการด าเนิน
นโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

3. ข้อมติและข้อตัดสินใจ  เป็น
กรอบแนวทางการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
นโยบายของแต่ละประเทศเพ่ือให้
ประเทศสมาชิกน าไปใช้เป็นแนว
ทางการด า เนิ น งานเ พ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ได้มีการรับรองข้อมติ จ านวน 14 ข้อ และข้อตัดสินใจ จ านวน 1 ข้อ [ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนข้อมติจากเดิมที่คณะรัฐนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้                    
(22 กุมภาพันธ์ 2565) จาก 16 ข้อ เป็น 14 ข้อ แต่สาระส าคัญยังคงเดิม] ในการ
ประชุม UNEA 5.2 เพื่อปกป้อง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน และเน้นย้ าความเร่งด่วนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก กับ
ความท้าทายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ เช่น มลพิษจาก
พลาสติก การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ และโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน 
รวมถึงการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างเหมาะสม รวมทั้งการฟื้นฟูที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมภายหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยประเทศไทยได้ร่วม
อุปถัมภ์ข้อมติ 4 ข้อ ได้แก่ (1) การจัดการสารเคมีและของเสีย (2) Science-
Policy Panel เพ่ือจัดการสารเคมีและของเสียและป้องกันมลพิษ (3) มิติด้าน
สิ่งแวดล้อมในการฟ้ืนฟูหลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน ยืดหยุ่น และครอบคลุม และ 
(4) การสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนในการผลิตและบริโภค 

หมายเหตุ : การปรับเปลี่ยนถ้อยค าของปฏิญญาทั้ง 2 ฉบับ เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิก รวมถึงประเทศไทยในการ
ด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามบริบทและขีดความสามารถของแต่ละรัฐ
สมาชิกบนพ้ืนฐานของความสมัครใจและสอดคล้องกับการด าเนินการตามนโยบายของแต่ละประเทศรวมถึงเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ตลอดจนการด าเนินการตามข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยเข้าร่วมและมีการ
ด าเนินการตามข้อตกลงมาอย่างต่อเนื่อง  
 
19. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีพลังงานบิมสเทค ครั้งที่ 3 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ผลการประชุมรัฐมนตรีพลังงานบิมสเทค (The Bay 
of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ครั้งที่ 3 โดยมีเนปาล
เป็นเจ้าภาพผ่านการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2565 และมีปลัดกระทรวงพลังงาน (นายกุลิศ สมบัติ
ศิริ) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม [คณะรัฐมนตรีมีมติ (19 เมษายน 2565) เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรี
พลังงานบิมสเทค ครั้งที่ 3 และหากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พน. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย]                  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 1. ความคืบหน้าของโครงการด้านพลังงานภายใต้กรอบความร่วมมือบิมสเทค สรุปได้ ดังนี้  

ประเด็น ความคืบหน้า 
(1) การจัดท าบันทึกความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงโครงข่าย
สายส่งไฟฟ้าบิมสเทค 

ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ แล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
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(2) การจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
ประสานงานด้านการเชื่อมโยง
โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าบิมสเทค 

จัดตั้งคณะกรรมาธิการและจัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2564 

(3 )  การจัดท าการศึกษาแผน
แม่บทการเชื่อมโยงโครงข่ายสาย
ส่งไฟฟ้าบิมสเทค 

อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับเอกสารเชิงหลักการและขอบเขตการด าเนินโครงการ
ร่วมกับธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) 

(4) การจัดตั้งศูนย์พลังงานบิมสเทค ลงนามในบันทึกความตกลงแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554 
 2. การแสดงวิสัยทัศน์และน าเสนอนโยบายด้านพลังงาน และแนวทางความร่วมมือภายใต้กรอบบิมส
เทคของรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

รัฐมนตรี/ผู้แทนรัฐมนตรีของ
ประเทศสมาชิก สาระส าคัญ 

(1) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
พลังงานและทรัพยากรแร่ของ
บังกลาเทศ 

ภูมิภาคบิมสเทคก าลังเผชิญกับความท้าทายทางพลังงานในด้านต่าง ๆ ซ่ึงการ
ยกระดับความร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพ่ือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินจะ
สามารถเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานในภูมิภาคได้ นอกจากนี้ บิมสเทคต้อง
ร่ วมมือกันสร้ า งความสมดุลระหว่ างการ พัฒนาเศรษฐกิจ  การรั กษา
สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงาน
สะอาดให้มากขึ้นในภูมิภาค 

(2) ปลัด พน. ของภูฏาน พร้อมสนับสนุนความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
ไปสู่พลังงานสะอาดเพ่ือส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทางพลังงานอย่าง
ยั่งยืนของภูมิภาคบิมสเทค โดยภูฏานเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานน้ า
และปัจจุบันกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในภูฏานเป็นไฟฟ้าพลังน้ า  อย่างไรก็ตาม 
ภูฎานมีความสนใจในแหล่งพลังงานหมุนเวียนอ่ืน ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม ซึ่งภูมิภาคบิมสเทคเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านพลังงาน
หมุนเวียนสูง โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้น การส่งเสริมการด าเนิน
โครงการเพ่ือพัฒนาพลังงานทดแทน การจัดตั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่ง
ไฟฟ้าบิมสเทค และการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าภายในภูมิภาคจะช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีต่อประชาชนของภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

(3) รัฐมนตรี พน. ของอินเดีย ปัจจุบันอินเดียก าลังประสบปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จึงได้ประกาศเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 50 และก าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้ไม่เกิน 1 ล้านตัน ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) และเห็น
ว่าเป้าหมายหลักของความร่วมมือของประเทศสมาชิกบิมสเทคได้มุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศผ่านการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
พลังงานสะอาดร่วมกันด้วย อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกบิมสเทคมีศักยภาพ
ด้านพลังงานหมุนเวียนที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การส่งเสริมการจัดตั้งความ
เชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในภูมิภาคจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ทุกประเทศ
สามารถเข้าถึงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ อินเดียได้มีการ
ด าเนินนโยบาย “หนึ่งดวงอาทิตย์ หนึ่งโลก หนึ่งโครงข่ายไฟฟ้า” ซึ่งเป็นการ
เชื่อมโยงพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อไป
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ยังนานาชาติ โดยเชื่อว่าจะช่วยให้ทุกประเทศเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ได้และ
เป็นการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่ตั้งไว้ 

(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้า
และพลังงานของเมียนมา 

การลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าบิมสเทค
ของประเทศสมาชิกจะเป็นการส่งเสริมการจัดตั้งความเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้า           
บิมสเทค ทั้งนี้ เมียนมามีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานน้ าและก๊าซธรรมชาติ
เป็นหลัก โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาดต่าง ๆ 
เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่น
ลอยน้ า และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เมียนมา
สามารถบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่ตั้งไว้ได้ 

( 5 )  ปลั ด ก ร ะทร ว งพลั ง ง า น
ทรัพยากรน้ าและการชลประทาน
ของเนปาล 

ความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคบิมสเทคเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของภูมิภาค เนื่องจากประเทศสมาชิกบิมสเทคมีศักยภาพ
ด้านพลังงานที่แตกต่างและหลากหลายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ ๆ ในภูมิภาค โดยเนปาลอยู่ระหว่างเร่ง
ด าเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานและส่งเสริม
การใช้พลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งจะท าให้เนปาลมีก าลังการผลิตไฟฟ้า
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนปาลจะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าพลัง
น้ าที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศและสามารถส่งต่อไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคผ่านการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่ง
ไฟฟ้าและการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคได้ 

(6) ปลัด พน. ของศรีลังกา ศรีลังกาให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยได้ตั้งเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 70 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) และการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) ซึ่ง
การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานต่าง ๆ ควบคู่กัน 
เช่น การพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าและการพัฒนาแบตเตอรี่และระบบกักเก็บ
ไฟฟ้าสูบกลับ ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ การลงทุนด้าน
เทคโนโลยีพลังงานสะอาด รวมทั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าระหว่าง
ภูมิภาคเป็นสิ่ งที่จ าเป็นในการพัฒนาภาคพลังงานของภูมิภาคบิมสเทคให้
ตอบสนองต่อเป้าหมายความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกันในภูมิภาค 

(7) ปลัด พน. ของไทย ปัจจุบันประชาคมโลกก าลังเผชิญสถานการณ์ด้านพลังงานที่มีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านค่าครอง
ชีพที่สูงขึ้นและเกิดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนพลังงาน ดังนั้น ภูมิภาคบิมส
เทคจึงต้องเร่งการร่วมมือกันเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิง
ฟอสซิลและเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดอย่างสมดุล อีกท้ังศักยภาพและความมุ่งมั่น
ของภูมิภาคบิมสเทคในการร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์พลังงานบิมสเทคและการจัดตั้ง
การเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในภูมิภาคจะเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้
เกิดความมั่นคง ยืดหยุ่น และยั่งยืนทางด้านพลังงาน ทั้งนี้  ไทยได้ประกาศ
เป้าหมายการบรรลุการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 
2593 (ค.ศ. 2050) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 
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2608 (ค.ศ.2065) รวมทั้งได้มีการก าหนดเป้าหมายดังกล่าวในร่างแผนพลังงาน
ชาติ ในปี 2565 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการด้านพลังงานให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ นอกจากนี้ ไทยพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนด้าน
พลังงานสะอาดและการส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า รวมทั้ง
พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์จากการด าเนินโครงการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบพหุภาคีระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย สหพันธรัฐ
มาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการเชื่อมโยง
และซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคบิมสเทคต่อไป 

 
20. เรื่อง ร่างปฏิญญาว่าด้วยการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่นในการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีใน
อาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่นในการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีในอาเซียน เพ่ือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะได้แจ้งรับรองไปยัง
ส านักเลขาธิการอาเซียนต่อไป โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะ
รัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรีของประเทศไทย มีหนังสือแจ้งความเห็นชอบรับรองร่างปฏิญญาว่าด้วยการสร้างอนาคตท่ียั่งยืน 
ครอบคลุม และยืดหยุ่นในการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีในอาเซียนไปยังส านักเลขาธิการอาเซียน ภายหลังจาก
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สรุปสาระส าคัญของร่างปฏิญญาว่าด้วยการสร้าง
อนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่นในการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีในอาเซียน (Declaration on Building A 
More Sustainable, Inclusive and Resilient Future: Unlocking Women’s Entrepreneurship in ASEAN ) ดังนี้ 
  1. อาเซียนสนับสนุนค ามั่นของอาเซียนในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลัง
สตรีและเด็กผู้หญิง ยืนยันถึงความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และวาระการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 เน้นย้ าความจ าเป็นในความพยายามเพ่ือส่งเสริมพลังทางเศรษฐกิจของสตรี 
และการพัฒนาผู้ประกอบการสตรีในอาเซียน เน้นย้ าถึงผลกระทบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในระยะยาวของการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีต่อสตรี ยกย่องความพยายามอย่างแน่วแน่ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง                 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี ยอมรับว่าสตรีเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ตระหนักถึงการสร้างความยั่งยืนที่มากขึ้นอนาคตท่ีครอบคลุม และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  2. ประเทศสมาชิกอาเซียน ด าเนินการเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรีใน
ภูมิภาค ดังนี้ 
   1) ระบุอุปสรรคเชิงสถาบันและเชิงโครงสร้างที่สตรีประสบ โดยเฉพาะสตรีพิการและสตรีที่อยู่
ในสถานการณ์เปราะบางในการจะเป็นผู้ประกอบการ และการเสริมอ านาจทางเศรษฐกิจในวงกว้าง 
   2) เสริมสร้างนโยบายและกรอบกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสตรี 
ความยืดหยุ่น และการเสริมพลังทางเศรษฐกิจ 
   3) ส่งเสริมการลงทุนที่มีมุมมองมิติเพศภาวะซึ่งรวมถึงส่วนประกอบของการลงทุนในธุรกิจที่
สตรีเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้น าธุรกิจ 
   4) ส่งเสริมมาตรการที่ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้ผู้หญิงปรับตัว รับมือ และฟ้ืนตัวจากวิกฤต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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   5) ลงทุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์แบบเพศภาวะ สร้างแผนปฏิบัติการ 
และการติดตามความก้าวหน้าของธุรกิจที่มีสตรีเป็นเจ้าของและสตรีผู้น า 
   6) ส่งเสริมแนวทางที่ครอบคลุมและตอบสนองทางเพศภาวะซึ่งจะควบคุมบทบาทของ
ผู้ประกอบการสตรีเพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   7) สนับสนุนบริการที่มีมุมมองมิติเพศภาวะและการบริการสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการที่
เข้าถึงง่ายส าหรับสตรี 
   8) ตระหนักและให้คุณค่าของงานการดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้าง และงานในครัวเรือนของสตรี 
   9) เสริมสร้างความร่วมมือข้ามสาขา และข้ามเสาในชุมชนอาเซียน 

  แต่งตั้ง 
 
21.  เรื่ อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                           
(ส านักนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ดังนี้   
   1. นายอนุชา ภาระนันท์  ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ)                    
ส านักงบประมาณ ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านักงบประมาณ 
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564    
   2. นางสาวเพ็ญแข จันทร์สว่าง ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) 
ส านักงบประมาณ ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านักงบประมาณ 
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564    
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
 
22. เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจ าอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก (กระทรวงการต่างประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
สมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจ าอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก จ านวน 2 ราย เพ่ือให้ด ารงต าแหน่งสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
และทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามล าดับ โดยมีวาระด ารงต าแหน่ง 6 ปี ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้   
   1. นายธนะ ดวงรัตน์   
   2. นายวีรพันธุ์ วัชราทิตย์    
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง                         
การต่างประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ               
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 4 ราย เพ่ือทดแทนผู้
ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้  
   1. นายเชิดเกียรติ อัตถากร  รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา   
   2. นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ให้ด ารง
ต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  
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  3. นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐ
ออสเตรเลีย ให้ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
   4. นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูต
ประจ าต่างประเทศ ตามข้อ 1 และ 4 ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  
 
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอการ
แต่งตั้ง นายดนุช ตันเทอดทิตย์ เป็นข้าราชการการเมือง ต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนต าแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นางสาวประภา ปูรณโชติ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการธนาคาร) ในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทน นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม
ที่พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากขอลาออก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  
   โดยผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ใน
ต าแหน่ง ทั้งนี้ ในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงยุติธรรมด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษให้
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  
2559 (เรื่อง การด าเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาตามกฎหมาย)  
 
26. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ธีระเดช 
เจียรสุขสกุล เป็นผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตามความในมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา
จ้างเป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายมานิต นพอมรวดี 
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง  
 
28. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายประสาน หวังรัตน 
ปราณี และ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 
2565  
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