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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (30 สิงหาคม 2565)  เวลา 09.00 น.  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี                    
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ 
    ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (กลุ่มที่ 2 บทบัญญัติเก่ียวกับ 
    การเสริมสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงของบริษัท) 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ร าไพพรรณี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    สกลนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน 
    อย่างอ่ืนของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องท าความสะอาดใช้ความ
    ดันสูงและเครื่องท าความสะอาดใช้ไอน้ าเฉพาะมอเตอร์ที่ท างานด้วยไฟฟ้าที่ต่อกับ
    แหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน แรงดัน 220 โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างประกาศก าหนดการยกเลิกการใช้บังคับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
    แห่งชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559  
    แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  8.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน ส าหรับโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่ง
    ตะวันออก ต าบลคลองขุด ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
  9.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ เพ่ือท าเหมืองแร่ของ 
    นายประสาน ยุวานนท์ ที่จังหวัดนครราชสีมา  
  10.  เรื่อง  แนวทางการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการ 
    ดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรัมย์  
    และท่าอากาศยานกระบี่ แทนกรมท่าอากาศยาน 
  11.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง  
    รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร 
    ภาครัฐ ของส านักงาน ป.ป.ช. เพิ่มเติม 
  12.  เรื่อง  รายงานการด าเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพ่ือประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต 
    ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  13.  เรื่อง  สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
  14.  เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
     ฉบับปรับปรุง 
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  15.  เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุง 
    ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพ่ือแก้ไขปัญหา 
    ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
  16.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 
     รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
    การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการค่าตอบแทน เยียวยา 
    ชดเชย และเสี่ยงภัย ส าหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า 
    หมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    ในชุมชน 
 

ต่างประเทศ 
  17.  เรื่อง  การจัดท าบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ 
    ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training 
    Center: RTC) ระหว่างกรมศุลกากรและองค์การศุลกากรโลก 
  18.  เรื่อง การด าเนินการตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ
    ต่อต้านการก่อการร้ายและภัยต่ออัฟกานิสถานและการให้ความช่วยเหลือทาง 
    มนุษยธรรมแก่อัฟกานิสถาน ที่ 2611 (ค.ศ. 2021) และท่ี 2615 (ค.ศ. 2021) 
  19.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษา 
    ความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ระหว่างกระทรวงคมนาคม 
    แห่งราชอาณาจักรไทยกับกรมการขนส่งแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ 
    และไอร์แลนด์เหนือ (Memorandum of Understanding on the   
    International Ship and Port Facility Security Code Between the Ministry 
    of Transport of the Kingdom of Thailand and the Department for  
    Transport of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)  
  20.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่าง 
    กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ 
    แห่งมองโกเลีย 
  21.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) 
     ไทย – มองโกเลีย ครั้งที่ 1 รวมทั้งด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ 
    ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 
  22.  เรื่อง  การเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และอาเซียนกับคู่เจรจา 
  23.  เรื่อง  การประชุม International Tiger Forum ครั้งที่ 2 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 
  24.  เรื่อง  การต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบ 
    ของหนังสือแลกเปลี่ยนส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ 
    ระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in  
    International Law) ประจ าปี 2565 
  25.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์เพ่ิมเติมของการประชุมรัฐมนตรี 
    ต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
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แต่งตั้ง 

  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  27.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย์)  
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  29.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
    ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย  
  32.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
    และเครื่องประดับแห่งชาติ  
  33.  เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนใน  
    คณะกรรมการองค์การตลาด 
  34.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
  35.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    ในกระทรวงวัฒนธรรม  
  36.  เรื่อง  การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และร่าง 
    ค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
    และมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน  
    และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ 
    หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 

37.       เรื่อง   ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 215/2565 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี  
รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอ านาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ในกรณีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 

 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (กลุ่มที่ 2 บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงของบริษัท) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . . . . และร่าง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับดังกล่าวที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา                  
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบ
สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติ รวม 2 ฉบับดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติประกันวินาศ
ภัย พ.ศ. 2535 ตามล าดับ โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสองฉบับในเรื่องเดียวกัน เช่น            
ในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยาม การก ากับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท การด ารงเงินกองทุนและการบริหารสินทรัพย์
ของบริษัท การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การค านวณผลก าไรเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ข้อห้ามมิให้บริษัท
ด าเนินการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและอ านาจหน้าที่ของกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการและนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ระบบการก ากับดูแลกิจการ การจัดท าบัญชี สมุดทะเบียน การจัดท าและยื่นงบการเงิน ข้อมูล 
รายงาน เอกสาร หรือค าชี้แจง ก าหนดหน้าที่ของผู้สอบบัญชี การจัดท ารายงานการค านวณความรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัย การตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล เกี่ยวกับฐานความพร้อมของบริษัท การตรวจสอบการด าเนิ นธุรกิจ
ของบริษัท และบทก าหนดโทษ รายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นที่แก้ไข สาระส าคัญ 
1. การก าหนดให้บริษัทสามารถรับประกันภัยอ่ืน
นอกเหนือจากการรับประกันชีวิต (ส าหรับบริษัท
ประกันชีวิต) และนอกเหนือจากการรับประกันวินาศ
ภัย (ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัย) (กฎหมาย
ปัจจุบันไม่มี) 

• เพ่ิมเติมให้บริษัทสามารถจัดให้มีการประกันภัย
เ พ่ื อคุ้ มครองคว าม เสี ยหายต่ อตั วบุ ค คล อัน
เนื่องมาจากการประกันชีวิต 
    - บริษัทประกันชีวิตสามารถขายกรมธรรม์
ประกันวินาศภัยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความเสียหายต่อตัว
บุคคลเป็นสัญญาเพ่ิมเติมได้ (เช่น ประกันชีวิตที่มี
ประกันสุขภาพเป็นสัญญาเพิ่มเติม) 
    - บริษัทประกันวินาศภัยสามารถขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความเสียหายต่อตัว
บุคคล (เช่น ประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
ด้วย) เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตในปัจจุบันที่บริษัทมีการรับประกันภัยลักษณะ
อ่ืนซึ่งมิใช่การประกันชีวิตด้วยแต่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับการประกันชีวิต 

2. การก ากับควบคุมธุรกิจประกันภัย (กฎหมาย
ปัจจุบันไม่มี) 

• เพ่ิมเติมการก าหนดขอบเขตของนิยามค าว่า
“กรรมการของบริษัท” ให้รวมถึงผู้จัดการสาขาและ
คณะกรรมการบริหารสาขาของบริษัทประกันชีวิต
ต่างประเทศด้วย เพ่ือให้การควบคุมบริษัทประกัน
ชีวิตของไทยและบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักรเป็นไปในมาตรการเดียวกัน 

3. หลักเกณฑ์การรายงานการถือหุ้น (กฎหมาย
ปัจจุบันไม่มี) 

• เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการนับจ านวนหุ้นที่บริษัทได้ท า
การจ าหน่ายหุ้น โดยให้รวมถึงหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย เพ่ือให้เกิดความชัดเจน รวมถึงการก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของบริษัทในการระบุหลักเกณฑ์ตามที่
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กฎหมายก าหนดในกรณีที่มีการชี้ชวนให้เข้าชื่อซื้อ
หุ้น รวมทั้งปรับปรุงเกี่ยวกับการด าเนินการของ
บริษัทกรณีที่พบการมีหุ้นเกินกว่าจ านวนที่กฎหมาย
ก าหนด 

4. การด ารงเงินกองทุน (กฎหมายปัจจุบันไม่มี) • เพ่ิมเติมมาตรการด ารงเงินกองทุน โดยปรับปรุง 
มาตรการในการด ารงเงินกองทุนเพ่ือเป็นหลัก 
ประกันในการประกอบธุรกิจของบริษัทและความ
น่าเชื่อถือของผู้เอาประกัน และธุรกิจประกันภัย โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงเงินกองทุนให้เกิด
ความชัดเจนที่จะท าให้ เกิดความคล่องตัวและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น เช่น 
บริษัทต้องด ารงเ งินกองทุนขั้ นต่ าตามที่ คณะ 
กรรมการก าหนด คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดให้
บริษัทด ารงเงินกองทุนเพ่ิมได้ โดยอาจก าหนดเป็น
การทั่วไปหรือการเฉพาะก็ได้ ในกรณีที่พบว่าบริษัท
มีความเสี่ยงสูงหรือคาดว่าจะมีความเสี่ยงสูงใน
อนาคต 
• ปรับปรุงการก าหนดอัตราส่วนในการด ารงเงิน 
กองทุนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติในปัจจุบันที่จะ
ค านวณมาจากสินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพัน ความ
เสี่ยง และตัวแปรอ่ืน ๆ โดยได้ก าหนดให้อ านาจ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ประกาศก าหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุนด้วยเ พ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา 

5. อัตราเบี้ยประกันภัย (เดิม ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน) 

• แก้ไขเพ่ิมเติมโดยให้อ านาจบริษัทในการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยแบบกลุ่มได้เอง โดยมิต้องขอ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน แต่ต้องด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียน
ก าหนด โดยความเห็นชอบของ คปภ. เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วในการประกอบธุรกิจประกันภัยที่
บริษัทสามารถด าเนินการได้เองและรองรับการเปิด
เสรีอัตราเบี้ยประกันภัย 

6.  การออกกรมธรรม์ประกันภัย เป็น เ งินตรา
ต่างประเทศ 
(เดิม ห้ามมิให้บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์
ประกันภัย โดยระบุจ านวนเงินอันพึงใช้ให้ เป็น
เงินตราต่างประเทศแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์) หมายเหตุ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ ไม่มี
บทบัญญัติเก่ียวกับเรื่องนี้  

• แก้ไขเพ่ิมเติมให้บริษัทสามารถระบุการใช้เงินตรา
ต่างประเทศได้  หากได้มีการตกลงไว้ในสัญญา
ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย เพ่ือให้รองรับ
สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยที่ชาว
ต่างประเทศมุ่งประสงค์ที่จะให้มีการใช้เงินตรา
ต่างประเทศ และเพ่ือให้สอดคล้องกับกรณีที่ กค. ได้
ห า รื อ กั บ  European Association for Business 
and Commerce (EABC)  ที่ มุ่ งประสงค์ ให้ การ
ประกันภัยของไทยสามารถให้บริการกับชาว
ต่างประเทศท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทยได้ 
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7. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล 
(เดิม การค านวณผลก าไรของบริษัทว่ามีหรือไม่
เท่าใดเพ่ือประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน) 

• แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้อ านาจ คปภ. ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทจะด าเนินการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรณีมีเหตุจ าเป็นที่ต้อง
ชะลอหรืองดจ่ายเงินปันผลเพ่ือรักษาสถานะและ
เสถียรภาพของบริษัท 

8. ปรับปรุงข้อห้ามในการด าเนินการของบริษัท 
(เดิม ฝากเงินไว้ที่ อ่ืนนอกจากที่ธนาคาร บริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์) 
 
(เดิม ให้ประโยชน์พิเศษแก่ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับ
ผลประโยชน์) 
 
 
(เดิม ไม่มีบทบัญญัติการกู้ให้กู้ยืม ค้ าประกัน) 

 
• ก าหนด ให้ บ ริ ษั ทสามารถฝาก เ งิ น ไ ว้ ที่ อ่ื น
นอกเหนือจากสถาบันการเงินได้ในกรณีที่บริษัท
ลงทุนในต่างประเทศ 
• ปรับปรุงการห้ามให้ประโยชน์ที่นอกเหนือจากท่ี 
ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ โดยสามารถท าได้ตามหลักเกณฑ์
ที่นายทะเบียนก าหนด 
• ก าหนดธุรกรรมที่ต้องห้ามกระท าให้มีความชัดเจน 
เพ่ือเป็นการก ากับควบคุมธุรกิจประกันภัยให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรม
ที่มีการโอนต่อหลาย ๆ ทอดได้ เช่น ให้กู้ยืม ค้ า
ประกันแก่กรรมการและบุคคลในบริษัทเว้นแต่เป็น
การให้กู้เพ่ือสวัสดิการ 

9. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือ
ผู้มีอ านาจในการจัดการ 
(คงหลักการเดิม และปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน) 

• เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการ และผู้มีอ านาจในการจัดการเกี่ยวกับ
คุณวุฒิทางการศึกษาและความรู้หรือประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
ๆ เช่น แก้ไขการก าหนดระยะเวลาในกรณีที่เป็นหรือ
เคยเป็นกรรมการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของ
บริษัทจากที่ก าหนดระยะเวลาไว้ “สามเดือน” เป็น 
“หนึ่งปี” เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาในทาง
ปฏิบัติที่จะด าเนินการตามกระบวนการควบคุมหรือ
การสั่งหยุดรับประกันภัยไม่เกิน 1 ปี 

10. การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการ
จัดการของบริษัท 
(กฎหมายปัจจุบันไม่มี) 
(เดิม ให้อ านาจคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ) 

• เพ่ิมเติมการแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน 
 
• ให้อ านาจคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ ยวกับการรับความเสี่ ยงภั ย ไว้ เองและการ
ประกันภัยต่อและการด าเนินการของบริษัทให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

11. การควบคุมหรือก ากับธุรกิจประกันภัย 
(คงหลักการเดิม แต่ปรับปรุงล าดับขั้นตอนการสั่งให้
ยื่นและประกาศรายงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน และ
เปลี่ยนอ านาจการก าหนดแบบรายงานงบการเงิน
จากคณะกรรมการเป็นนายทะเบียน) 

• เพ่ิมเติมอ านาจนายทะเบียนในการสั่งให้บริษัท
จัดท า รวบรวม ส่ง ข้อมูล รายงาน หรือเอกสาร                  
ต่าง ๆ จะต้องเป็นไปเฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นและเพ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับธุรกิจประกันภัย
เท่านั้น มิใช่กรณีการใช้อ านาจในการควบคุมบริษัท 

12. การแก้ไขฐานะเงินกองทุน 
(เดิม เมื่อปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่าบริษัทมี
ฐานะหรือการด าเนินการอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความ 

• การด าเนินการ ก าหนดกรณีที่ถือว่าบริษัทมีฐานะ
หรือการด าเนินงานอันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
ให้อ านาจนายทะเบียนสั่งแก้ไขฐานะการด าเนินงาน 
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เสียหายแก่ผู้ เอาประกันภัยหรือประชาชน นาย
ทะเบียนมีอ านาจสั่งให้บริษัทนั้นถอดถอนกรรมการ
หรือบุคคลที่รับผิดชอบผู้เป็นต้นเหตุดังกล่าวออก
จากต าแหน่งได้) 
 

สั่งห้ามขยายธุรกิจ สั่งเพ่ิมทุน/ลดทุน สั่งถอดถอน
กรรมการ 
• ฐานะการเงิน กรณีที่บริษัทมีเงินกองทุนต่ ากว่า
อัตราที่กฎหมายก าหนด ให้สามารถเข้าแทรกแซงได้ 
3 ระดับ ได้แก่ <100% เสนอโครงการเพ่ือแก้ไข
ฐานะเงินกองทุน <60% บริษัทประกันชีวิตสั่ ง
ควบคุมบริษัท/บริษัทประกันวินาศภัยสั่ งหยุด
รับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และ <35% สั่ง
ปิดกิจการ 

13. การสั่งปิดกิจการบริษัท 
(เดิม ไม่มีบทบัญญัติการหาบริษัทอ่ืนมารับโอน) 
 

• ก าหนดให้โอนเฉพาะหนี้สินและภาระผูกพันตาม
สัญญาประกันภัย ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่บริษัทที่ถูก
ควบคุมจะมีการโอนเฉพาะหนี้สินเท่านั้นไม่มีการโอน
ทรัพย์สิน และให้นายทะเบียนมีหน้าที่รายงาน
เกี่ยวกับการโอนหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญา
ประกันภัยให้รัฐมนตรีทราบด้วย (บริษัทอ่ืนที่รับโอน 
จะเป็นเจ้าหนี้ มีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย) 

14. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
(เดิม ไม่มีบทบัญญัตินักคณิตศาสตร์ประกันภัย
แต่งตั้ง) 

 
• ก าหนดให้บริษัทต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
แต่งตั้งตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจ เพ่ือท าหน้าที่
รับรองการวิเคราะห์ทางการเงินและแสดงความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัท 
• ปรับปรุงคุณสมบัติของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
และบทบาทอ านาจหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น 
แก้ไขอายุใบอนุญาตจากเดิม “...ให้มีอายุ 2 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต” เป็น “...ให้มีอายุ 5 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต” เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง 

15. บทก าหนดโทษและการเปรียบเทียบ • ปรับสัดส่วนโทษปรับให้ เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น กรณีนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย  ด า เนินการ เกี่ ยวกับ เอกสารตาม
พระราชบัญญัตินี้  อันเป็นเท็จ จากเดิม “...ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสน 
บาท ...” เป็น “...ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท ...” 
• แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการเปรียบเทียบโดย
ก าหนดให้สามารถเปรียบเทียบปรับได้ทุกความผิด
เพ่ือจะได้ไม่ต้องส่งด าเนินคดี อันเป็นการลดการน า
คดีขึ้นสู่ศาล เว้นแต่ความผิดที่มีผลกระทบต่อผู้เอา
ประกันภัยและประชาชนในวงกว้างที่ไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้ 
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2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ                         
เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้  อว. เสนอว่า  
  1. โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ      
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ก าหนด
ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวม 14 สาขาวิชา 
ได้แก่ (1) การบัญชี (2) การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (3) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (4) คหกรรมศาสตร์ (5) เทคโนโลยี                         
(6) บริหารธุรกิจ (7) วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8) วิทยาศาสตร์ (9) วิศวกรรมศาสตร์ (10) ศิลปศาสตร์                      
(11) ศึกษาศาสตร์  (12) เศรษฐศาสตร์ (13) สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ (14) อุตสาหกรรมศาสตร์ 
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ด าเนินการเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพิ่มขึ้น 
และเพิ่มเติมระดับชั้นปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยี รวมถึงแก้ไขชื่อ “วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย” เป็น                   
“คณะการแพทย์บูรณาการ” ซึ่งในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2560  และครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวด้วยแล้ว และในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
การเปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย” เป็น “คณะการแพทย์บูรณาการ” 
  3. อว. จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ ส าหรับสาขาวิชา               
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่..)                
พ.ศ. .... เพื่อก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยี และสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ และก าหนดสีประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย               
เป็น คณะการแพทย์บูรณาการ ดังนี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อ ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

“มาตรา 4 ให้ก าหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาและอักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 

“มาตรา 4 ให้ก าหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาและอักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
     (5) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี 
เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.” 

     (5) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาสองชั้น คือ 
          (ก) โท เรียกว่า “เทคโนโลยีมหาบัณฑิต”                  
ใช้อักษรย่อ “ทล.ม.” 
          (ข) ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษร
ย่อ “ทล.บ.” 

ฯลฯ ฯลฯ 
 (7) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
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     (ก) เอก เรียกว่า “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้
อักษรย่อ “พย.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้
อักษรย่อ “ปร.ด.” 
     (ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้
อักษรย่อ “พย.ม.” 
     (ค) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษร
ย่อ “พย.บ.” 

“มาตรา 8 สีประจ าคณะและวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
ฯลฯ 

 

“มาตรา 8 สีประจ าคณะและวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
ฯลฯ 

(6)      คณะพยาบาลศาสตร์                        สีขาว 
ฯลฯ 

(11) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย                    สีแดง” (12)     คณะการแพทย์บูรณาการ                  สีแดง” 
  4. ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่                    
30 มีนาคม 2565 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 3 แล้ว  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  เป็นการก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
เพ่ิมระดับชั้นปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยี รวมทั้งก าหนดสีประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย” เป็น “คณะการแพทย์บูรณาการ” 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ                  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (ฉบับที่ ..)       
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว .) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งนี้ อว. เสนอว่า 
  1. โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2560 ก าหนดปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา และสีประจ าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี รวม 12 สาขาวิชา ได้แก่ 
(1) การบัญชี (2) การศึกษา (3) เทคโนโลยี (4) นิติศาสตร์ (5) นิเทศศาสตร์ (6) บริหารธุรกิจ (7) รัฐศาสตร์                        
(8) รัฐประศาสนศาสตร์ (9) วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (10) วิทยาศาสตร์ (11) วิศวกรรมศาสตร์ และ (12) ศิลป
ศาสตร์  
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้มีการเปิดสอนสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นรวมทั้งการจัดตั้งคณะและการ
ยุบเลิกคณะ ซึ่งเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ดังนี้   
   2.1 ได้เปิดสอนสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น 3 สาขาวิชา ได้แก่ (1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                     
(2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ (3) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และครั้งที่ 
7/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่                   
พ.ศ. 2562) ของคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะ
วิทยาการจัดการ และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตามล าดับ โดยส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รับทราบการให้ความเห็นชอบทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าวด้วยแล้ว 
   2.2 การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และการยุบเลิกคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
เพ่ือไปควบรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในคราว
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ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการ
ยุบเลิกคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์เพ่ือไปควบรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  3 อว. จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา            
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เพื่อก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์                    
และสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม และก าหนดสีประจ าคณะ ดังนี้ 
   3.1 ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
    3.1.1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
     (ก) เอก เรียกว่า “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ด.” 
และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
     (ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ม.” 
     (ค) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.บ.” 
    3.1.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ  
     (ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” และ 
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
     (ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”    
     (ค) ตรี เรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.” 
    3.1.3 สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ 
     (ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ                 
“ค.อ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
     (ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.อ.ม.”  
     (ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.อ.บ.”  
   3.2 ก าหนดสีประจ าสาขาวิชา 
    3.2.1 คณะพยาบาลศาสตร์ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) สีส้มแอปริคอต 
    3.2.2 คณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) สีส้ม  
    3.2.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม) สีแดงเลือด
หมู 
  4. ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 3 แล้ว 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา และสีประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ และยุบคณะอัญมณี
ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์เพื่อไปควบรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ ..)                 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งนี้ อว. เสนอว่า  
  1. โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม
วิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ก าหนดปริญญาใน
สาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวม 12 สาขาวิชา ได้แ ก่ (1) การบัญชี               
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(2) การศึกษา (3) เทคโนโลยี (4) นิติศาสตร์ (5) นิเทศศาสตร์ (6) บริหารธุรกิจ (7) รัฐประศาสนศาสตร์ (8) รัฐศาสตร์ 
(9) วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (10) วิทยาศาสตร์ (11) ศิลปศาสตร์ และ (12) เศรษฐศาสตร์ 
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีการเปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพิ่มขึ้น และ
เพิ่มเติมปริญญาโท ในสาขาวิชาเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา
ดังกล่าว ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และส านักงานปลัดกระทรวง อว. 
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวด้วยแล้ว อว. จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้น ดังนี้ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 มาตรา 3 ให้ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดังต่อไปนี้ 
(13) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น 
คือ 
 (ก) เอก เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
 (ข) โท เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ม.” 
 (ค) ตรี เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” 
ใช้อักษรย่อ “ส.บ.” 

มาตรา 3 ให้ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดังต่อไปนี้ 
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี 
เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”  

มาตรา 3 ให้ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดังต่อไปนี้  
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาสองชั้น คือ 
 (ก) โท เรียกว่า “เทคโนโลยีมหาบัณฑิต” ใช้
อักษรย่อ “ทล.ม.” 
 (ข) ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษร
ย่อ “ทล.บ.” 

  3. ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 2 แล้ว 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพ่ิมขึ้น และก าหนดปริญญาชั้นปริญญาโทเพ่ิมขึ้น ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยี รวมทั้งอักษรย่อส าหรับวิชาดังกล่าว 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
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ด าเนินการต่อไปได้ และให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรับความเห็นของส านัก
งบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เสนอ เป็นการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ ง พ.ศ. 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดย
ก าหนดให้กรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียว
เมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี เพิ่มเติม จากเดิมที่ก าหนดให้กรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนเม่ือพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ (1) ครบ
ก าหนดตามวาระ และ (2) ลาออก และให้กรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุถึงแก่ความตายไม่ว่าผู้นั้น
จะด ารงต าแหน่งครบหนึ่งปีหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทน รวมทั้งก าหนดบทเฉพาะกาลให้
กรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนที่ร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้ และก าหนดให้กรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งต้องพ้นจาก
ต าแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีไปก่อนแล้ว มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้ด้วย 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญดังนี้ 
  1. ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ. 2555 
  2. ก าหนดให้กรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนเป็น
เงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ (1) ครบก าหนดออกตามวาระ (2) มีอายุครบ
เจ็ดสิบห้าปี และ (3) ลาออก 
  3. ก าหนดให้กรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
ตอบแทนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไม่ว่าผู้นั้นจะด ารงต าแหน่งครบหนึ่งปีหรือไม่ก็ตาม 
  4. ก าหนดให้กรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับมี
สิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ตั้งแต่วันที่มีพระบรม
ราชโองการแต่งตั้ง และให้กรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีไปก่อนที่พระราช
กฤษฎีกานี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนตามพระราชกฤษฎีกานี้ด้วย 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องท าความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องท า
ความสะอาดใช้ไอน้ าเฉพาะมอเตอร์ที่ท างานด้วยไฟฟ้าที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน แรงดัน 220 โวลต์ ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องท าความสะอาด
ใช้ความดันสูงและเครื่องท าความสะอาดใช้ไอน้ าเฉพาะมอเตอร์ที่ท างานด้วยไฟฟ้าที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน
แรงดัน 220 โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได ้
  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องท าความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องท าความสะอาดใช้ไอน้ าเฉพาะมอเตอร์ที่ท างานด้วยไฟฟ้าที่ต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน แรงดัน 220 โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและมาตรฐานระหว่างประเทศที่ใช้ในปัจจุบัน อันจะท าให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพ 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ด าเนินการรับ
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าด้วยแล้ว 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
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  1. ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องท าความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องท าความสะอาด
ใช้ไอน้ าเฉพาะมอเตอร์ที่ท างานด้วยไฟฟ้าที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน แรงดัน 220 โวลต์ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2 (79) - 2563 โดยไม่ใช้บังคับแก่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องท าความสะอาดใช้
ความดันสูงและเครื่องท าความสะอาดใช้ไอน้ าที่ใช้มอเตอร์ที่ท างานด้วยแบตเตอรี่ เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและ
มอเตอร์ไฮดรอลิกหรือมอเตอร์อัดลม 
  2. ก าหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 
7. เรื่อง ร่างประกาศก าหนดการยกเลิกการใช้บังคับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559               
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศก าหนดการยกเลิกการใช้บังคับค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง  ตามที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
  สาระส าคัญ 
  ร่างประกาศก าหนดการยกเลิกการใช้บังคับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมเสนอ เป็นการยกเลิกการใช้บังคับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การ
จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 แก่
สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่งได้มีการแก้ไขปัญหาอันเป็นเหตุในการบังคับใช้ค าสั่งดังกล่าว โดย
ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีแล้ว ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่ง
ดังกล่าวได้แก้ไขปัญหาอันเป็นเหตุในการใช้บังคับตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวแล้ว ซ่ึง
อาศัยอ านาจตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศ คสช. ค าสั่ง คสช. 
และค าสั่งหัวหน้า คสช. บางฉบับที่หมดความจ าเป็น ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และมติคณะรัฐมนตรี (22 กุมภาพันธ์ 
2565) ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า การยกเลิกการใช้บังคับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติตามร่างประกาศฉบับนี้เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว
ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
8. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน ส าหรับโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก ต าบล
คลองขุด ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชาย
เลนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน
ประเทศไทย) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้
ชายเลนและปะการังของประเทศ) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่า
ไม้แห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 (เรื่อง 
มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน) ส าหรับ
โครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก ต าบลคลองขุด ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล (โครงการฯ) ของกรม
ทางหลวงชนบท ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินโครงการต่อไปแล้ว 
  สาระส าคัญ 
  1. กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลน ส าหรับโครงการถนน
เลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก ต าบลคลองขุด ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล (โครงการฯ) ซึ่งเป็นการก่อสร้างทาง
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หลวงแนวเส้นทางใหม่ในรูปแบบถนนขนาด 4 ช่องจราจรผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) รวม
ระยะทางประมาณ 3.89 กิโลเมตร (กม.) โดยจะก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพานบก) ขนาดช่อง
จราจรเท่ากับโครงการฯ ในช่วงท่ีตัดผ่านป่าชายเลน 2 ประเภท รวมระยะทางประมาณ 1.29 กม. ได้แก่ (1) ป่าชาย
เลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนตอนที่ 5 เนื้อที่ 8.44 ไร่ ระยะทาง 450 เมตร และ (2) พื้นที่ป่าชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี (ตัดผ่าน 2 ช่วง) เนื้อที่ 5.06 ไร่ ระยะทาง 270 เมตร และเนื้อที่ 10.65 ไร่ ระยะทาง 568 
เมตร จึงเข้าข่ายเป็นโครงการฯ ที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2564 เห็นชอบรายงานดังกล่าวของ
โครงการฯ แล้ว รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อการขอผ่อนผัน 
ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน ส าหรับโครงการฯ 
  2. คค. ได้แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่โครงการฯ ตามความเห็นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ในขั้นตอนก่อนการก่อสร้างโครงการฯ กรมทางหลวงชนบทจะด าเนินการจ้างที่
ปรึกษาเพ่ือส ารวจออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งในข้ันตอนดังกล่าวจะมีการส ารวจพื้นที่ พร้อมกับประสานงานกับ
เจ้าของพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือร่วมกัน และน ามาประกอบการพิจารณาแบบ
ก่อสร้างตามความเหมาะสม จากนั้นจึงจะน าแบบก่อสร้างดังกล่าวยื่นขออนุญาตท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ า
ต่อกรมประมงต่อไป ทั้งนี้ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ได้รับการบรรจุอยู่ใน
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 แล้ว 
 
9. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ เพื่อท าเหมืองแร่ของนายประสาน ยุวานนท์ ที่จังหวัด
นครราชสีมา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอการขอผ่อนผันให้นายประสาน 
ยุวานนท์ ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ และพ้ืนที่ในเขตจ าแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เขตป่า
เพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม (Zone C) เพ่ือท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามค าขอ
ประทานบัตรที่ 1/2561 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 วันที่ 10 มีนาคม 2535 และวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2544 และขอยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 วันที่ 15 
พฤษภาคม 2533 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 และวันที่ 4 ตุลาคม 2559 อนึ่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ เพ่ือท าเหมืองแร่แล้ว และหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ใน
พ้ืนที่แล้ว อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จะได้ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของ
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 
 
10. เรื่อง แนวทางการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหาร
จัดการท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานกระบ่ี แทนกรมท่าอากาศยาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานกระบี่ 
แทนกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไป
พิจารณาจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งรับความเห็นหน่วยงานต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการ แล้วแจ้งผล
การด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบ ก่อนด าเนินการต่อไป  
   สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. เรื่องนี้เป็นการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้บริษัทการท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) (ทอท.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานของรัฐเข้าไปเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่า
อากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานกระบี่แทนกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ตามแนวทางการให้ 
ทอท. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง แทน ทย. ของกระทรวงคมนาคม (คค.) 
โดยเป็นการด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซึ่งต่อมา คค. ได้หารือคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 2) ถึงประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย คค. เห็นว่า การมอบความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการท่าอากาศยานที่ด าเนินการโดย ทย. จ านวน 3 แห่ง เพ่ือให้ ทอท. เข้าไปดูแลและบริหารจัดการแทน โดยมิใช่
เป็นเรื่องการโอนส่วนราชการหรือกิจการของรัฐไปให้ ทอท. ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ 2) 
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เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้แนวทางดังกล่าว คค. ได้ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เครือข่าย
การบิน ศักยภาพของท าเลที่ตั้ง ความพร้อมด้านกายภาพและห้วงอากาศของท่าอากาศยานและศักยภาพทางการ
ตลาด จึงได้ปรับลดและเปลี่ยนแปลงท่าอากาศยานที่จะให้ ทอท. เข้าไปเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการ 
เหลือจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท าอากาศยานกระบี่ ทั้งนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เห็นว่า กรณีจึงเป็นเรื่องทางนโยบายซึ่งอยู่ในอ านาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณา
ให้ความเห็นชอบได้ตามที่เห็นสมควร 
  2. ข้อเสนอของ คค. มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐในการลงทุนพัฒนา
ท่าอากาศยาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้วงอากาศ (Air Space) และโครงข่ายท่าอากาศยานของ
ประเทศในภาพรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเป็นไปตามแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาโครงข่ายระบบท่า
อากาศยานของประเทศในภาพรวม (National Airport System) และการด าเนินธุรกิจในรูปแบบ Cluster ด้านการ
ขนส่งทางอากาศ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถท่าอากาศยานของประเทศไทย สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ อีก
ทั้งการเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของท่าอากาศยานในภูมิภาคของ ทย. ที่ปัจจุบันมีบทบาทเป็นท่าอากาศยานระดับ
จังหวัด (Local airport) เพ่ือยกระดับเป็นท่าอากาศยานระดับภาค (Regional Airport) และท่าอากาศยานศูนย์กลาง
รอง (Secondary Hub Airport) ในอนาคต ทั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการด าเนินการที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการ
จัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ ในการเพ่ิมศักยภาพของโครงข่ายระบบท่าอากาศยานของประเทศในภาพรวม 
(National Airport System) และประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ห้วงอากาศ (Air Space) ตามความเห็นของ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 
 
การก าหนดบทบาทท่าอากาศยานของท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่งและรูปแบบ Cluster ด้านการขนส่งทางอากาศ 

ท่าอากาศยาน บทบาทท่าอากาศยาน รูปแบบ Cluster ด้านการขนส่งทางอากาศ 
ภายใต้ ทอท. 

อุดรธานี จาก ท่าอากาศยานระดับภาค 
เป็น ท่าอากาศยานศูนย์กลางรอง 

Cluster ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีท่าอากาศยานใน Cluster 2 แห่ง 

ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี 
และท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 

บุรีรัมย์ จาก ท่าอากาศยานระดับจังหวัด 
เป็น ท่าอากาศยานระดับภาค 

กระบี่ เป็น ท่าอากาศยานศูนย์กลางรอง 

Cluster ภาคใต้ มีท่าอากาศยาน 
ใน Cluster 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน

ภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบ่ี 
และท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

  นอกจากนี้ ทอท. ได้ก าหนดแผนพัฒนาท่าอากาศยานแต่ละแห่งเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในอนาคตให้มีระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยตามที่องค์กรการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ก าหนด โดยได้วางแผนพัฒนาให้เกิด
ความต่อเนื่องจากที่ ทย. ได้ด าเนินการไว้ ซึ่งจะท าให้ ทอท. สามารถรักษาระดับการให้บริการของท่าอากาศยานทั้ง     
3 แห่ง อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย ทั้งนี้ แผนพัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง                
มีกรอบวงเงินลงทุนประมาณ 9,199.90 ล้านบาท (กรณีท่าอากาศยานพังงาเปิดให้บริการปี 2574) หรือประมาณ 
10,471.50 ล้านบาท (กรณีท่าอากาศยานพังงาไม่เปิดให้บริการ) ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณการลงทุนของภาครัฐ
ที่จะต้องจัดสรรให้กรมท่าอากาศยานตามความเห็นของส านักงบประมาณ (สงป.) ในการลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานได้
อย่างมีนัยส าคัญ 
   3. ส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้ ทอท. เข้าไปดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง แทน 
ทย. นั้น ทอท. ได้ก าหนดแนวทางด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อันเป็นที่ตั้งของ
ท่าอากาศยาน การจัดการทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ (ครุภัณฑ์) การบริหารจัดการด้านบุคลากร การด าเนินการขอ
ใบรับรองการด าเนินงานสนามบินสาธารณะ และการด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของ ทย. ที่ได้รับจัดสรรแล้ว โดย
เป็นการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ  
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11. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของส านักงาน ป.ป.ช. เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ โดยให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐรายการค่าใช้จ่ายด าเนินงาน จ านวน 4,664,800 บาท และใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน  66,326,900 
บาท รวมเป็น 70,991,700 บาท เพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อไป ตามนัยข้อ 8 และข้อ 9 
(2) ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
พ.ศ. 2562 และให้ส านักงาน ป.ป.ช. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับเป็นส าคัญ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
12. เรื่อง รายงานการด าเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอรายงานการ
ด าเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพ่ือประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ทส. รายงานว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลนให้คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบูรณาการการท างานแบบมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้จัดท าโครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ือประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2565 มีมติเห็นชอบการด าเนินโครงการฯ และมอบ ทส. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมและส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนของประเทศ 
เพ่ิมแหล่งส าหรับกักเก็บคาร์บอนและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เสริมสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน รวมถึงน าคาร์บอนเครดิตที่ได้
จากการปลูกป่าชายเลนไปใช้ในการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่าง ๆ ในระบบทะเบียนของ T-
VER* หรือระบบทะเบียนที่ประเทศไทยจะน ามาใช้ในอนาคต [ผู้พัฒนาโครงการ (บุคคลภายนอก) จะได้รับการแบ่งปัน
คาร์บอนเครดิตในสัดส่วนร้อยละ 90 หรือตามท่ีตกลงกัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะได้รับร้อยละ 10 และ
จะจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนครึ่งหนึ่ง] 
  2. เป้าหมายการด าเนินการ : ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574) เนื้อที่ 
300,000 ไร่ ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 
พัทลุง ปัตตานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง ตรัง และสตูล 
  3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     3.1 ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 
ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) 
ภายในปี ค.ศ. 2065 
      3.2 พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นในระยะเวลาอันสั้น มีการบ ารุงรักษาต่อเนื่อง 10-30 ปี เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว ตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
      3.3 ประหยัดงบประมาณภาครัฐไม่น้อยกว่า 600-700 ล้านบาทต่อปี 
      3.4 ระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ เกิดการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนชายฝั่ง 
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการจับหาสัตว์น้ า เก็บหาสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และนิเวศบริการอ่ืน ๆ 
ได้ตามวิถีชุมชนปกติ 
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      3.5 คาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการปลูกป่าชายเลน สามารถใช้ในการชดเชยการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในระดับต่าง ๆ ในระบบทะเบียนของ T-VER ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
      3.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต เพ่ือน าไปสนับสนุนให้
ชุมชนใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่ 
      3.7 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน 
      3.8 ประเทศไทยมีฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนภาคป่าชายเลน 
 
_____________________ 
* โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: 
T-VER) คือ กลไกลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเ รือนกระจก (Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization: TGO) พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นกลไกที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน ภาคอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมก ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน การจัดการของเสีย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีศักยภาพลดก๊าซเรือนกระจก การจัดการในภาคขนส่ง รวมถึง
การปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้แล้วยังสามารถรักษาและสร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพได้อีกด้วย 
 
13. เรื่อง สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้  
 สาระส าคัญ  

1. สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
  ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนกรกฎาคม 2565 เท่ากับ 107.41 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
ลดลงร้อยละ 0.16 (MoM) เป็นการลดลงจากเดือนก่อนหน้าครั้งแรกในรอบปี 2565 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ชะลอตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 7.61 (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ส าหรับเงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหัก
อาหารสดและพลังงานออก ในเดือนนี้ขยายตัวที่ร้อยละ 2.99 (YoY) 
  สินค้ากลุ่มพลังงานยังเป็นสาเหตุหลักท่ีมีอิทธิพลต่ออัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ ่งเป็น
ต้นทุนของสินค้าและบริการในเกือบทุกขั้นตอนการผลิตและบริการ รวมทั้งการปรับตัวของอุปสงค์ในประเทศดี
ขึ้นจากการท่องเที่ยว การส่งออก และราคาสินค้าเกษตรส าคัญ ประกอบกับฐานดัชนีราคาผู้บริโภคของเดือนกรกฎาคม 
2564 ที่ค่อนข้างต่ า ท าให้เงินเฟ้อในเดือนนี้ยังขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างสูง โดยมีรายละเอียดกลุ่มสินค้าส าคัญ ดังนี้ 

 กลุ่มพลังงาน มีอัตราการเติบโตของราคาร้อยละ 33.82 (YoY) ส่งผลให้พลังงานมี
สัดส่วนผลกระทบต่อเงินเฟ้อในเดือนนี้ (Contribution to Percentage Change : CPC) ร้อยละ 52.57 แม้ว่าราคา
น้ ามันเชื้อเพลิงบางชนิด (แก๊สโซฮอล์ น้ ามันเบนซิน) ในเดือนนี้จะปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา แต่ต้นทุนการ
ผลิตและการขนส่งยังสูง เนื่องจากราคาก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า และน้ ามันดีเซล ยังคงอยู่ในระดับสูง 

 กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ มีอัตราการเติบโตของราคา ร้อยละ 
8.02 (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อาทิ ไก่สด พริกสด ต้นหอม เครื่องประกอบอาหาร และอาหาร
ส าเร็จรูป ราคาเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงาน ทั้งค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม รวมถึงน้ ามัน
ดีเซล ซึ่งเป็นต้นทุนที่ส าคัญของการขนส่ง ประกอบกับความต้องการบริโภคเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าอีกหลาย
รายการที่ราคาลดลง อาทิ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ผักและผลไม้บางชนิด (ถั่วฝักยาว มะนาว ขิง ผักคะน้า กล้วย
น้ าว้า ฝรั่ง ลองกอง) 
 ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนนี้เทียบกับเดือนที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 0.16 (MoM) เป็นการ
ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าครั้งแรกในรอบปี 2565 โดยมีสาเหตุส าคัญจากการลดลงของราคาแก๊สโซฮอล์ 
น้ ามันเบนซิน กาแฟผงส าเร็จรูป น้ ามันพืช และสิ่งที่เก่ียวกับท าความสะอาดบางชนิด (น้ ายารีดผ้า น้ ายาล้างห้องน้ า) 
ส าหรับค่าเฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2565 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงข้ึนร้อยละ 5.89 (AoA) 



 

 

18 

 ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกรกฎาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 12.2 (YoY) ปรับสูงขึ้นในทุกหมวด
สินค้า ตามต้นทุนการผลิต ทั้งราคาพลังงานและวัตถุดิบ ต้นทุนการน าเข้าจากการอ่อนค่าของเงินบาท และความต้องการ
ของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง สูงขึ้นร้อยละ 6.3 (YoY) 
ที่ปรับสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงาน และเงินบาทอ่อนค่า ประกอบกับ การใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการ
ก่อสร้างภาครัฐเป็นไปตามแผน ส าหรับดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวม ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 45.5 จากระดับ 
44.3 ในเดือนก่อนหน้า ปรับเพ่ิมขึ้นทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและใน 3 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้เป็นผลจาก
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ทั้งด้านการท่องเที่ยว การเปิดสถานบันเทิงทั่วประเทศ และราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ปรับลดลง ขณะที่ความกังวลต่อภาวะ
เศรษฐกิจไทยและราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ผันผวน เป็นปัจจัยลบต่อดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
 2. แนวโน้มเงินเฟ้อท่ัวไป ปี 2565 
  กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2565 เป็นระหว่างร้อยละ 5.5 - 
6.5 (ค่ากลางร้อยละ 6.0) ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของ
หน่วยงานด้านเศรษฐกิจของไทย 
 
14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566- 
2570)  ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส านักงานฯ) เสนอ และมอบหมายให้ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐนตรี น า (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) กราบเรียน
นายกรัฐมนตรีเพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติต่อไป 
  เรื่องเดิม 
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) ตามที่ส านักงานฯ เสนอ และมอบหมายให้ส านักงานฯ รับความเห็น
รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ ไปพิจารณาด าเนินการ แล้วให้น า (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฯ เสนอต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ ก่อนกราบเรียนนายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือทรงมีพระ
บรมราชโองการให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
  วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) มีมติรับทราบ 
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
  วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) มีมติรับทราบ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 
  ข้อเท็จจริง 
  ส านักงานฯ ได้พิจารณาน าความเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ มาด าเนินการ
ปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โดยมิได้แก้ไขในสิ่งที่เป็นสาระส าคัญที่รัฐสภาได้รับทราบไปแล้วซึ่งการ
ปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประกอบด้วยการปรับปรุงเนื้อความให้มีความถูกต้องและการจัดเรียงล าดับ
ของเนื้อหาของแผนฯ คือ การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายย่อย และสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกันระหว่าง
หมุดหมาย และสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ ได้แก่ 
  1. ปรับค่าเป้าหมายการพัฒนาด้านอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลเพ่ือให้สอดคล้องกับ     
ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
  2. ปรับแก้ไขตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวที่สภาเศรษฐกิจโลกได้ยกเลิกการจัดท าอันดับความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว มาเป็นอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการท่องเที่ยวได้ 
  3. ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น จากการใช้ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลปี 2563 เป็นปี 2564 อาทิ 
ตัวเลขการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสัดส่วนแรงงานนอกระบบ 
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15. เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าที่
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 69 จังหวัด 2,086 โครงการ งบประมาณ 5,282,570,100 บาท ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในการฟ้ืนฟูสิ่งก่อสร้าง ถนน และ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติและมีประสิทธิภาพ
โดยเร็ว 
  สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ สรุปแยกตามหน่วยรับงบประมาณได้ ดังนี้  

ล าดับ หน่วยรับงบประมาณ จ านวน
จังหวัด 

จ านวน 
โครงการ 

วงเงิน 
(บาท) 

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 12 414 528,498,100 
2 เทศบาลนคร 1 2 20,989,000 
3 เทศบาลเมือง 10 19 67,192,100 
4 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 
68 1,651 4,665,890,900 

     4.1 เทศบาลต าบล 58 430 1,230,243,800 
     4.2 องค์การบริหาร 

         ส่วนต าบล 
68 1,221 3,435,647,100 

 รวมทั้งสิ้น 69 2,086 5,282,570,100 
 
16. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน
การบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ภายใต้โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย ส าหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 วงเงินจ านวน 1,050.3060 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ เพ่ือเป็นค่าตอบแทน เยียวยา 
ชดเชย และเสี่ยงภัยส าหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 1,039,729 คน 
และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จ านวน 10,577 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,050,306 คน ในอัตรา 
500 บาท/คน/เดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 (รวม 2 เดือน) ภายใต้โครงการค่าตอบแทน 
เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย ส าหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โรคโควิด 19) ในชุมชน (โครงการค่าตอบแทน อสม.)  
   สาระส าคัญของเรื่อง 
  สธ. รายงานว่า 
  1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย สธ. ได้มอบหมายให้ อสม. และ 
อสส. ร่วมด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผลการ
ด าเนินงาน เช่น  



 

 

20 

กิจกรรม/การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
(1) ให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองแก่ประชาชน 7,424,625 คน 
(2) เฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 1,098,782 คน 
(3) เคาะประตูบ้านต้านภัยโควิด 19 14,020,134 หลังคาเรือน 
(4) ร่วมกับทีม 3 หมอ ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แยกกักรักษาตัวในชุมชน (Community 
Isolation: CI) และแยกกักรกัษาตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) 

CI: 38,157 แห่ง 
HI: 34,843 คน 

(5) แนะน ากลุ่มเป้าหมายตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และรายงานผลการตรวจ 
ATK ผ่าน Application “สมาร์ท อสม.” 

110,308 ครั้ง 

(6) เชิญกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจ าตัว มารับวัคซีนเข็มที่ 1 เข็ม
ที่ 2 และเข็มที่ 3 

เข็มที่ 1: 11,734,930 เข็ม 
เข็มที่ 2: 11,308,409 เข็ม 
เข็มที่ 3:   5,748,177 เข็ม 

  2. สธ. โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดท าโครงการค่าตอบแทน อสม. เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา 
และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 จ านวน 3,150.9180 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าตอบแทน 
เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย ส าหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ใน
ชุมชนเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2565 
 

ต่างประเทศ 
17. เรื่อง การจัดท าบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคของ
องค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center: RTC) ระหว่างกรมศุลกากรและองค์การศุลกากรโลก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดท าบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์
ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก [World Customs Organization (WCO) Regional Training 
Center] ระหว่างกรมศุลกากรและองค์การศุลกากรโลก (บันทึกความเข้าใจฯ) โดยหากมีการแก้ไขถ้อยค าที่มิได้ท าให้
สาระส าคัญในบันทึกความเข้าใจฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือ
ผู้ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายที่จะด าเนินการได้  รวมทั้งมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. กรมศุลกากรได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านศุลกากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านการจัดโครงการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรม
ของสถาบันวิทยาการศุลกากรได้ด าเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 โดย
อาคารศูนย์ฝึกอบรมมีจ านวน 4 ชั้น มีพ้ืนที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ประมาณ 500 
คน รวมถึงมีอาคารพักอาศัยส าหรับผู้เข้าอบรม ตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีความพร้อมรองรับการจัด
กิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรจากหน่วยงานศุลกากรในภูมิภาคเอเซียแปชิฟิก ซึ่งสอดคล้องกับ
คุณสมบัติเงื่อนไขที่จ าเป็นและความพร้อมของกรมศุลกากรในการสมัครเข้าร่วมเพ่ือด าเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
กรมศุลกากรจึงได้ประสานส านักงานเสริมสร้างขีดความสามารถประจ าภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia/Pacific 
Regional Office for Capacity Building: ROCB A/P) ขององค์การศุลกากรโลก เพ่ือเสนอให้มีการจัดตั้งสถาบัน
วิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก ซึ่งเป็นกลไกการด าเนินงานที่ส าคัญของ
องค์การศุลกากรโลกในการเป็นตัวกลางประสานงานกับหน่วยงานศุลกากรในระดับภูมิภาคเพ่ือด าเนินโคร งการและ
กิจกรรมส าหรับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานพิธีการทางศุลกากรและแนวทางใน
การปฏิบัติงานขององค์การศุลกากรโลก โดยมีภารกิจที่ส าคัญ เช่น ก าหนดแนวทางและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะวิทยากร และด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานศุลกากรแก่บุคลากรจากหน่วยงานศุลกากรในภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุม WCO 
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Asia Pacific Regional Heads of Customs Administrations Conference ครั้ งที่  23 ระหว่ างวันที่  18 -  19 
พฤษภาคม 2565 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้มีมติรับรองการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์
ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลกอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งถือเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคของ
องค์การศุลกากรโลกล าดับที่ 9 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก1 
  2. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
   2.1 เป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านศุลกากรระหว่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจ
ด้านศุลกากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 
   2.2 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมของกรมศุลกากรได้มีโอกาสเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรจากการประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการจัดโครงการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการกรมศุลกากรได้ต่อไปในอนาคต 
   2.3 เป็นการยกระดับสถานะและบทบาทของกรมศุลกากรบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรระหว่าง
กรมศุลกากรและองค์การศุลกากรโลก 
  3. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างกรมศุลกากรและองค์การศุลกากรโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับการด าเนินการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาบุคลากร ยกระดับบทบาทของกรมศุลกากรบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การศุลกากรโลกในด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจด้านศุลกากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น  
  ทั้งนี้การใช้บังคับ มีผลใช้บังคับเป็นเวลา 5 ปี ถัดจากวันที่มีการลงนามและสามารถขยายเวลาบังคับ
ใช้โดยได้รับความยินยอมร่วมกันจากผู้เข้าท าความตกลงทั้งสองฝ่าย 
_________________ 
1ศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปัจจุบัน ประกอบด้วย                           
(1) สาธารณรัฐประชาชนจีน (2) สาธารณรัฐฟีจี (3) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน                         
(4) สาธารณรัฐอินเดีย (5) ประเทศญี่ปุ่น (6) สาธารณรัฐ เกาหลี (7) สาธารณรัฐมาเลเซีย และ (8) สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 
 
18. เรื่อง การด าเนินการตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย
และภัยต่ออัฟกานิสถานและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่อัฟกานิสถาน ที่ 2611 (ค.ศ. 2021) และ                   
ที่ 2615 (ค.ศ. 2021) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและรับรองตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบและรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Security Council -  UNSC)  ที่  2611 (ค.ศ.  2021)  ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยต่อ
อัฟกานิสถาน (ข้อมติ UNSC ที่ 2611ฯ) และข้อมติ UNSC ที่ 2615 (ค.ศ. 2021) ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมแก่อัฟกานิสถาน (ข้อมติ UNSC ที่ 2615ฯ) พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบการด าเนินการตามข้อมติข้างต้น 
จนกว่า UNSC จะรับรองข้อมติเพ่ือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญหรือยกเลิกข้อมติดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีการรับรองข้อมติที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญหรือยกเลิกข้อยกเว้น
ดังกล่าวต่อไป 
  2. มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จ า นวน 14 หน่วยงาน ได้แก่  
กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ดศ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ส านักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) ส านักงาน
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อัยการสูงสุด (อส.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถือปฏิบัติ และแจ้งผลการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อ งให้ 
กต. ทราบเพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบและรับรองการด าเนินการ
ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council - UNSC) ที่ 2611                
(ค.ศ. 2021) ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยต่ออัฟกานิสถาน (ข้อมติ UNSC ที่ 2611ฯ) และข้อมติ UNSC 
ที่ 2615 (ค.ศ. 2021) ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่อัฟกานิสถาน (ข้อมติ UNSC ที่ 2615ฯ)                    
ที่ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และวันที่ 22 ธันวาคม 2564ตามล าดับ เพ่ือตอบสนองต่อการก่อการ
ร้ายที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคง เช่น การก่อการร้ายในหลายพ้ืนที่ โดยข้อมติ 
UNSC ทั้งสองข้อ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติ
จะต้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตของกฎหมายภายในของประเทศไทยและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้รัฐสมาชิกคงการก าหนดใช้มาตรการกับบุคคลและองคภาวะที่ถูกก าหนดว่าเป็นตาลีบัน 
รวมถึงส่วนอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตาลีบันซึ่ งเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงของ
อัฟกานิสถาน โดยมีมาตรการ เช่น อายัดเงินทุน ห้ามการเดินทางเข้า - ออก ห้ามจัดหา/ขาย/ถ่ายโอนอาวุธ กระสุน 
รวมถึงให้คณะสนับสนุนการวิเคราะห์และตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการลงโทษท าหน้าที่ต่อไปอีก 12 เดือน 
(เดิมจะสิ้นสุดอาณัติในเดือนธันวาคม 2565) และให้ผู้ประสานงานด้านการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินของ
สหประชาชาติจัดการบรรยายสรุปแก่ UNSC เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในอัฟกานิสถาน รวมถึง
ข้อมูล์ที่มีเกี่ยวกับการช าระเงินทุนเพ่ือประโยชน์ของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกก าหนด การยักย้ายถ่ายเทเงินทุน การ
บริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามพันธกรณี
ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอัฟกานิสถาน 
  ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงาน ป.ป.ส . ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
พิจารณาแล้วเห็นชอบ/ไม่มีข้อขัดข้องตามที่ กต. เสนอ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกับมติ UNSC ดังกล่าว  
 
19. เรื่อง ขออนุมัติการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ
และท่าเรือระหว่างประเทศ ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกรมการขนส่งแห่งสหราช
อาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (Memorandum of Understanding on the International 
Ship and Port Facility Security Code Between the Ministry of Transport of the Kingdom of 
Thailand and the Department for Transport of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกรมการขนส่ง
แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ Memorandum of Understanding on the International 
Ship and Port Facility Security Code Between the Ministry of Transport of the Kingdom of Thailand 
and the Department for Transport of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 
(บันทึกความเข้าใจฯ) และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ หรือไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงคมนาคม (คค.) ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง รวมทั้งให้อธิบดีกรมเจ้าท่า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าวตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ด้านการขนส่งทางน้ า
ระหว่างสองประเทศโดยมุ่งเน้นในส่วนที่เกี่ยวกับประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ
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ระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ก าหนดมาตรฐานในเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางทะเลไม่ว่าจะเป็นเรือและท่าเรือ ฝ่ายสหราช
อาณาจักร จึงได้เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและ
ท่าเรือกับสหราชอาณาจักรให้ฝ่ายไทยพิจารณา โดยการจัดท าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นโอกาสที่ทั้งสอง
ประเทศจะได้พัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลระหว่างกัน รวมถึงแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการภาครัฐในมิติต่าง ๆ ทางทะเลซี่งจะช่วยส่งผลให้เกิดการขยายไปสู่ความร่วมมือ
ด้านการขนส่งอ่ืนในอนาคต 
  2. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและ
ท่าเรือระหว่างประเทศตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอเป็นการก าหนดกรอบความร่วมมือระหว่าง สหราช
อาณาจักรและประเทศไทยในการพัฒนาและสร้างกฎระเบียบภายในประเทศ สนับสนุนงานในมิติทางด้านความมั่นคง
เพ่ือยกระดับมาตรฐานความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศ โดยอาจจัดให้มีโครงการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่น การเยี่ยมชมท่าเรือ/ สิ่งอ านวยความสะดวกท่าเรือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้
ค าปรึกษา การแลกเปลี่ยนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูล เป็นต้น ซึ่งอาจขยายความร่วมมือและการ
ช่วยเหลือไปยังด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเลตามแนวทางที่ก าหนดในประมวลข้อบังคับว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ( International Ship and Port Facility Security Code : 
ISPS Code) ที่ออกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 [International 
Convention for the Safety of Life at Sea,1974 (SOLAS), as amended] ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้ว
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2528 โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด โดยผู้ร่วมท าบันทึกความ
เข้าใจฯ รายใดรายหนึ่งสามารถแจ้งไปยังผู้ร่วมท าบันทึกความเข้าใจอีกฝ่ายผ่านช่องทางการทูตเพ่ือขอสิ้นสุดบันทึก
ความเข้าใจฯ ทั้งนี้ การสิ้นสุดดังกล่าวจะมีผลหลังจากวันที่ผู้ร่วมท าบันทึกความเข้าใจอีกฝ่ายได้รับแจ้งแล้วเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน โดยการสิ้นสุดบันทึกความเข้าใจฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการที่ ได้เริ่ม
ด าเนินการก่อนวันที่สิ้นสุดของบันทึกความเข้าใจฯ เว้นแต่ ผู้ร่วมท าบันทึกความเข้าใจได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
  ทั้งนี้ คค. (กรมเจ้าท่า) มีก าหนดการลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวช่วงเดือนกันยายน 2565 
ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
  4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าบันทึกความเข้าใจฯ เช่น การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งทางวิชาการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ  การสร้างเครื่อข่าย
ความร่วมมือด้านการขนส่งทางทะเลและการบริหารจัดการภาครัฐร่วมกับสหราชอาณาจักร ตลอดจนเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ และ
จะส่งผลให้ได้รับความเชื่อม่ันจากต่างประเทศทั้งในการลงทุนและการประกอบธุรกิจระหว่างกัน  
 
20. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งมองโกเลีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งมองโกเลี ย ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดข้องต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก รวมทั้งอนุมัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
มองโกเลียตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ าประเทศไทย (นายทูมูร์ อาร์ซานา) หารือกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาชย์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งกลไกการหารือทางการค้าระหว่างไทยกับ
มองโกเลียเพ่ือเป็นเวทีส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน พณ. จึงได้หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของ
มองโกเลียซึ่งรับผิดชอบด้านการค้าระหว่างประเทศเพ่ือจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจในเรื่องนี้ ทั้งนี้ แม้ท่ีผ่านมาการค้า
ระหว่างไทยและมองโกเลียจะมีบริมาณไม่มาก แต่มองโกเลียถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพของไทยเนื่องจากเป็นแหล่ง
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ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เช่น ทองแดง ถ่านหิน โมลิบดีนัม ดีบุก ทังสเตน ทองค า เป็นต้น และมีศักยภาพในการ
ส่งออก อีกทั้งมีนโยบายและกฎระเบียบที่เปิดรับการลงทุนต่างชาติในหลายสาขา เช่น สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
คมนาคม และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น นอกจากนี้ จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไทยสามารถใช้มองโกเลียเป็นช่องทาง
ขยายการค้าสู่รัสเซียหรือกลุ่มประเทศยูเรเซียได้ ในขณะเดียวกันมองโกเลียก็สามารถใช้ไทยเป็นช่องทางขยายการค้าสู่
อาเซียนได้เช่นกัน 
  2. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะช่วยกระชับและยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และ
เศรษฐกิจระหว่างไทยและมองโกเลีย รวมถึงสามารถตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยได้ โดยร่างบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม อ านวยความสะดวก พัฒนา และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า การ
ลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกัน และสอดคล้องกับกฎหมายของ
แต่ละประเทศ รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) เพ่ือจัดการประเด็น
เกี่ยวกับการค้า และยกระดับการค้า การลงทุน และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ 
 
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – มองโกเลีย 
ครั้งที่ 1 รวมทั้งด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - 
มองโกเลีย ครั้งที่ 1 ตามข้อ 1 เพื่อให้ผู้แทนไทย ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนเป็นประธานฝ่ายไทย
ใช้หารือกับฝ่ายมองโกเลีย ทั้งนี้ หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า
ในประเด็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ไทยกับมองโกเลีย ให้ผู้แทนไทยสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามท่ีกระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  1. สาระส าคัญ  
  กระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมเตรียมการฝ่ายไทยร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 เพ่ือพิจารณาประเด็นที่ฝ่ายไทยประสงค์จะผลักดันในการประชุม JTC ไทย - มองโกเลีย ครั้งที่ 1 และ
เห็นควรเสนอท่าทีไทย ได้แก่ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน  การจัดท าความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุน  การทบทานอนุสัญญาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับ
ภาษีเก็บจากเงินได้ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ( ด้านเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และความร่ามมือทางวิชาการ)  

2. ผลกระทบ 
  การประชุม JTC ไทย - มองโกเลีย ครั้งที่ 1 จะช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างไทยกับมองโกเลีย รวมถึงมองโกเลียยังมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ถ่านหิน 
ทองแดง ดีบุก นิกเกิล ทองค า เงิน แร่เหล็ก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญของอุตสาหกรรมไทย  ดังนั้น การประชุม
คณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย - มองโกเลีย ครั้งที่ 1 จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนระหว่างไทยกับมองโกเลียอย่างเป็นรูปธรรม 
  ทั้งนี้ การประชุม JTC ไทย - มองโกเลีย ครั้งที่ 1 ในระดับรัฐมนตรี โดยมองโกเลียรับเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย (รับผิดชอบด้านการค้าระหว่างประเทศ) เป็นประธานร่วม 
 
22. เรื่อง การเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และอาเซียนกับคู่เจรจา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน
และอาเซียนกับคู่เจรจา (ร่างกรอบการเจรจาฯ)  
  2. เห็นชอบร่างเอกสารข้อเสนอแนวทางการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 
(Guiding Principles for Negotiating the Upgrade of the ATIGA: Upgraded ATIGA) (ร่างเอกสารข้อเสนอฯ) 
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้ พณ. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 
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  3. เห็นชอบร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน - อินเดีย (The Scope 
of the Review of the AITIGA) (ร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนฯ) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่าง
เอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ พณ. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 
  4. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมประกาศหรือให้การรับรอง
เอกสาร คือ (1) ร่างเอกสารข้อเสนอแนวทางการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน และ (2) ร่าง
เอกสารขอบเขตการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – อินเดีย ในการประชุมของอาเซียน 
ที่เก่ียวข้อง  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) แจ้งว่า ประเทศไทยร่วมกับประชาคมอาเซียนจัดท าความตกลงเขต
การค้าเสรีมาตั้งแต่ปี 2535 รวมทั้งสิ้น 9 ฉบับ โดยความตกลงเขตการค้าเสรีดังกล่าวมีส่วนช่วยให้มูลค่าการค้าของ
ประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าอาเซียนขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.5 – 434.4 ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2561 ได้มีมติให้มีการทบทวนและยกระดับความตกลงเขตการค้าเสรีของอาเซียน
ภายในปี 2565 ได้แก่ ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน และความตกลงเขตการค้าเสรีที่อาเซียนท ากับประเทศคู่เจรจา 
รวม 5 ฉบับ ประกอบด้วย ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับจีนอินเดีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ 
ให้มีความทันสมัยตามรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 
  2) ในครั้งนี้ พณ. (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(1) ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนและอาเซียนกับคู่เจรจา 
(ร่างกรอบการเจรจาฯ) เพ่ือเป็นจุดยืนของประเทศไทยส าหรับการเจรจาต่าง ๆ ภายใต้กรอบอาเซียน รวมทั้งขอความ
เห็นชอบ (2) ร่างเอกสารข้อเสนอแนวทางการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ( Guiding 
Principles for Negotiating the Upgrade of the ATIGA: Upgraded ATIGA) (ร่างเอกสารข้อเสนอฯ ) ที่ เป็น
ข้อสรุปที่ พณ. และประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันยกร่างขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเจรจาเพ่ือทบทวนและยกระดับ
ความตกลง ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) ให้มีความทันสมัยมากขึ้น และ (3) ร่างเอกสาขอบเขต
การทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน - อินเดีย (The Scope of the Review of the AITIGA) (ร่างเอกสาร
ขอบเขตการทบทวน ฯ) ที่เป็นข้อสรุปที่ พณ. ประเทศสมาชิกอาเซียน และสาธารณรัฐอินเดียได้ร่วมกันยกร่างขึ้นเพ่ือ
ใช้ประกอบการเจรจาเพ่ือทบทวนและยกระดับความตกลง AITIGA (ASEAN-India Trade in Goods Agreement)  
  3) ร่างกรอบการเจรจาฯ ร่างเอกสารข้อเสนอฯ และร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนฯ  มี
สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   (1) ร่างกรอบการเจรจาฯ เป็นกรอบภายในของประเทศไทยที่จะใช้ส าหรับการเจรจาใน
การจัดท าหรือทบทวน/ยกระดับความตกลงต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในระยะต่อไปทั้งหมด ทั้งภายในอาเซี ยนและ
อาเซียนกับคู่เจรจา โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนขอบเขต ประเด็นและสาระ ภายใต้กรอบการเจรจานี้ให้หมาะสมกับ
กรณีต่าง ๆ ซึ่งจะใช้แทนกรอบการเจรจาฯ เดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2552 รวมทั้งมีเป้าหมายให้การเจรจาในภาพรวมเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประเทศ โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมทางการค้า พัฒนาการทางการค้าที่เปลี่ยนไป ความพร้อม 
ระดับการพัฒนาและภูมิคุ้มกันของประเทศไทย ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่างกรอบเจรจาฯ มีเนื้อหา
ครอบคลุม 25 หัวข้อ เปลี่ยนแปลงจากกรอบการเจรจาฯ เดิมเม่ือปี 2552 ดังนี้ 

เดิมมี 15 หัวข้อ (ปี 2552) เพิ่มในครั้งนี้ (10 หัวข้อ) 
(1) การเข้าสู่ตลาดการค้าสินค้า (2) มาตรการ
ปกป้องและมาตรการเยียวยาด้านการค้า (3) 
มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (4) อุปสรรค
ทางเทคนิคต่อการค้า (5) การค้าบริการ (6) การ
ลงทุน (7) การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ (8) ความ
ร่วมมือและการอ านวยความสะดวกทางการค้า (9) 
ทรัพย์สินทางปัญญา (10) พาณิชย์เล็กทรอนิกส์ (11) 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (12) ความโปร่งใส  (13) 
การแข่งขัน (14) สิ่งแวดล้อม และ (15) แรงงาน 

(1) กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (2) พิธีการศุลกากร
และการอ านวยความสะดวกทางการค้า (3) การ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (4) วิสาหกิจ ขนาดกลาง 
ขนาดย่อมและรายย่อย (5) แนวทางปฏิบัติที่ดีด้าน
กฎระเบียบ (6) กลไกการจัดการเชิงสถาบัน (7) 
รัฐวิสาหกิจ  (8) การคุ้มครองผู้บริโภค  (9) การ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน และ (10) อ่ืน ๆ 
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   (2) ร่างเอกสารข้อเสนอฯ เป็นแนวทางการเจรจายกระดับฯ เพ่ือให้เป็นความตกลงที่มี
ลักษณะ เช่น (1) ครอบคลุมทั้งรูปแบบการค้าดั้งเดิมและประเด็นใหม่ในปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับการพัฒนา
ในภูมิภาคและระดับสากล (2) ก่อให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ส าคัญระหว่างประเทศสมาชิกทั้งในเชิงลึกและเชิง
กว้างที่มากขึ้น โดยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเติบโต และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (3) อ านวยความสะดวก
ทางการค้า โดยป้องกันการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าและการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนในห่วงโซ่
อุปทานของโลกและภูมิภาค (4) เปิดกว้างส าหรับประเด็นใหม่ นอกเหนือจากประเด็นที่มีในปัจจุบัน โดยประเทศ
สมาชิกอาเซียนทุกประเทศต้องเห็นชอบร่วมกันและต้องค านึงระดับการพัฒนาที่แตกต่าง 
   (3) ร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนฯ เอกสารฉบับนี้มุ่งเน้นการเปิดตลาดเพ่ิมเติม และ
การปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าและเอ้ือต่อการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ               
โดยการทบทวนฯ จะครอบคลุมในเรื่อง (1) การลดและยกเลิกมาตรการทางภาษีศุลกากรและมาตรการที่มิใช่ภาษี             
(2) กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (3) พิธีการทางศุลกากรและการอ านวยความสะดวกทางการค้า (4) มาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (5) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (6) การเยียวยาทางการค้า (7) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการ และ (8) ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
  ทั้งนี้ ร่างเอกสารข้อเสนอฯ และร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนฯ มุ่งเน้นก าหนดองค์ประกอบจะใช้
ในการเจรจา ซึ่งไม่ได้เป็นการก าหนดผลลัพธ์การเจรจาล่วงหน้า แต่มีเจตนาให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับขอบเขต
ที่จะมีการเจรจาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสามารถเพ่ิมหรือลดประเด็นการเจรจาได้ โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
กระบวนการเจรจาหรือทบทวน โดยเค้าโครงดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
แต่อย่างใด ซึ่งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่มีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบร่างเอกสารทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวด้วยแล้ว 
 
23. เรื่อง การประชุม International Tiger Forum ครั้งที่ 2 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาวลาดิวอสต็อกว่าด้วยการอนุรักษ์เสือโคร่ง (The 
Vladivostok Declaration on Tiger Conservation) ทั้ งนี้  หากจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ ไม่ใช่
สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน ากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้หัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้การรับรองร่างปฏิญญาวลาดิวอสต็อกว่าด้วยการอนุรักษ์เสือโคร่ง (The 
Vladivostok Declaration on Tiger Conservation) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  การประชุม International Tiger Forum ครั้งที่ 2 จะมีการพิจารณารับรองร่างปฏิญญาวลาดิวอ
สต็อกว่าด้วยการอนุรักษ์เสือโคร่ง (The Vladivostok Declaration on Tiger Conservation) มีสาระส าคัญโดยสรุป 
ดังนี้  
  1. จัดเตรียมและน าแผนพ้ืนฟูประชากรเสือโคร่งโลกในอนาคต (2022 - 2034) มาปฏิบัติ 
และทบทวนแผนฟื้นฟูเสือโคร่งแห่งชาติพร้อมตัวชี้วัดและกรอบเวลา 
  2. ปรับปรุงพัฒนาแผนฟื้นฟูเสือโคร่งแห่งชาติในอีก 12 ปี ส าหรับประเทศท่ีต้องการ 
  3. สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของชุมชนส าหรับการอนุรักษ์เสือโคร่ง โดยการสร้างนโยบาย
น าไปสู่กลไกการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (รวมถึงการจ่ายค่าบริการทางระบบนิเวศ) การบรรเทาและ
จัดการความขัดแย้งระหว่างเสือโคร่งและมนุษย์ โดยการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างอาชีพทางเลือก รวมถึงการพัฒนา
ทักษะทางด้านสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ (Green skills developing) เพ่ือเสริมสร้างสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4. การวิเคราะห์จัดการปัญหาช่องว่างทางการเงิน ผ่านการสร้างกลไกจูงใจและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเงินทุนทั้งแบบดั้งเดิมและแบบนวัตกรรมใหม่ รวมถึงทุนจากรัฐบาล/ทุนจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ทุนจาก
ทวิภาคี ทุนจากเอกชน เงินบริจาค พันธบัตรเสือโคร่ง และอ่ืน ๆ เพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่งในระยะยาว 
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  5. สนับสนุนการเตรียมจัดท าแผน South East Asia Tiger Recovery Action Plan (STRAP) 
ภายใต้การมีส่วนร่วมกันจัดล าดับความส าคัญ การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และจัดสถาบันที่มีทรัพยากร
ที่ดี 
  6. ปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งและป้องกันการสูญเสียและการท าลายพ้ืนที่ป่าไม้ไม่ให้เพ่ิมมาก
ขึ้น 
  7. ให้ความปกป้องเหยื่อหลักของเสือโคร่งด้วยวิธีการที่ดี ฟ้ืนฟูถิ่นอาศัย ประชากรและการย้ายไป
ปล่อยในพื้นท่ีที่ส าคัญ 
  8. ส่งเสริมการอนุรักษ์เสือโคร่งในระดับภูมิทัศน์ รวมถึงการบรรจุแนวแนวเชื่อมต่อทางธรรมชาติลง
ในนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเตรียมในเรื่อง Climate - smart practice and green infrastructure และ
โครงสร้างพื้นฐานสีเขียวในถิ่นอาศัยของเสือโคร่งและแนวเชื่อมต่อ 
  9. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งยกระดับจ านวนและความสามารถของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ 
ประสานงานกับผู้บังคับใช้กฎหมายอ่ืน ๆ จัดท าระบบฐานข้อมูลระดับชาติ ผสานการใช้กฎหมายทั่วทั้งประเทศ 
ประสานกฎหมายระหว่างประเทศ และร่วมการลาดตระเวนตามแนวชายแดน 
  10. สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและแบ่งปันข้อมูล การค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายระหว่าง
ผู้รักษากฎหมายและเครือข่ายในภูมิภาค (SAVEN, ASEAN-WEN) อย่างมีศักยภาพและทรัพยากรที่พอเพียง 
  11. น าหลัก One health มาปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันโรคติดต่อในภูมิทัศน์เสือโคร่งได้ 
  12. สร้างกลไกและนโยบาย สนับสนุนเพื่อที่จะให้เกิดการริเริ่ม (เผยแพร่) นิเวศบริการในการพัฒนา
วาระการประชุมต่าง ๆ 
  13. ประเมินเสือโคร่ง เหยื่อหลัก และถิ่นอาศัยอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้วิธีและการฝึกอบรมที่ดี 
รวมถึงการติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น SMART, M-STrIPES, MEE and CA|TS 
  14. สถาบันและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการวิจัย โดยใช้สหวิทยาการที่ล้ าสมัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ท าให้เห็นว่าการอนุรักษ์เสือโคร่งถูกขับเคลื่อนและมีความเข้มแข็งบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
  15. ส่งเสริมให้ความส าคัญกับการสื่อสาร การศึกษา จิตส านึกสาธารณะ รวมถึงวิธีการทางสังคมให้
เกิดการสนับสนุนการอนุรักษ์เสือโคร่ง 
  ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุม International Tiger Forum ครั้งที่ 2 และการร่วมรับรองร่างปฏิญญาว
ลาดิวอสต็อกว่าด้วยการอนุรักษ์เสือโคร่ง (The Vladivostok Declaration on Tiger Conservation) จะส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับโลก รวมถึงการแสดงเจตนารมณ์
แสดงจุดยืนด้านการอนุรักษ์ ป้องกันลักลอบล่า ส ารวจและประเมินนิเวศวิทยาที่เก่ียวข้องและถ่ินอาศัยของเสือโคร่ง 
 
24. เรื่อง การต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยน
ส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations 
Regional Course in International Law) ประจ าปี 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับ
สหประชาชาติ ปี 2560 ส าหรับการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของ
สหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law) ประจ าปี 2565ระหว่างวันที่ 14 
พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565 
  2. อนุมตีให้เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก หรือได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทยส าหรับการฝึกอบรมฯ ประจ าปี 2565 ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญก่อนการลงนาม ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และโดยที่ฝ่ายสหประชาชาติแจ้ง
ว่าไม่จ าเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ในกรณีนี้ จึงไม่ต้องจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็มให้ผู้ลง
นาม 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
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  ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ มีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของไทยในการจัดการฝึกอบรม
และการประชุมระหว่างประเทศ โดยมีการเพ่ิมข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนหรือยกเลิกการฝึกอบรมฯ ในกรณีที่มี
สภาวการณ์และข้อห่วงกังวลที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1) การฝึกอบรมฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565 ที่กรุงเทพมหานคร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมกฎหมายระหว่างประเทศให้กับผู้ที่มีภูมิหลังด้านกฎหมายหรือประสบการณ์ในการท างาน
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศจากภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยการคัดเลือกจะกระท าโดยสหประขาชาติให้เหลือ
จ านวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 30 คน ซึ่งไทยสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมได้ 5 คน 
  2) สหประชาชาติจะรับผิดชอบในการเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ซึ่งครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของ
วิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของสหประซาซาติ ค่าหนังสือ และสื่อการสอนอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมฯ 
รวมถึงจะรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ที่ได้รับการจัดสรรทุนอย่างน้อย 20 คน และ
ค่าอาหารว่างและอาหากลางวันส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้งหมด ส่วนรัฐบาลไทยจะรับผิดชอบค่าที่พักส าหรับ
ผู้เข้าร่วมที่ได้รับทุนอย่างน้อย 20 คน อาหารเช้าและอาหารค่ าส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้งหมด รวมทั้งการจัด
รถรับ - ส่งผู้เขา้ร่วมและผู้บรรยายระหว่างโรงแรมท่ีพักกับสนามบิน และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วม 
  3) รัฐบาลไทยจะให้เอกสิทธิและความคุ้มกันแก่ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ผู้บรรยายที่ได้รับเชิญจาก
สหประชาชาติ และพนักงานของสหประชาชาติที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมฯ โดยจะให้เอกสิทธิและ
ความคุ้มกันเท่าที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันของสหประชาชาติที่ ได้รับรองโดย
สหประชาชาติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946 ซึ่งไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสหประชาชาติ
และทบวงการช านัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. 2504 เป็นกฎหมายรับรองอยู่แล้ว 
  4) ในกรณีที่มีสภาวการณ์และข้อห่วงกังวลที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
สหประชาชาติและรัฐบาลไทยอาจตกลงเลื่อนหรือยกเลิกการฝึกอบรมฯ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้มีการเลื่อน
หรือยกเลิกการฝึกอบรมฯ ได้ ในระยะเวลาไม่ช้ากว่า 30 วันก่อนการเปิดการฝึกอบรมฯ โดยสหประชาชาติและรัฐบาล
ไทยจะปรึกษาหารือและตกลงร่วมกันเพ่ือหาข้อยุติต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นผลจากการเลื่อนหรือการยกเลิกการ
ฝึกอบรมฯ 
 
25. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์เพิ่มเติมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 
และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อกรอบงานการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เรื่องกระบวนการที่ครอบคลุมส าหรับวาระสตรี สันติภาพและความมั่นคง และ
เยาวชน สันติภาพและความมั่นคงในมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การทูตเชิงป้องกัน และการแก้ไขความขัดแย้ง 
(ASEAN Regional Forum Framework on Inclusive Processes for the Women, Peace and Security and 
Youth, Peace and Security Agendas in Confidence Building Measures, Preventive Diplomacy, and 
Conflict Resolution) ทั้งนี้  ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกรอบงานฯ แล้ว กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) จะมีหนังสือแจ้งการรับรองดังกล่าวอย่างเป็นทางการให้กัมพูชาในฐานะประธานเออาร์เอฟทราบ
ต่อไปตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  สาระส าคัญของกรอบงานฯ เน้นย้ าถึงบทบาทท่ีส าคัญของสตรีและเยาวชนในการมีส่วนร่วม 
ในประเด็นด้านสันติภาพและความมั่นคงภายในภูมิภาค และการสร้างและการด ารงรักษาสันติภาพ โดยมุ่งถึงการมี
ส่วนร่วมและการเพ่ิมพูนบทบาทของสตรีและเยาวชนอย่างเท่าเทียม มีความหมาย และไม่แบ่งแยกในกรอบกิ จกรรม
ของเออาร์เอฟ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาสังคมภายในภูมิภาคบนพ้ืนฐาน
ของฉันทามติ ความสมัครใจ และหลักการไม่แทรกแซงชึ่งกันและกัน  
 

แต่งตั้ง 
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26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ                
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ด ารงต าหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 12 ราย เพ่ือทดแทน
ผู้ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ สับเปลี่ยนหมุนเวียน ทดแทนต าแหน่งที่จะว่าง และต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้   
   1. นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  
   2. นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง 
ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ  
  3. นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  
  4. นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย  
  5. นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล ให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก  
  6. นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  
  7. นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักร
สวีเดน ให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ  
  8. นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง                
ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน  
  9. นางพันทิพา เอ่ียมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด 
ราชอาณาจักรเสปน ให้ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
  10. นางต้องฤดี มากบุญ เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารง
ต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง    
  11. นายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต รัฐคูเวต ให้ด ารงต าแหน่ง 
อธิบดีกรมการกงสุล  
  12. นายกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์ อัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐ
ไนจีเรีย    
  ทั้งนี้ ข้าราชการในข้อ 1. – 11. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และข้าราชการในข้อ 12. ตั้งแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูต
ประจ าต่างประเทศตามข้อ 1. 3. 4. 6. 8. และ 12. รวม 6 ราย ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 3 ราย เพ่ือทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่
จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้   
  1. นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ด ารงต าแหน่ง 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  
   2. นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า   
  3. นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง               
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง 
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28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 3 ราย เพ่ือทดแทนผู้ ด ารง
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้  
  1. นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด ารง
ต าแหน่ง ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
  3. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ัง 
 
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 7 ราย เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่จะ
ว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และผู้ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้  
  1. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมควบคุม
โรค  
   2. นายสุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  
  3. นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง                  
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง 
    4. นายธงชัย กีรติหัตถยากร  รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง                   
อธิบดีกรมการแพทย์  
  5. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง 
   6. นายยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด ารงต าแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง 
   7. นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง                  
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง 
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
  1. นายรณภพ ปัทมะดิษ   โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2565 
  2. นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์   โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2565 
  3. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 
 
31. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
ไทย  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย รวม 8 คน ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่                       
14 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
  1. ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปหัตถกรรมไทย 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
  5. รองศาสตราจารย์ธีร เจียศิริพงษ์กุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร 
  6. นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 
  7. หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด 
  8. นายชายพงษ์ นิยมกิจ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
 
32. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ง นายมนตรี เนรกัณฐี 
และนางวัลยา สุวรรณาภิรมย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
และผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ซึ่งตนแทน 
 
33. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาด รวม 10 คน เนื่องจากประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการอ่ืนเดิมได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ดังนี้  
  1. นายสมคิด จันทมฤก     ประธานกรรมการ 
  2. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร    รองประธานกรรมการ  
  3. นายสมศักดิ์ สรวิจักษณ์    กรรมการอื่น 
  4. นายสุรเชษฐ์ สักษมีพงศ์     กรรมการอื่น 
  5. นางสาวกอบกุล โมทนา    กรรมการอื่น 
  6. รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ อุตตมากร    กรรมการอื่น 
  7. นางพัฒนา สังขทรัพย์     กรรมการอื่น 
  8. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช    กรรมการอื่น 
  9. นาวาอากาศเอก ประสงค์ ปราณีตพลกรัง  กรรมการอื่น 
  10. นายสมศักดิ์ ภู่สกุล ผู้แทนกระทรวงการคลัง   กรรมการอืน่ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
 
34. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอรับโอน นายวิศิษฏ์ 
วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อ านวยการ (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) ส านักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง              
(นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่จะว่างลงในวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  
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35. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ผู้
ครองต าแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการ และเพ่ือการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จ านวน 4 ราย ดังนี้  
  1. นายชัยพล สุขเอ่ียม ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม  
   2. นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม  
  3. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อ านวยการส านักงาน (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย กระทรวงวัฒนธรรม ไปด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม   
  4. นายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
 
36. เรื่อง การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และร่างค าสั่งมอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้   
 1. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เฉพาะในห้วงเวลาที่ศาล
รัฐธรรมนูญได้มีค าสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

1)  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี 

2) ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตาม 1. ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) นายวิษณุ  เครืองาม 
(2) นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 
(3) นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 
(4) นายดอน   ปรมัตถ์วินัย 
(5) นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ 

3) ในการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทน ตาม 1) มีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่ในการเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการหรือองค์กรใด  ทั้งนี้ ใน
กรณีท่ีผู้รักษาราชการแทน ตาม 2) จะสั่งการใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่
ในอ านาจของนายกรัฐมนตรี ต้องได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตาม 
1) เสียก่อน 

4) ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี หากผู้รักษาราชการแทน  ตาม 1) 
หรือ 2) แล้วแต่กรณี ต้องเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการใดซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และผู้รักษา
ราชการแทนเป็นรองประธานกรรมการหรือกรรมการร่วมอยู่ด้วย ให้ผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะประธานกรรมการเพียงต าแหน่งเดียว 
 2. พิจารณาร่างค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และ
มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 
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37. เรื่อง ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 215/2565 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่
มีผู้ด ารงต าแหน่ง 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 215/2565 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 
   ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่              
24 สิงหาคม 2565 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยตามมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82  ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 170 วรรคสอง 
ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือไม่ กรณีจึงเป็นการสมควรก าหนดการรักษา
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี การมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง เฉพาะในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 38 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 48 และมาตรา 49 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2565 มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบั ติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในกรณีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 
1. ให้รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
2. ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตาม 1. ไม่อาจปฏิบัติราชการได้           

ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามล าดับ ดังนี้ 
2.1 นายวิษณุ  เครืองาม 
2.2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
2.3 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
2.4 นายดอน  ปรมัตถ์วินัย 
2.5 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 

3. ในการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนตาม 1. มีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับ
นายกรัฐมนตรี  และมีอ านาจหน้าที่ ในการเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมก ารหรือองค์กรใด  ทั้ งนี้   
ในกรณีที่ผู้รักษาราชการแทนตาม 2. จะสั่งการใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอัน
อยู ่ในอ านาจของนายกร ัฐมนตร ี ต ้องได ้ร ับความเห็นชอบจากรองนายกร ัฐมนตร ี ร ักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรีตาม 1. ก่อน 

4. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี หากผู้รักษาราชการแทนตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่
กรณี ต้องเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการใดซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และผู้รักษาราชการแทนเป็นรอง
ประธานกรรมการหรือกรรมการร่วมอยู่ด้วย ให้ผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธาน
กรรมการเพียงต าแหน่งเดียว 
   ส่วนที่ 2  การมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
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ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีผู้ ใดซึ่งได้รับมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือพ้นจากต าแหน่ง ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ตามล าดับ ดังนี้ 
ล าดับที ่ รองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ตามล าดับ 
1 พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 1. นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ 

2. นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 
2 นายวิษณุ  เครืองาม 1. นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 

2. นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 
3 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 1. นายดอน  ปรมัตถ์วินัย 

2. นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ 
4 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 1. พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

2. นายดอน  ปรมัตถ์วินัย 
 

5 นายดอน  ปรมัตถ์วินัย 1. นายวิษณุ  เครืองาม 
2. นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ 

6 นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ 1. นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 
2. นายวิษณุ  เครืองาม 

ส่วนที่ 3  การมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
กรณีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 

ในกรณีที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามล าดับ ดังนี้ 

 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ตามล าดับ 

นายอนุชา  นาคาศัย 1. นายวิษณุ  เครืองาม 
2. พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 
     สั่ง  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  

 


