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http://www.thaigov.go.th 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรฐัมนตรีท่ีเป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีอีกครั้ง) 

 

  วนัน้ี (2 สิงหาคม 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี                    

เป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตรี ณ ตึกสนัติไมตรี (หลงันอก) ท าเนียบรฐับาล ซ่ึงสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 

 

กฎหมาย 

  1.   เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม     ควบคุม (ฉบบัท่ี ..)  

  2. เร่ือง  ร่างพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 

..)  

    พ.ศ. .... (แกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีปกครองเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้ม)  

  3.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน     พ.ศ. ....  

  

เศรษฐกิจ-สงัคม 

  4.  เร่ือง การต่ออายุสญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชี วงเงิน 500 ลา้นบาท ของส านักงาน 

    ธนานุเคราะห ์

  5.  เร่ือง  นโยบายดา้นอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

  6.  เร่ือง  ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559 - 2565) 

ฉบบั     ปรับปรุง มาตรฐานสถิติ และการปรับปรุงคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ง

โดย 

    มติคณะรฐัมนตรี 

  7.  เร่ือง  รายงานภาวะและแนวโนม้เศรษฐกิจไทยประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 

  8.  เร่ือง  รายงานผลการประเมินองคก์ารมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  9.  เร่ือง  สรุปรายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและขอ้สัง่การ 

    นายกรฐัมนตรี ครั้งท่ี 14 (ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 

พฤษภาคม 2565) 

  10.  เร่ือง  การขอรบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

    งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินการ

     โครงการพฒันาอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดใ้หชุ้มชนดีพรอ้ม 

  11.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ดา้นการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน     และการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย พ.ศ. 

2565 – 2570 

  12.  เร่ือง   รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

  13.  เร่ือง   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้ในคราวประชุม 

    ครั้งท่ี 13/2565 และครั้งท่ี 14/2565 

  14.  เร่ือง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้ ภายใตพ้ระ

ราช     ก าหนดฯ เพ่ิมเติม  พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งท่ี 21/2565 
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ตา่งประเทศ 

  15.   เร่ือง  ร่างบนัทึกความตกลงระหวา่งกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจกัรไทยกบั 

    กระทรวงกลาโหมแห่งสหรฐัอเมริกา วา่ดว้ยการจดันายทหารติดต่อของ 

    กองทพัไทยประจ ากองก าลงัสหรฐัอเมริกา ภาคพ้ืนอินโด – แปซิฟิก 

  16.   เร่ือง   ขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือให้ความยินยอมต่อการภาคยานุวัติ

สนธิสญัญา     มิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใตโ้ดย

เดนมารก์ กรีซ      เนเธอรแ์ลนด ์โอมาน กาตาร ์สหรฐัอาหรบัเอมิเตส ์และ  

  17.   เร่ือง   ร่างบนัทึกความร่วมมือระหวา่งกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง

     ราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงกิจการภายในและการส่ือสารแห่ง

ประเทศญ่ีปุ่น     วา่ดว้ยความร่วมมือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และ

ดิจิทลั 

 

แตง่ตั้ง 

  18.   เร่ือง   การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ

     ทรงคุณวุฒิ  (ส านักนายกรฐัมนตรี) 

  19.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 

ระดบัสูง      (กระทรวงยุติธรรม)  

****** 
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กฎหมาย 

1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบบั

ที่ ..)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบบัท่ี ..) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้  และใหด้ าเนินการต่อไปได ้ 

  ทั้งน้ี มท. เสนอวา่  

1. โดยท่ีไดม้ีการปรบัปรุงหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การ

ต่อ 

อายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรบัรองและการออกใบแทนตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม

อาคาร ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงไดมี้การออกกฎกระทรวงก าหนดแบบค าขออนุญาต 

ใบอนุญาต ใบรบัรอง ค าสัง่ และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564 เพ่ือ

ปรบัปรุงแบบค าขออนุญาต แบบใบอนุญาต แบบใบรบัรอง แบบค าสัง่และแบบหนังสือตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 

8 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหส้อดคลอ้งกนั โดยในส่วน

ของแบบค าขอต่าง ๆ ไดก้ าหนดใหต้อ้งแนบหนังสือรบัรองการไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แลว้แต่กรณี 

เป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมพรอ้มกับค าขอ รวมทั้งไดก้ าหนดแบบหนังสือรบัรองของผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมไวด้ว้ย ประกอบกบัมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุม

อาคาร  พ.ศ. 2522  และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  บญัญัติใหผู้ใ้ดจะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือรื้ อถอนอาคาร ให้

แจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่นตามแบบท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารก าหนดพรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐาน

ซ่ึงรวมถึงหนังสือรบัรองการไดร้บัใบญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ย

วิศวกร โดยอตัราค่าธรรมเนียมส าหรับหลักฐานรับรองการไดร้ับอนุญาตดังกล่าว กฎกระทรวงก าหนด

อตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2544 ก าหนดให้กรณีบุคคลธรรมดา 

ฉบบัละ        500 บาท และนิติบุคคล ฉบบัละ 5,000 บาท 

  2. สภาวิศวกรเห็นว่า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและสมาชิกสภาวิศวกร 

เห็นสมควรแกไ้ขค่าธรรมเนียมหลักฐานรับรองการไดร้ับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมส าหรบับุคคลธรรมดา ในกรณีหนังสือรบัรองการไดร้บัใบอนุญาต  ซ่ึงตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐานในการยื่น

ค าต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงก าหนดแบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรบัรอง ค าสัง่  และแบบหนงัสือตาม

กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564  จากเดิมฉบบัละ 500 บาท  แกไ้ขเป็นฉบบัละ 20 บาท 

และแยกการก าหนดค่าธรรมเนียมหนังสือรบัรองการไดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ซ่ึงตอ้งใชเ้ป็นหลักฐานในการแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งหนังสือรบัรองท่ีจะน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานในกรณีอ่ืน ๆ โดยคงอตัราเดิม ฉบบัละ 

500 บาท จึงไดย้กร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (ฉบบัที่..)  พ.ศ. .... ข้ึน และไดจ้ดัท าประชาพิจารณร์บัฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาวิศวกร

และประชาชนดว้ยแลว้ โดยส่วนใหญ่เห็นพอ้งกบัร่างกฎกระทรวงดงักล่าว 

  3. สภาวิศวกรไดด้ าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัวินัยการเงินการคลงัของรฐั                    

พ.ศ. 2561 แลว้ โดยรายงานว่าการลดค่าธรรมเนียมหลักฐานรับรองการไดร้ับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมส าหรบับุคคลธรรมดา เป็นการบริหารจดัการรายไดข้องสภาวิศวกรตามมาตรา 9 

แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 การลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวมิไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานหรือการบริหารจดัการรายไดข้องสภาวิศวกรหรือผลกระทบต่อรัฐแต่อย่างใด  โดยการลด

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว                  ยงัสามารถครอบคลุมในเร่ืองค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรักษาระบบและ
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อุปกรณ์การใหบ้ริการออกหลักฐานรับรองการไดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นหลกัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  แยกการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในส่วนของค่าใบแทนใบอนุญาต และค่าหลกัฐานรบัรอง

การไดร้ับอนุญาต โดยก าหนดค่าหลักฐานรับรองการไดร้ับอนุญาตส าหรับบุคคลธรรมดาออกเป็น 2 

ประเภทใหช้ัดเจน คือ 1) หนังสือรบัรองการไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือ

น าไปใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานตามกฎกระทรวงก าหนดแบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต  ใบรบัรอง ค าสัง่ และ

แบบหนังสือตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564   ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 และ 2) หนังสือรบัรองการไดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพ่ือ

น าไปใชเ้ป็นหลกัฐานตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือหนังสือรบัรอง

การไดร้บัใบอนุญาตเพ่ือน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานในกรณี อ่ืน ๆ โดยมีค่าธรรมเนียม ดงัน้ี 

  1. แก้ไขค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการไดร้ับอนุญาตให้เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ส าหรบับุคคลธรรมดา เพื่อน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานตามกฏกระทรวงก าหนดแบบค าขอ

อนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ค าสัง่ และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2564 ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จากเดิมฉบบัละ 500 บาท เป็นฉบบัละ 

20 บาท 

  2. คงเดิมค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการไดร้ับอนุญาตใหเ้ป็นผู ้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ส าหรับบุคคลธรรมดา เพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐานตามมาตรา 39 ทวิ  แห่ง

พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร             พ.ศ. 2522 หรือเพ่ือน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานในกรณีอ่ืน ๆ ฉบบัละ 

500 บาท 

 

กฎกระทรวงก าหนดอตัรา

ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2544 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม

ส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

หมายเหตุ 

(4) ค่าใบแทนใบอนุญาตหรือหลักฐาน

รบัรองการไดร้บัใบอนุญาต 

 บุคคลธรรมดา ฉบับละ 500 

บาท 

 นิติบุคคล  ฉบบัละ 5,000 บาท  

(4) ค่าใบแทนใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรอง

การไดร้บัใบอนุญาต ดงัน้ี 

 (ก) ค่าใบแทนใบอนุญาต 

    บุคคลธรรมดา ฉบบัละ 500 บาท 

    นิติบุคคล       ฉบบัละ 5,000 บาท  

 (ข) ค่าหลักฐานรับรองการได้รับ

อนุญาต 

    (1) บุคคลธรรมดา 

       ก )  ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ก า ร ไ ด้ รั บ

ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ค ว บ คุ ม เ พ่ื อ น า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น ต า ม

กฎก ร ะท ร ว ง ก า หนดแบบค า ข อ อ นุญาต 

ใบอนุญาต  ใบรบัรอง ค าสัง่ และแบบหนังสือตาม

กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร   พ.ศ. 2564 

ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522                     ฉบบัละ 20 บาท 

       ข )  ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ก า ร ไ ด้ รั บ

ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

 

 

 

 

 

   แยกการก าหนด 

ค่าหลกัฐานรบัรอง

การไดร้บัอนุญาต 

ส าหรบับุคคล

ธรรมดา เป็น 2 

ประเภทใหช้ดัเจน 

    

 

    แกไ้ข

ค่าธรรมเนียม       

(จากเดิม ฉบบัละ 

500 บาท)   
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ควบคุมเพ่ือน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานตามมาตรา 39 

ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 หรือหนังสือรับรองการไดร้ับใบอนุญาต

เพ่ือน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานในกรณีอ่ืน ๆ         ฉบบั

ละ 500 บาท  

    2) นิติบุคคล       ฉบับละ 5,000 

บาท   

 

   คงเดิม 

   คงเดิม 

 

 

 

 

2. เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัจิดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (แกไ้ข

เพ่ิมเตมิบทบญัญตัทิี่เก่ียวขอ้งกบัคดีปกครองเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัและรบัทราบดงัน้ี 

  1. อนุมติัหลกัการร่างพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 

..)                พ.ศ. .... ตามท่ีส านักงานศาลปกครองเสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณา โดยใหร้ับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานอัยการสูงสุด ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้

คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยใหแ้จง้ประธานรัฐสภา

ทราบดว้ยว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไดต้ราขึ้ นเพ่ือด าเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ดา้น

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

  2. รบัทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคญัของ

กฎหมายล าดบัรองท่ีออกตามร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวตามท่ีส านักงานศาลปกครองเสนอ 

  3. ใหส้ านักงานศาลปกครองรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ.ร. และ

ส านักงานอยัการสูงสุด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 

  ทั้งน้ี ร่างพระราชบัญญัติท่ีส านักงานศาลปกครองเสนอ เป็นการเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า                        

“คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม” แกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการฟ้องคดีกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือ

วิธีการส าหรบัแกไ้ขความเดือดรอ้นหรือเสียหายในเร่ืองใดไวโ้ดยเฉพาะ เพ่ิมเติมเง่ือนไขในการฟ้องคดีกรณีผูม้ี

สิทธิฟ้องคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม เพ่ิมเติมอ านาจใหศ้าลปกครองก าหนดวิธีการชัว่คราวก่อนการ

พิพากษาในคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม เพ่ิมเติมใหค้ าพิพากษาหรือค าสัง่ใด ๆ ในคดีปกครองเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้มมีผลผูกพันบุคคลภายนอกซ่ึงมีผลประโยชน์ร่วมกันในเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือหน่วยงานทาง

ปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรฐัอ่ืน               ซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายดว้ยก็ได ้เพ่ิมเติมอ านาจใหศ้าล

ปกครองในคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหม้ีอ านาจก าหนดค าบงัคบัในค าพิพากษาเกินกว่าหรือแตกต่าง

จากค าขอของผู้ฟ้องคดีได ้มีอ านาจก าหนดในค าพิพากษาถึงการสงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าบังคับในค า

พิพากษาน้ัน และมีอ านาจก าหนดค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษ รวมทั้งใหม้ีการจัดตั้ งส านักพัฒนาระบบคดี

ปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มขึ้ นในส านักงานศาลปกครอง ซ่ึงการท่ีศาลปกครองไดม้ีเคร่ืองมือหรือกลไกพิเศษ

ในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม จะเป็นการอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึง

กระบวนการยุติธรรมทางปกครองไดง้่ายยิ่งขึ้ น และประชาชนผูไ้ดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายในคดีปกครอง 

โดยเฉพาะคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจะไดร้บัการเยียวยาแกไ้ขความเดือดรอ้นเสียหายอนัเป็นผลจากมลู

แห่งคดีไดค้รอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงไดม้ากยิ่งขึ้ น รวมทั้งจะท าใหส้ามารถออกค าบงัคบัใหห้น่วยงาน

ทางปกครองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูม้ีส่วนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่ิงแวดลอ้มแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากมูลแห่งคดี
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ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมเพ่ือใหท้รพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดร้ับการดูแลรกัษาและฟ้ืนฟูอย่างเป็น

ระบบ                       มีประสิทธิภาพต่อไป และคณะกรรมการบริหารศาลปกครองไดม้ีมติเห็นชอบดว้ยแลว้ 

  ส าหรบัการจดัตั้งส านักพฒันาระบบคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มตามร่างพระราชบญัญติั

ฉบับน้ี ศาลปกครองจะออกกฎหมายล าดับรอง คือ ร่างประกาศ ก.บ.ศป. เร่ือง การแบ่งส่วนราชการและ

อ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการในส านักงานศาลปกครอง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. . ... เพ่ือจดัตั้งส านักพฒันาระบบคดี

ปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มข้ึนในส านักงานศาลปกครอง ส่วนอตัราก าลงัจะใชอ้ตัราก าลงัท่ีมีอยูแ่ลว้ ท าใหร้่าง

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไมม่ีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมแต่อยา่งใด 

  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัิ 

  1. เพ่ิมเติมบทนิยามค าวา่ “คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม” 

  2. แกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการฟ้องคดีกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับ

แกไ้ขความเดือดรอ้นหรือเสียหายในเร่ืองใดไวโ้ดยเฉพาะ เพ่ิมเติมเง่ือนไขในการฟ้องคดีกรณีผูม้ีสิทธิฟ้องคดี

ปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ิมเติมการฟ้องคดีแบบกลุ่ม และเพ่ิมเติมอ านาจใหศ้าลปกครองก าหนดวิธีการ

ชัว่คราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้งค านึงถึงหลกัการป้องกนัหรือหลกัขอ้ควร

ระวงัความเสียหายอย่างรา้ยแรงท่ีจะเกิดแก่ทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม หรือแก่สุขอนามยัของประชาชน

ประกอบดว้ย  

  3. เพ่ิมเติมใหค้ าพิพากษาหรือค าสัง่ใด ๆ ในคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มมีผลผูกพัน

บุคคลภายนอกซ่ึงมีผลประโยชน์ร่วมกนัในเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือหน่วยงานทางปกครอง หรือเจา้หน้าท่ีของ

รฐัอ่ืน ซ่ึงมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายดว้ยก็ได ้และเพ่ิมเติมใหศ้าลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบงัคบัในคดี

ปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหบุ้คคลใชเ้งินหรือใหส้่งมอบทรพัยสิ์นหรือใหก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการ 

โดยจะก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ไวด้ว้ยก็ได ้

  4. เพ่ิมเติมการก าหนดค าบงัคบัของศาลปกครองในคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ใหศ้าล

ปกครองค านึงถึงหลักการป้องกันหรือหลักข้อควรระวังความเสียหายอย่างร้ายแรงท่ีจะเกิดขึ้ นแก่

ทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม หรือแก่สุขภาพอนามยัของประชาชนประกอบดว้ย และเพ่ิมเติมอ านาจใหศ้าล

ปกครองในคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหม้ีอ านาจก าหนดค าบงัคบัในค าพิพากษาเกินกว่าหรือแตกต่าง

จากค าขอของผูฟ้้องคดีได ้            มีอ านาจก าหนดในค าพิพากษาถึงการสงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าบงัคบัใน

ค าพิพากษาน้ันอีกภายในระยะเวลาท่ี             ศาลปกครองก าหนด มีอ านาจก าหนดค่าเสียหายเพ่ือการ

ลงโทษ และมีอ านาจออกค าสัง่ใหคู้่กรณีด าเนินการก าจดัมลพิษภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

  5. ก าหนดใหม้ีการจดัตั้งส านักพฒันาระบบคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มขึ้ นใน ศป. และ

ก าหนดใหบ้ทบญัญัติเก่ียวกบัคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญัติน้ีมิใหใ้ช้

บงัคบักบัคดีท่ีคา้งพิจารณาอยูใ่นศาลปกครองชั้นตน้หรือศาลปกครองสูงสุดในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

 

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานป้องกันและ

ปราบปราม            การฟอกเงิน พ.ศ. .... ของส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และใหส้ านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้

ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือน าเสนอนายกรฐัมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราช

กิจจานุเบกษาต่อไป  

  ทั้งน้ี สคก. เสนอวา่  

  1. โดยท่ีพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2558 และ

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพท าลายลา้งสูง พ.ศ. 2559 ไดม้ีผลใชบ้งัคบั ส่งผลใหภ้ารกิจท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของส านักงาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) เพ่ิมมากขึ้ น จึงสมควรปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการ
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และหน้าท่ีและอ านาจของส านักงาน ปปง. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้ นและเหมาะสมกบัสภาพงานท่ี

เปล่ียนแปลงไป อนัจะท าใหก้ารปฏิบติัภารกิจตามหนา้ท่ีและอ านาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้ น 

  2. ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 23 

กุมภาพันธ์ 2565 ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน               พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคญัเป็นการปรบัปรุงโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการ

ภายในของส านักงาน ปปง. ตามขอ้ 1 และ  ใหส้่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให ้สคก. ตรวจพิจารณา ซ่ึง สคก. 

ไดต้รวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสร็จแลว้ โดยส านักนายกรฐัมนตรี (ส านักงบประมาณ ส านักงาน 

ก.พ. และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และส านักงาน ปปง. ไดย้ืนยนัใหค้วาม

เห็นชอบกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมร่างกฎกระทรวงดงักล่าวแลว้ 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  ร่างกฎกระทรวงในเร่ืองน้ีมีสาระส าคญัเป็นการปรบัปรุงโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการของ

ส านักงาน ปปง. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 

และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

 

กฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการส านักงานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2556 และที่แกไ้ข

เพ่ิมเตมิ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการส านกังานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. .... ที่เสนอ ในครั้งน้ี 

หมายเหตุ 

(1) ส านักงานเลขานุการ

กรม 

(1) ส านักงานเลขานุการกรม - 

(2) กองกฎหมาย (2) กองกฎหมาย - ปรบัปรุงหนา้ที่และอ านาจให้

ครอบคลุมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีตาม

กฎหมายทุกฉบบัท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบ

ของส านักงาน ปปง. 

(3) กองก ากบัและ

ตรวจสอบ 

(3) กองก ากบัและตรวจสอบ - ปรบัปรุงหนา้ที่และอ านาจให้

ครอบคลุมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพท าลายลา้งสูง 

- เพ่ิมหนา้ที่และอ านาจเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบและเก็บรวบรวม

พยานหลกัฐาน เพ่ือด าเนินคดีกบัผูมี้

หนา้ที่รายงานการท าธุรกรรมตาม

กฎหมาย 

(4) กองข่าวกรองทาง

การเงิน 

(4) กองข่าวกรองทางการเงิน - ปรบัปรุงหนา้ที่และอ านาจให้

ครอบคลุมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพท าลายลา้งสูง 
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(5) - (7) กองคดี 1 - 3 (5) - (9) กองคดี 1 - 5 - ปรบัปรุงหนา้ที่และอ านาจให้

ครอบคลุมถึงการด าเนินคดีกบัผูก้ระท า

ความผิดฐาน           ฟอกเงินท่ีอาศยั

เทคโนโลยีในการกระท าความผิดตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

- เพ่ิมกองคดี 4 - 5 โดยการก าหนดเขต

พ้ืนท่ีความรบัผิดชอบของแต่ละกองคดีให้

เป็นไปตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

ก าหนด 

(8) กองความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ 

(10) กองความร่วมมือและ

พฒันามาตรฐาน 

- เพ่ิมกองความร่วมมือและพฒันา

มาตรฐานโดยยุบรวมภารกิจของกองความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศใหเ้ป็นของกองท่ี

เพ่ิมข้ึนใหมแ่ทน 

- ปรบัปรุงหนา้ที่และอ านาจให้

ครอบคลุมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพท าลายลา้งสูง มาตรฐานสากล

และพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

- เพ่ิมหนา้ที่และอ านาจเก่ียวกบัการวาง

ระบบพฒันามาตรฐาน และรวบรวม

ขอ้มูลหรือสถิตทิี่เก่ียวขอ้ง ส่งเสริม สรา้ง

องคค์วามรู ้เผยแพร่ขอ้มูล และประสาน

ความร่วมมือเพื่อสนบัสนุนเครือข่ายภาค

ประชาสงัคมและการมีส่วนร่วมในทุก

ภาคส่วน รวมทั้งด าเนินการเก่ียวกบั

รายงานและวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อให้

เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

(9) กองนโยบายและ

ยุทธศาสตร ์

(11) กองนโยบายและ

ยุทธศาสตร ์

- ปรบัปรุงหนา้ที่และอ านาจให้

ครอบคลุมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพท าลายลา้งสูง 

- เพ่ิมหนา้ที่และอ านาจเก่ียวกบัการ

ประเมินความเสี่ยงระดบัชาตทิี่เก่ียวกบั

การฟอกเงิน และการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่

ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง 



9 
 

(10) กองบริหารจดัการ

ทรพัยสิ์น 

(12) กองบริหารจดัการ

ทรพัยสิ์น 

- ปรบัปรุงหนา้ที่และอ านาจให้

ครอบคลุมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพท าลายลา้งสูง  

 (13) กองป้องกนัและ

ปราบปรามการสนบัสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการ

รา้ย 

- เพ่ิมกองป้องกนัและปราบปรามการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

โดยมีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัน้ี 

     1. พฒันามาตรการหรือแนวทาง 

พฒันาฐานขอ้มลู ด าเนินการเก่ียวกบัการ

รายงานการตรวจสอบ และการวิเคราะห์

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่

ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง  

     2. ปฏิบติัการและประสานความ

ร่วมมือกบัหน่วยงานระหวา่งประเทศหรือ

หน่วยงานต่างประเทศ เพ่ือสืบสวน 

ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน

เก่ียวกบัการด าเนินคดีผูก้ระท าความผิด

ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

รา้ย และฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การ

แพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลาย  ลา้งสูง 

     3. ด าเนินการเก่ียวกบัการคุม้ครอง

และใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูใ้หถ้อ้ยค า ผูท่ี้

แจง้เบาะแสหรือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม 

     4. ด าเนินการเก่ียวกบัอาวุธปืน เคร่ือง

กระสุนปืน วตัถุระเบิด และยุทธภณัฑข์อง

ส านักงาน ปปง.  

     5. ด าเนินการเก่ียวกบังานเลขานุการ

ของคณะกรรมการพิจารณาก าหนดรายช่ือ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพท าลายลา้งสูง 

(11) ศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(14) ศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ปรบัปรุงหนา้ที่และอ านาจให้

ครอบคลุมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพท าลายลา้งสูง 
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เศรษฐกิจ-สงัคม 

4. เรื่อง การตอ่อายุสญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชี วงเงิน 500 ลา้นบาท ของส านกังานธนานุเคราะห ์

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) 

เสนอ ให ้พม. ต่ออายุสญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ลา้นบาท ออกไปอีก 2 ปี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2567 เพ่ือเป็นเงินทุนส ารองส าหรบัหมุนเวียนรบัจ าน า

และส าหรบัใชจ้่ายในการบริหารเงินใหเ้กิดสภาพคล่องในกิจการ 

  สาระส าคญัของเรื่อง  

  พม. รายงานวา่ 

  1. ตามท่ีคณะรฐัมนตรีไดม้ีมติเมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 เห็นชอบให ้พม. ต่ออายุสญัญากู ้

เบิกเงินเกินบญัชีของส านักงานธนานุเคราะห ์สธค. จ านวน 500 ลา้นบาท โดยสญัญาดังกล่าวจะส้ินสุดใน

วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 แต่เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพท่ีปรบัตวัสูงขึ้ น 

ท าใหป้ระชาชนมาท าธุรกรรมการรับจ าน าอย่างต่อเน่ือง สธค. จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเงินทุนส ารอง

หมุนเวียนรับจ าน าและส าหรบัใชจ้่ายในการบริหาร เพ่ือใหม้ีสภาพคล่องในกิจการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 – 2567 โดยการกูเ้งินประเภท            เบิกเงินเกินบญัชีน้ัน หาก สธค. ไมไ่ดเ้บิกมาจะไมเ่สียดอกเบ้ีย

จ่าย ซ่ึง สธค. มีความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูไ้ดอ้ย่างต่อเน่ือง และสามารถน าส่งเงินรายไดแ้ผ่นดิน 

ตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) ก าหนด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทางการเงินการคลงัของรฐับาลใน

ภาพรวม ทั้งน้ี คณะกรรมการอ านวยการส านักงานธนานุเคราะห์ ในการประชุมครั้งท่ี 12 ปีงบประมาณ 

2564 เมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 ไดม้ีมติเห็นชอบการต่ออายุสญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชี วงเงิน 500 ลา้น

บาท ซ่ึงจะส้ินสุดสญัญาในวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 

ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2567 ดว้ยแลว้  

  2. พม. แจง้ว่า กค. พิจารณาแลว้เห็นว่า การด าเนินกิจการของ สธค. โดยปกติจะมี เงินกูเ้บิก

เงินเกินบญัชี จ านวน 500 ลา้นบาท เพ่ือรองรบัการด าเนินงานและลดความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องทาง

การเงินในระยะสั้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการใหบ้ริการประชาชน โดย สธค. ยงัคงมีผลประกอบการท่ีมีก าไร 

และมีความสามารถในการช าระหน้ีอยู่ในระดับท่ีค่อนขา้งมัน่คง ในการน้ี รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั

จึงใหค้วามเห็นชอบให ้พม. ต่ออายุสัญญากูเ้บิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 500 ลา้นบาท ออกไปอีก 2 ปี 

นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดย กค. ไม่ค ้าประกัน ตามนัยมาตรา 9 

แห่งพระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ียการ

กูเ้งิน เพ่ือใหไ้ดเ้ง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด รวมทั้งการกูเ้งินดังกล่าวตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบ และค านึงถึงความ

คุม้ค่า ความสามารถในการช าระหน้ีและการกระจายภาระการช าระหน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 49 แห่ง

พระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 รวมทั้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

และหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  3. รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยไ์ดเ้ห็นชอบการต่ออายุ

สัญญากูเ้บิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ล้านบาท ของ สธค. แลว้ แต่โดยท่ี สธค. เป็น

รฐัวิสาหกิจท่ีไม่ใช่นิติบุคคล หากมีความจ าเป็นตอ้งกูเ้งินเพ่ือใชด้ าเนินกิจการ ใหก้ระทรวงเจา้สงักดัมีอ านาจกู ้

ใหไ้ดเ้มื่อไดร้บัความเห็นชอบจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ทั้งน้ี หากเป็นการกูเ้งินเกินหา้สิบลา้นบาท 

จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากคณะรฐัมนตรีดว้ย ตามนัยมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 

2548 

 

5. เรื่อง นโยบายดา้นอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมตอ่เน่ือง 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอดงัน้ี 
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  1. เห็นชอบในหลกัการต่อนโยบายดา้นอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง โดย

ระยะแรกสมควรปรบัปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม

ต่อเน่ือง พรอ้มทั้งก าหนดสิทธิประโยชนใ์หเ้หมาะสม โดยแบ่งกิจการท่ีตอ้งการส่งเสริมเป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ (1) กลุ่มกิจการส ารวจแร่ (2) กลุ่มกิจการท าเหมืองแร่ และ/หรือแต่งแร่ และ (3) กลุ่มกิจการถลุงแร่

หรือประกอบโลหกรรม 

  2. มอบหมายใหส้ านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และ อก. ประสานความ

ร่วมมือหรือปรึกษาหารือกบักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) และกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) ในการก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมต่อไป 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  อก. รายงานวา่ 

  1. ความส าคญัและทิศทางของอุตสาหกรรมแร่ 

  แร่เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญต่อเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมแร่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งดา้นการ

พัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และวตัถุดิบส าหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึง

ปัจจุบันความตอ้งการใชแ้ร่ขยายตัวข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสู่รูปแบบดิจิทัล ซ่ึง

ครอบคลุมแร่กลุ่มโลหะพ้ืนฐาน (base metal)
1
 โลหะแอลคาไลน์ (alkali metal)

2
 โลหะมีค่า (precious 

metal)
3
 แร่หายาก (rare earth)

4
 และแร่อุตสาหกรรม นอกจากน้ี การปรับตัวสู่การใชพ้ลังงานสะอาดของ

หลายประเทศ และการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งยังช่วย

ก่อใหเ้กิดการขยายตวัของการใชแ้ร่อยา่ง                กา้วกระโดด 

  2. สถานการณแ์ร่ในปัจจุบนัของประเทศไทย 

  ประเทศไทยมีทิศทางการเติบโตของแร่สอดคลอ้งกบัทิศทางความตอ้งการของโลก ทั้งใน

ส่วนของแร่โลหะพื้ นฐาน โลหะมีค่า แร่หายาก และแร่อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จากนโยบายส่งเสริมพลงังานทดแทน

ในการผลิตไฟฟ้า และการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากน้ีความตอ้งการใชแ้ร่ในกลุ่มอโลหะ 

เช่น หินอุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสรา้งสูงขึ้ นเช่นกนั จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจหลงัการแพร่ระบาดของไวรสั

โควิด 19 โดยการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครฐั และเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  หรือ 

EEC ทั้งน้ี ในปี 2563 มูลค่าเพ่ิมของการท าเหมืองแร่คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 2.1  ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) และภาคอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากแร่ (forward linkage) อาทิ อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 

อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคมี ตลอดจนภาคการเกษตร ช่วยสรา้งมูลค่าเพ่ิมและก่อใหเ้กิดการจา้งงาน

จ านวนมาก 

 

 

  3. ยุทธศาสตรแ์ละนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการแร่ 

  พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 บญัญัติใหม้ียุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทการบริหารจดัการแร่ 

ไดแ้ก่ ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยระยะ 10 ปีแรก
5
 มุ่งเน้นท่ีการ

ปฏิรูปและสรา้งความมัน่คงของกลไกการบริหารจดัการแร่ รวมถึงพฒันากรอบนโยบายการบริหารจดัการแร่ให้

ต่อเน่ืองชัดเจนทั้งเชิงพ้ืนท่ีและชนิดแร่ ตลอดจนมุ่งพัฒนาองค์ความรู ้นวตักรรม เทคโนโลยีในการบริหาร

จดัการแร่และเยียวยาผลกระทบ                 ต่อส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  4. ปัญหาอุปสรรคของการพฒันาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศไทย 

   4.1 ขาดขอ้มูลแหล่งแร่ที่มีศกัยภาพ เน่ืองจากการส ารวจแร่เป็นกิจกรรมท่ีมีความ

เส่ียงสูง ใชเ้วลาและเงินลงทุนจ านวนมาก อีกทั้งประเทศไทยมีขอ้จ ากัดดา้นความพรอ้มของบุคลากร และ

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง แหล่งแร่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงเป็นแหล่งแร่ในระดับต้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง 

อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยมีศกัยภาพในการเป็นแหล่งแร่หายากหลายชนิด จึงตอ้งการส ารวจแหล่งแร่เพ่ิมเติม

เพ่ือใชร้องรบัการพฒันาอุตสาหกรรมในอนาคต 
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   4.2 การวิจัยพัฒนาและสรา้งมูลค่าเพิ่มในประเทศต า่  เน่ืองจากการวิจัยและ

พฒันาใชเ้งินลงทุนและมีความเส่ียงสูง การท าเหมืองในประเทศส่วนใหญ่จึงเป็นแร่ท่ีมีมูลค่าไม่สูง เช่น ยิปซมั 

ดินขาว ในขณะท่ี             แร่มูลค่าสูง เช่น แร่โลหะพ้ืนฐาน โลหะมีค่า และแร่หายาก ตอ้งพ่ึงพาการน าเขา้

วตัถุดิบจากต่างประเทศเป็น             หลกั ภาคการผลิตท่ีตอ้งพ่ึงพาแร่มลูค่าสูงเหล่าน้ี เช่น อุตสาหกรรมยาน

ยนตไ์ฟฟ้า จึงอยู่ภายใตค้วามเส่ียงทั้งในแง่ของราคาและปริมาณ เน่ืองจากยงัไม่มีการผลิตวตัถุดิบเพ่ือรองรบั

อุตสาหกรรมเหล่าน้ีอยา่งเพียงพอ 

   4.3 ตน้ทุนในการท าเหมืองแร่ที่สูงข้ึน เน่ืองจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

และ              อนุบัญญัติท่ีเก่ียวขอ้งมีบทบัญญัติท่ีเขม้งวดและให้ความส าคัญกับประเด็นส่ิงแวดลอ้มและ

สุขภาพของประชาชน อาทิ ก าหนดใหม้ีกองทุนเพ่ือการพฒันาชุมชน กองทุนเพ่ือรบัประกนัความเส่ียงต่าง ๆ 

หรือการประกอบกิจการตามมาตรการก ากบัดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้งวด ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่

และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจึงตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงขึ้ น ซ่ึงส่งผลต่อความคุม้ค่าของโครงการเหมืองแร่ 

   4.4 ขาดการลงทุนเพื่อเลือกใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพในการ

ผลิต อาทิ ระบบติดตามการท างานของเคร่ืองจกัรแบบอตัโนมติั หรือระบบขอ้มูลแบบดิจิทลัและประมวลผลท่ี

มีประสิทธิภาพ และขาดการลงทุนในเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อลดผลกระทบจากการประกอบการตอ่

สังคม สิ่งแวดลอ้ม และสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ เช่น การใชเ้ทคโนโลยีท่ีประหยัดพลังงาน การ

เทคโนโลยีแร่สมยัใหม ่เพ่ือลดปริมาณของเสีย ลดการใชส้ารเคมีอนัตราย หรือลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ 

  5. แนวทางการแกไ้ขปัญหาการพฒันาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศไทย 

  ปัจจุบนัภาครฐัไทยไดก้ าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรบัการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง 

ๆ อาทิ อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละอิเล็กทรอนิกส ์ซ่ึงเป็นช่วงกลางของห่วงโซ่การผลิต อย่างไรก็ตามยงั

ไม่มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ีครอบคลุมไปถึงวตัถุดิบท่ีเป็นตน้น ้า ประเทศไทยจึงมีความเส่ียง

จากการพ่ึงพาการน าเขา้แร่และวตัถุดิบจากตลาดโลก นอกจากน้ี อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม

ต่อเน่ืองเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง ใชเ้งินลงทุนสูง และใชร้ะยะเวลานานในการคืนทุน ( capital 

intensive industry) ดงัน้ัน เพ่ือสรา้งเสถียรภาพและความมัน่คงดา้นวตัถุดิบโดยการจดัหาแหล่งแร่และวตัถุดิบ

ใหค้รอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน และกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ผ่านการลงทุนใหม่หรือ

ลงทุนเพ่ิมเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการผลิตเหมืองใหม้ีความทันสมยั ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชน 

สอดคลอ้งกบับริบทของโลกและเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ จึงควรก าหนดนโยบาย

ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง โดยระยะแรกสมควรปรบัปรุงมาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนส าหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง พรอ้มทั้งก าหนดสิทธิประโยชน์ใหมี้

ความเหมาะสม โดยแบ่งประเภทกิจการท่ีใหก้ารส่งเสริมออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

   5.1 กลุ่มกิจการส ารวจแร่
6
 ครอบคลุมทั้งการส ารวจแร่ทัว่ไปและแร่ศักยภาพท่ี

จ าเป็นต่อการพฒันาอุตสาหกรรม 

   5.2 กลุ่มกิจการท าเหมืองแร่ และ/หรือแต่งแร่
7
 ครอบคลุมการท าเหมืองส าหรบั

แร่ศกัยภาพ เช่น โลหะพื้ นฐาน โลหะแอลคาไลน์ โลหะมีค่า แร่หายากและแร่โพแทช 

   5.3 กลุ่มกิจการถลงุแร่หรือประกอบโลหกรรม
8
 

ในการน้ี การก าหนดนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองผ่านการส่งเสริมการ

ลงทุนจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ส าคญั อาทิ ความมัน่คงของประเทศสูงขึ้ นจากการลดการพ่ึงพาการน าเขา้แร่จาก

ต่างประเทศ เกิดการจา้งงานในพ้ืนท่ีและการพฒันาสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีห่างไกล ตลอดจนภาครฐัมีรายได้

สูงข้ึนจากค่าภาคหลวง ภาษี และเศรษฐกิจประเทศท่ีดีขึ้ น ทั้งน้ี ขอ้เสนอเชิงนโยบายขา้งตน้เก่ียวขอ้งกบัภารกิจ

ของส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ สกท. ทส. และ อว. ซ่ึงตอ้งบูรณาการร่วมกันเพ่ือก าหนดเป้าหมายและศึกษา

รูปแบบและวิธีด าเนินการท่ีคุม้ค่าเพ่ือใหก้ารส่งเสริมการลงทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความยัง่ยืน 

________________ 
1
โลหะพื้ นฐาน อาทิ ทองแดง สงักะสี ดีบุก 
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2
โลหะแอลคาไลน์ อาทิ ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม  

3
โลหะมีค่า อาทิ ทองค า เงิน (Silver) 

4
แร่หายาก อาทิ ซีเซียม ดิสโพรเซียม เออรเ์บียม 

5
ส าหรบัระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการพฒันาบนฐานของความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน เพ่ือใหภ้าคอุตสาหกรรมการ

ผลิตในภาพรวมเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว การท าเหมืองตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(Green and Smart Mining) มีความยัง่ยืนภายใต้ดุลยภาพเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของ

ประชาชน
 

6
ส ารวจแร่ หมายถึง การเจาะหรือขุด หรือกระท าดว้ยวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหลายวิธี เพ่ือใหรู้ว้า่ในพ้ืนท่ีมีแร่

อยูห่รือไมเ่พียงใด 
7
การแต่งแร่ หมายถึง การกระท าใด ๆ เพ่ือท าแร่ใหส้ะอาด หรือเพ่ือใหแ้ร่ท่ีปนกนัอยูต่ั้งแต่สองชนิดขึ้ นไปแยก

ออกจากกนั และหมายความรวมถึงการบดแร่ หรือการคดัขนาดแร่ 
8
โลหกรรม หมายถึง การถลุงแร่หรือการท าแร่ใหเ้ป็นโลหะดว้ยวิธีอ่ืนใด และหมายความรวมตลอดถึงการท า

โลหะใหบ้ริสุทธ์ิ การผสมโลหะ การผลิตโลหะส าเร็จรูปหรือก่ึงส าเร็จรูปชนิดต่าง ๆ โดยวิธีหลอม หล่อ รีด หรือ

วิธีอ่ืนใด 

 

6. เรื่อง ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2565) ฉบับปรับปรุง 

มาตรฐานสถิต ิและการปรบัปรุงคณะกรรมการที่แตง่ตั้งโดยมตคิณะรฐัมนตรี 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (ดศ.) เสนอดงัน้ี  

  1. เห็นชอบร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2559 - 2565) ฉบับ

ปรบัปรุง             (ร่างแผนแม่บทฯ ฉบบัปรบัปรุง) เพ่ือเป็นกรอบในการพฒันางานดา้นสถิติของประเทศให้

เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งตามยุทธศาสตรช์าติ   

  2. เห็นชอบการปรบัปรุงกลไกการบริหารจดัการระบบสถิติ โดยเปล่ียนช่ือจากคณะกรรมการ

จดัระบบสถิติประเทศไทย 3 ดา้น (ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) 

(คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดา้น ฯ) เป็น “คณะกรรมการสถิติประเทศไทย” พรอ้มทั้ง

ปรบัปรุงองคป์ระกอบ หน้าท่ีและอ านาจ รวมทั้งปรบัปรุงองคป์ระกอบคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาดา้นวิชาการ 

เพ่ือใหส้อดรบักบัสถานการณแ์ละแนวทางการด าเนินงานในปัจจุบนั 

  3. เห็นชอบการจดัประเภทผลิตภณัฑก์ลางประเทศไทย ปี 2563 และมาตรฐานการผลิตสถิติ                  

ตัวแปร: สกุลเงิน เพ่ือใหห้น่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจัดท าขอ้ มูสสถิติของ

หน่วยงาน โดยใหอ้า้งอิงการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ท่ีไดเ้ห็นชอบ

มาตรฐานสถิติท่ีด าเนินการแลว้เสร็จและประกาศใชไ้ปแลว้  

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ (1) ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 (2559 - 

2565) ฉบบัปรบัปรุง ซ่ึงเป็นการปรบัปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบบัท่ี 2 เดิม ใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์การพัฒนาสถิติท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มากขึ้ น 

รวมถึงผลกระทบและความทา้ทายต่อการผลิตสถิติจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 ท่ีท าใหก้ารลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลเป็นไปไดย้ากมากขึ้ น ในขณะท่ีผู้ใชส้ถิติมีความตอ้งการขอ้มูลท่ี

ละเอียด รวดเร็ว และแม่นย ามากขึ้ นในการประเมินสถานการณ์ดั งกล่าวซ่ึงมีความไม่แน่นอนสูง เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ประกอบกบัเป็นการปรบัปรุงระยะเวลาของแผนแม่บทใหส้อดคลอ้งกบั

หว้งเวลาของยุทธศาสตรช์าติซ่ึงเป็นแผนพฒันาประเทศดว้ย (2) การปรบัปรุงองค์ประกอบและหน้าท่ีและ

อ านาจบางส่วนของคณะกรรมการ 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการจดัระบบสถิติประเทศไทย 3 ดา้น (เสนอขอ

เปล่ียนช่ือในครั้งน้ี เป็น คณะกรรมการสถิติประเทศไทย) และคณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นวิชาการ ซ่ึงเป็น
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กลไกส าคญัในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบและการพฒันาสถิติของประเทศ โดยเป็นการปรบัปรุงเพ่ือให้

กลไกมีองค์ประกอบท่ีสอดคลอ้งกับสถานการณ์การพฒันาสถิติในปัจจุบนั รวมถึงสะทอ้นการด าเนินงานท่ี

เกิดขึ้ นจริง และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ (3) มาตรฐานสถิติ 2 มาตรฐาน ไดแ้ก่ การจดัประเภท

ผลิตภัณฑก์ลางประเทศไทย พ.ศ. 2563 และมาตรฐานการผลิตสถิติ ตัวแปร: สกุลเงิน ท่ี สสช. ไดร้่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าขึ้ นใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล เพ่ือใหข้อ้มูลสถิติมีความเป็นมาตรฐาน สะดวก

ต่อการน าไปบรูณาการและใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

7. เรื่อง รายงานภาวะและแนวโนม้เศรษฐกิจไทยประจ าไตรมาสที่ 2 ปี 2565 

  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานภาวะและแนวโน้ม

เศรษฐกิจไทยประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) ของคณะกรรมนโยบายการเงิน 

(กนง.) [เป็นการด าเนินการตามมติคณะรฐัมนตรี (5 พฤษภาคม 2563) ท่ีให ้กนง. ประเมินภาวะเศรษฐกิจ

และแนวโนม้ของประเทศและรายงานต่อคณะรฐัมนตรีเป็นรายไตรมาส] สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

  1. การด าเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2565 

     ท่ีประชุม กนง. มีมติเมือ่วนัท่ี 8 มิถุนายน 2565 ใหค้งอตัราดอกเบ้ียนโยบายไวท้ี่รอ้ยละ 

0.50 โดยเห็นว่าเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะฟ้ืนตวัไดต่้อเน่ืองตามท่ีคาดการณแ์ละประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะ

ขยายตัวต่อเน่ืองและมีโอกาสฟ้ืนตัวดีกว่าท่ีประเมินไวจ้ากการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในประเทศและจ านวน

นักท่องเท่ียวต่างชาติ             ท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนและอยู่ในระดบัสูงนาน

กว่าที่ประเมินไวจ้ากการปรบัขึ้ นของราคาน ้ามนัและการส่งผ่านตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้ น จึงท าใหก้ารด าเนินนโยบาย

การเงินท่ีผ่อนคลายในระดับปัจจุบนัมีความจ าเป็นลดลง ทั้งน้ี กนง. จะพิจารณาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการ

ทยอยปรบัขึ้ นอตัราดอกเบ้ียนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัแนวโน้มและความเส่ียงของเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป 

  2. การประเมินแนวโนม้เศรษฐกิจการเงินเพ่ือประกอบการด าเนินนโยบายการเงิน 

     2.1 เศรษฐกิจโลก โดยเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ของไทยมีแนวโนม้ขยายตวัในอตัรารอ้ย

ละ 3.4 และ 3.1 ในปี 2565 และ 2566 ตามล าดบั ซ่ึงขยายตวัต า่กว่าที่ประเมินไวเ้น่ืองจากผลกระทบของ

อตัราเงินเฟ้อ            ที่เร่งตวัสูงในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลกัและผลกระทบจากมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เขม้งวดในสาธารณรฐัประชาชนจีน ส่วน

อัตราเงินเฟ้อโลกมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนสูงตามราคาพลังงานและสินคา้โภคภัณฑ์ท่ีอยู่ในระดับสูงจากความ

ขดัแยง้ระหว่างสหพนัธรฐัรสัเซียและยูเครนรวมทั้งปัญหาห่วงโซ่อุปทานจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ในจีน ส่งผลใหธ้นาคารกลางหลายแห่งมีแนวโน้ม             ท่ีจะด าเนินนโยบายการเงินท่ี

เขม้งวดมากขึ้ น ซ่ึงจะท าใหเ้ศรษฐกิจประเทศคู่คา้มีแนวโนม้ขยายตวัชะลอลงในปี 2566 

     2.2 ภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทย พบว่า (1) ภาวะการเงินโดยรวม

ยงั                ผ่อนคลาย ส่วนตน้ทุนการระดมทุนอยู่ในระดับต า่และปริมาณการระดมทุนยงัขยายตัวไดดี้ 

โดยต้นทุนการระดมทุนมีแนวโน้มตึงตัวขึ้ นตามความผันผวนของตลาดการเงินโลกท่ีสูงขึ้ นส่วนอัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัสูงขึ้ นต่อเน่ืองจากส้ินไตรมาสก่อน ซ่ึง กนง. คาดการณว์่าอาจมีการปรบัขึ้ น

อตัราดอกเบ้ียนโยบายเร็วขึ้ น อย่างไรก็ตาม ตน้ทุนการระดมทุนของภาคธุรกิจท่ีสูงขึ้ นไม่กระทบต่อการระดม

ทุนในภาพรวม โดยภาคธุรกิจไดท้ยอยระดมทุนไปในช่วงก่อนหน้าและมีแนวโน้มระดมทุนเพ่ิมขึ้ นต่อเน่ือง

สอดคลอ้งกบัแนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ (2) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลง

ในช่วงตน้ไตรมาสท่ี 2 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ปี 2565 จากความกงัวลว่าธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา

อาจด าเนินนโยบายการเงินท่ีเขม้งวดขึ้ น ประกอบกบัสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซียและยูเครนท่ียงั

ยืดเยื้ อ และ (3) ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพแต่การกระจายสภาพคล่องมีความแตกตา่งกนัในแต่

ละภาคเศรษฐกิจ โดยภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจบางกลุ่มยงัเปราะบาง กนง. จึงใหค้วามส าคัญกับการ

ติดตามความสามารถในการช าระหน้ีของภาคครัวเรือน โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนรายไดน้้อยท่ีไดร้บั

ผลกระทบจากค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนและมีภาระหน้ีอยูใ่นระดบัสูง 
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     2.3 แนวโนม้เศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทย 

          2.3.1 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ืองที่รอ้ยละ 3.3 และรอ้ยละ 4.2 ใน

ปี 2565 และ 2566 ตามล าดบั จากการเพ่ิมขึ้ นของจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติรวมทั้งการฟ้ืนตวัของการ

บริโภคภาคเอกชนและก าลงัซ้ือของกลุ่มรายไดสู้ง ทั้งน้ี เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวสูงกว่าที่ประเมินไว้

จากจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติและการฟ้ืนตวัของอุปสงคใ์นประเทศดีกว่าท่ีคาดการณ์ 

          2.3.2 มูลค่าการส่งออกสินคา้ของไทยในปี 2565 มีแนวโนม้ขยายตวัที่รอ้ยละ 

7.9 สูงกว่าประมาณการเดิมท่ีรอ้ยละ 7.0 และในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวต่อเน่ืองท่ีรอ้ยละ 2.1 สูงกว่า

ประมาณการเดิมท่ี     รอ้ยละ 1.5 เน่ืองจากปัจจยัดา้นราคาน ้ามนัและสินคา้โภคภัณฑ ์ขณะท่ีดา้นปริมาณ

ขยายตวัลดลงเล็กนอ้ยตามอุปสงคป์ระเทศคู่คา้ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลกัและจีนท่ีชะลอลง 

          2.3.3 ประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565 อยู่ที่ 6 ลา้นคน สูง

กว่าประมาณการเดิมท่ี 5.6 ลา้นคน เน่ืองจากการเปิดประเทศของไทยและต่างประเทศเร็วกว่าท่ีคาดการณไ์ว ้

และในปี 2566 จะมีจ านวนอยู่ท่ี 19 ลา้นคน โดยคาดว่าจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ น

ต่อเน่ืองจากการคล่ีคลายของสถานการณโ์ควิด-19 ทัว่โลก 

          2.3.4 การบริโภคภาคเอกชนปี 2565 คาดว่าจะขยายตวัที่รอ้ยละ 4.9 จากการฟ้ืน

ตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคบริการ แต่ในระยะถัดไปยงัมีปัจจยัลบจากตน้ทุนค่าครองชีพท่ีเพ่ิมขึ้ น 

ทั้งน้ี ในปี 2566 คาดว่าจะขยายตวัที่รอ้ยละ 3.6 จากสถานการณโ์ควิด-19 ท่ีคล่ีคลายและการจา้งงานท่ี

ทยอยฟ้ืนตวัตามภาคการท่องเท่ียว 

          2.3.5 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2565 และ 2566 คาดว่าจะอยู่ที่รอ้ยละ 6.2 และ 

2.5 ตามล าดบั โดยสูงเกินกรอบเป้าหมายตลอดปี 2565 ก่อนท่ีจะปรบัลดลงเขา้สู่กรอบเป้าหมายในปี 2566 

ทั้งน้ี กนง. ประเมินวา่การเพ่ิมขึ้ นของอตัราเงินเฟ้อเป็นผลจากแรงกดดนัดา้นอุปทานเป็นส าคญั ราคาพลงังาน

ในประเทศท่ีปรบัสูงขึ้ นตามราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก รวมทั้งการส่งผ่านตน้ทุนภายในประเทศท่ีสูงขึ้ นและ

กระจายตวัในหมวดสินคา้ท่ีหลากหลายมากขึ้ น 

 

8. เรื่อง รายงานผลการประเมินองคก์ารมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  คณะรฐัมนตรีรบัทราบตามท่ีคณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน (กพม.) เสนอ 

รายงานผลการประเมินองคก์ารมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [เป็นการด าเนินการตามมาตรา 

5/8 (10) แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ท่ีบญัญติัให ้กพม. มีอ านาจ

หน้าท่ีจดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบัการบริหาร การพฒันา และการประเมินผลขององคก์ารมหาชนเสนอต่อ

คณะรฐัมนตรี] ซ่ึง กพม.            ในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ไดม้ีมติเห็นชอบ

รายงานผลการประเมินองคก์ารมหาชนดงักล่าวแลว้ สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

  1. กรอบการประเมินองคก์ารมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กพม. มีมติ

เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563) ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 

 

 

 

   1.1 ส่วนที่ 1 องคป์ระกอบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน จ านวน 4 องคป์ระกอบ 

ดงัน้ี 

องคป์ระกอบการประเมิน 

 

น ้าหนกั 

(รอ้ยละ) 

จ านวนตวัช้ีวดั 

อ ง ค์ป ร ะ ก อบที่  1  ปร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร

ด าเนินงาน : 

40 - ตัวช้ีวดัท่ีครอบคลุมทุกวตัถุประสงคใ์นการ

จดัตั้ง (ไมจ่ ากดัจ านวนตวัช้ีวดั) 
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เป็นการประเมินการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม

วตัถุประสงคจ์ดัตั้ง ประเด็นการปฏิรูปประเทศ

ของกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง และนโยบายส าคัญ

หรือเร่งด่วนของรฐับาล 

- ตัวช้ีวัดท่ีเสนอโดยองค์การมหาชน (1 

องค์การมหาชน 1 ประเ ด็นการปฏิรูป

ประเทศอย่างน้อย 1 ตัวช้ีวดั และอาจเสนอ

ตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับนโยบายส าคัญหรือ

เร่งด่วนของรฐับาลเพ่ิมไดอี้ก 1 ตวัช้ีวดั) 

องคป์ระกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความ

คุม้ค่า 

ในการด า เ นินงาน :  เ ป็นการประ เมิน

ประสิทธิภาพในการบริหารงานและความ

คุม้ค่าในการด าเนินงานการลดภาระค่าใชจ้่าย

ภาครัฐ ความคุ้มค่าในการบริหารและใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

30 - ตัว ช้ีวัดท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการ

บริหารงานความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 

(อยา่งนอ้ย 2 ตวัช้ีวดั) 

- ตัวช้ีวัดบังคับ 1 ตัว ช้ีวัด  คือ ร้อยละ

ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรขององคก์ารมหาชน 

 

องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การ          

มหาชน : 

เป็นการประเมินการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสู่

การเป็นระบบราชการ 4.0 ในดา้นการพฒันา

องค์การสู่ ดิ จิทัลและประเมินสถานะของ

หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 

(PMQA 4.0) 

20 ตวัช้ีวัดบงัคบั 1 ตวัช้ีวัด คือ ผลการพฒันา

ศกัยภาพองคก์ารสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

 

องคป์ระกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการ

ของคณะกรรมการองคก์ารมหาชน : เป็น

การประเมินบทบาทและการปฏิบติัหน้าท่ีของ

คณะกรรมการองค์การมหาชนเพ่ือก าหนด

ทิศทางและนโยบายการปฏิบัติ งานของ

องคก์ารมหาชนใหต้อบสนองต่อสภาพการณ์

ปัจจุบนัเละความตอ้งการของผูร้บับริการ 

10 ตัว ช้ี วัดบังคับ  1  ตัว ช้ี วัด  คื อ  ร้อยละ

ค ว ามส า เ ร็ จ ข อ ง ก า รพัฒนาด้า นก า ร

ควบคุมดูแล กิจการของคณะกรรมการ

องคก์ารมหาชน 

 

รวม 100  

   1.2 ส่วนที่ 2 ตวัช้ีวดัประกอบการประเมิน ไดแ้ก่ การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน โดยส านักงาน ป.ป.ช. เป็นผูร้บัผิดชอบการประเมินซ่ึงไม่น ามาค านวณคะแนน 

   1.3 ส่วนที่ 3 ตวัช้ีวดั monitor คือ ตวัช้ีวดัท่ีแสดงผลกระทบจากการด าเนินงานของ

องคก์ารมหาชนเพ่ือติดตามผลส าเร็จขององคก์ารมหาชนรายปี โดยใหอ้งคก์ารมหาชนรายงานผลตามตวัช้ีวดั

มายงัส านักงาน ก.พ.ร. (ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพม.) เพ่ือเป็นขอ้มูลสะสมส าหรบัการประเมินความคุม้ค่า

ในการจดัตั้งองคก์ารมหาชน โดยไม่น ามาค านวณคะแนน 

  2. สรุปผลการประเมินองคก์ารมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีองคก์าร

มหาชนที่เขา้ระบบการประเมิน จ  านวน 45 แห่ง ไดแ้ก่ (1) องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งตามพระราชบญัญัติ

องคก์ารมหาชน              พ.ศ. 2542และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม จ านวน 35 แห่ง และ (2) องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้ง

ตามพระราชบญัญติัเฉพาะ จ านวน 10 แห่ง สรุปได ้ดงัน้ี 

   2.1 ผลการประเมินองคก์ารมหาชนในภาพรวม 

ระดบัผลการประเมิน 

(คะแนนเฉล่ียทุกองคป์ระกอบ) 

องคก์ารมหาชนที่จดัตั้ง 

ตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชนฯ 

องคก์ารมหาชนที่จดัตั้ง

ตามพระราชบญัญตัิ

เฉพาะ ประเมินผลตาม

กรอบการประเมินฯ 

ประเมิน

ความส าเร็จของ
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การด าเนินงาน

เป็นการเฉพาะ
1
 

ระดบัดีมาก : 90 คะแนนขึ้ นไป 23 แห่ง
2
 3 แห่ง 6 แห่ง 

ระดบัดี : ตั้งแต่ 75-84.99 คะแนน 4 แห่ง 2 แห่ง 4 แห่ง 

ระดบัพอใช ้: ตั้งแต่ 60-74.99 คะแนน 2 แห่ง 1 แห่ง - 

ระดบัตอ้งปรบัปรุง : ต า่กวา่ 60 คะแนน - - - 

รวม 29 แห่ง 6 แห่ง 10 แห่ง 

 

   2.2 ผลการประเมินตามตวัช้ีวัดบงัคบัที่ส  าคญั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปได ้ดงัน้ี  

 

ตวัช้ีวดั 

 

ผลการประเมินเฉลี่ย 

องคก์ารมหาชนที่จดัตั้ง

ตามพระราชบญัญตัิ

องคก์ารมหาชนฯ3 

องคก์ารมหาชนที่จดัตั้ง

ตามพระราชบญัญตัิ

เฉพาะ 

ค่าเฉล่ียของผลการ

ประเมินองคก์าร

มหาชน 

รอ้ยละค่าใชจ้่ายดา้น

บุคลากรขององคก์าร

มหาชน 

รอ้ยละ 22.77 รอ้ยละ 28.16 รอ้ยละ 25.46 

รอ้ยละความส าเร็จของ

การพฒันาดา้นการ

ควบคุมดูแลกิจการของ

คณะกรรมการองคก์าร

มหาชน  

รอ้ยละ 97.48 รอ้ยละ 91.80 รอ้ยละ 94.64 

รอ้ยละความพึงพอใจใน

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง

องคก์ารมหาชน
4
 

รอ้ยละ 85.66 รอ้ยละ 88.91 รอ้ยละ 87.28 

หมายเหตุ : ผลการประเมินเฉล่ียในส่วนของรอ้ยละค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรและรอ้ยละความส าเร็จของการ

พฒันาดา้นการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคก์ารมหาชน ไม่รวมองคก์ารมหาชนท่ีตอ้งติดตาม

ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานเป็นการเฉพาะ 

   นอกจากน้ี การประเมินสถานะขององคก์ารมหาชนในการเป็นระบบราชการ 4.0              

(คะแนนเต็ม 500 คะแนน) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวัดบังคับภายใตอ้งคป์ระกอบที่ 3 การประเมินศักยภาพของ

องคก์ารมหาชน มีผลการประเมิน ดงัน้ี (1) องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งตามพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน ฯ มี

ผลคะแนนสูงกว่า 250 คะแนน จ านวน 16 แห่ง  และมีคะแนนต า่กว่า 250 คะแนน จ านวน 13 แห่ง และ 

(2) องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งตามพระราชบญัญัติเฉพาะ มีคะแนนสูงกว่า 250 คะแนน จ านวน 9 แห่ง และมี

คะแนนต า่กวา่ 250 คะแนน จ านวน                    1 แห่ง  

   2.3 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์ารมหาชนใน

ภาพรวม เน่ืองจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาอยา่งต่อเน่ืองท าให้

มีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด-19  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อองคก์ารมหาชน 

เช่น การประกาศยกเลิก/เล่ือนการจดังานประชุมและนิทรรศการ ของส านักงานส่งเสริมการจดัประชุมและ

นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) การปิดสถานท่ีและงดใหบ้ริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ของสถาบนัวิจยัและ

พัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) พิพิธภัณฑ์การเรียนรูข้องส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน) และการปิดด่านชายแดนระหวา่งประเทศส่งผลกระทบต่อการ

พฒันาโครงการท่ีเป็นการด าเนินการร่วมระหว่างองคก์ารมหาชนและประเทศเพ่ือนบา้น ของส านักงานความ
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ร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบา้น (องคก์ารมหาชน) ซ่ึงจากเหตุปัจจยัดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อ

เป้าหมายของตัวช้ีวดัท่ีก าหนดท าใหใ้นภาพรวมมีองคก์ารมหาชนขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวดัและค่า

เป้าหมายมากถึง 19 แห่ง 

  3. ในการประชุมฯ กพม. ไดเ้ห็นชอบใหย้กเวน้การคดัเลือกองคก์ารมหาชนดีเด่นประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีขอ้สงัเกตว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยงัคงประสบปัญหาการแพร่

ระบาดของ               โควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมขององคก์ารมหาชน และยงั

ส่งผลต่อเน่ืองไปยงัการคดัเลือกองคก์ารมหาชนดีเด่นท่ีไม่สามารถคดัเลือกได ้จึงควรพิจารณาคดัเลือกและ

ใหร้างวลักบัองคก์ารมหาชนที่มีผลงานสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-

19 หรือองคก์ารมหาชนที่มีผลงานโดดเด่นดา้น             อื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

เพื่อเป็นแรงจูงใจในเชิงบวกแก่องคก์ารมหาชนแทนการคดัเลือกองคก์ารมหาชนดีเด่น  นอกจากน้ี ยงัได้

มีขอ้สังเกตเก่ียวกับแนวทางการก าหนดตัวช้ีวัดขององค์การมหาชนในอนาคตว่า ควรพิจารณาความ

เหมาะสมของพนัธกิจตามกลไกส าคญัในระบบนิเวศนแ์ละห่วงโซ่ผลการด าเนินงานของ            แต่ละ

องคก์ารมหาชน เพ่ือใหท้ราบทิศทางในการด าเนินงานและการก าหนดคุณภาพตวัช้ีวดัท่ีสรา้งผลผลิต ผลลพัธ ์

และผลกระทบ ซ่ึงส านักงาน ก.พ.ร. จะน าขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะดังกล่าวไปด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ต่อไป 

_______________________ 
1
คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) เป็นผู้พิจารณาตัวช้ีวัดท่ีใช้ประเมิน

ความส าเร็จของการด าเนินงานเป็นการเฉพาะ เช่น การประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การ

มหาชนท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการหรือยงัไม่สามารถด าเนินการไดเ้ต็มรูปแบบตามวตัถุประสงคก์ารจดัตั้ง หรือ

องคก์ารมหาชนท่ีตอ้งมีการปรบับทบาทภารกิจใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ส าหรบัองคก์ารมหาชน 

จ านวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ (1) ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2) 

สถาบนัส่งเสริมศิลปหตัถกรรมไทย (องคก์ารมหาชน) (3) ส านักงานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์าร

มหาชน) (4) สถาบนับริหารจดัการธนาคารท่ีดิน (องคก์ารมหาชน) (5) ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) 

และ (6) ส านักงานพฒันาพิงคนคร (องคก์ารหาชน) 
2
องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งตามพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชนฯ ท่ีประเมินผลตามกรอบการประเมินฯ และมีผล

การประเมินอยู่ในระดบัดีมาก (90 คะแนนขึ้ นไป) เช่น (1) สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 

(2) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์(3) ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

(4) ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) (5) ส านักงานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศ

เพ่ือนบา้น (องค์การมหาชน) (6) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ (7) 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) 
3
การก าหนดรอ้ยละค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรขององคก์ารมหาชนไม่เกินรอ้ยละ 30 ของงบประมาณค่าใชจ้่าย

ตามแผนการใชจ้่ายเงินท่ีไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ ยกเวน้องค์การ

มหาชนท่ีมีมติคณะรฐัมนตรีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามนัยมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 

28 พฤษภาคม 2561 
4
จากการประสานส านักงาน ก.พ.ร. แจง้ว่า รอ้ยละความพึงพอใจในการใหบ้ริการขององคก์ารมหาชน เป็น

ประเด็นการประเมินภายใตอ้งคป์ระกอบท่ี 4 ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความพึงพอใจของผูร้บับริการ 

 

9. เรื่อง สรุปรายงานการตดิตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและขอ้สัง่การนายกรฐัมนตรี ครั้งที่ 

14 (ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบตามท่ีคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาล

และ             ขอ้สัง่การนายกรฐัมนตรี (กตน.) เสนอสรุปรายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย
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รฐับาลและขอ้สัง่การนายกรฐัมนตรี ครั้งท่ี 14 (ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) 

สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

  1. นโยบายหลกั 11 ดา้น ประกอบดว้ย 

นโยบายหลกั มาตรการ/ผลการด าเนินงานที่ส  าคญั 

1) การปกป้องและเชิดชู

สถาบนัพระมหากษตัริย ์

1.1) เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

“Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงแห่งชีวิต” เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2565) เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 เพ่ือ

ใหบ้ริการตรวจวดัสายตาและประกอบแว่นสายตาใหแ้ก่กลุ่มเปราะบางใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร             3 รุ่น รุ่นละ 400 คน และด าเนินโครงการ

แว่นตาผูสู้งวัยในสมเด็จพระกนิษฐา            ธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จงัหวดัตาก โดยใหบ้ริการแก่

ผูสู้งวยัท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพไดแ้ละมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้ นไปท่ีตอ้งการ

ความช่วยเหลือดา้นสายตาใหเ้ขา้รับบริการตรวจวัดสายตาและประกอบ

แวน่ตา รวม 400 คน 

1.2) จดักิจกรรมจิตอาสาสานพลงัรกัน ้าปิง รกัวิถีชุมชน เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 10 เน่ืองใน

โอกาสเฉลิม             พระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ 

จงัหวดัก าแพงเพชร เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 เพ่ือใหเ้กิดการมีส่วน

ร่วมในพ้ืนท่ีในการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ลดการท้ิงส่ิงปฏิกูลหรือการระบาย

ส่ิงสกปรกสงสู่แมน่ ้า 

2) การสรา้งความมัน่คง 

ความปลอดภยัของ

ประเทศ และความสงบ

สุขของประเทศ 

ขับเคล่ือนนโยบายป้องกันและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน

และบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วอย่างเป็นระบบเพ่ือแกไ้ขปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานและการลกัลอบเขา้มาท างานในประเทศ โดยศูนยค์วบคุม

การแจง้เรือเขา้-ออก จงัหวดัระนอง ไดแ้จง้ผลการเขา้-ออกของเรือ 4,418 

ครั้ง แจง้การเขา้ของแรงงาน 22,017 คน และแจง้การออกของแรงงาน 

22,050 คน ทั้งน้ี สถานการณด์า้นแรงงานจงัหวดัระนองมีแรงงานขา้มชาติ

ท่ีไดร้บัอนุญาตท างานอยูใ่นพ้ืนท่ี 34,111 คน 

3) การท านุบ ารุงศาสนา

ศิลปะและวฒันธรรม 

3.1) เปิดอุทยานประวตัศิาสตรส์ดก๊กอ๊กธม จงัหวดัสระแกว้ ใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตรข์องไทย พรอ้มจดัสรา้งศูนยบ์ริการขอ้มูลปราสาท

สถาปัตยกรรมวฒันธรรมเขมร ศิลาจารึกช้ินส าคญั น าเสนอการอนุรกัษ์และ

บูรณะปราสาทสด๊กก๊อกธม โดยเปิดใหเ้ขา้ชมตั้งแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม 

2565 เป็นตน้ไป 

3.2) จดังานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่น

อีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน ้าพระธาตุยาคู ทะเลธุงอีสาน 

ประจ  าปี 2565 ระหวา่งวนัท่ี 13 - 17 พฤษภาคม 2565 ณ โบราณสถาน

เมืองฟ้าแดดสงยาง            พระธาตุยาคู จงัหวดักาฬสินธุ์ มีผูเ้ขา้ร่วมงาน 

220,945 คน มีรายไดห้มุนเวียน 52.09 ลา้นบาท 

3.3) ใหทุ้นสนับสนุนเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรคป์ระจ  าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 132 โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 299.12 

ลา้นบาท 
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4) การสรา้งบทบาทของ

ไทยในเวทีโลก 

4.1) กิจกรรมการเปิดตัวกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-

แป ซิ ฟิ ก  ( Indo-Pacific Economic Framework:  IPEF)  เ มื่ อ วัน ท่ี  23 

พฤษภาคม 2565 โดยไทยไดใ้หค้วามส าคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือ

ภายในภูมิภาคเพ่ือขยายโอกาสทางการคา้และการลงทุนเร่งขับเคล่ือน

ประเทศและประชาชนไปสู่อนาคต  ท่ีมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน เสริมสรา้งการ

เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสมดุลและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มผ่านโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG ใชพ้ลงังานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

และสรา้งมูลค่าเพ่ิมโดยใชอ้งค์ความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวตักรรม ยึดมัน่ระบบการคา้เสรีและเปิดการคา้เสรีกบัหลายประเทศ 

4 .2)  เข้าร่ วมประชุม International Conference on the Future of Asia 

(Nikkei Forum) ครั้งที่ 27* ระหว่างวันท่ี 26 - 27 พฤษภาคม 2565                        

ณ ประเทศญ่ีปุ่น โดยนายกรัฐมนตรีไดก้ล่าวถึงเหตุผลหลักในการเขา้ร่วม

ประชุม เช่น ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิ้ดระหว่างไทย-ญ่ีปุ่น ความ

พรอ้มของไทยในการร่วมมือกบัญ่ีปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือส่งเสริม

ความเป็นหุน้ส่วนทางยุทธศาสตรร์ะหวา่งกนั และการแบ่งปันมุมมองของไทย 

รบัฟัง และแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นท่ีมีประโยชน์กับทุกฝ่าย ซ่ึงไทยไดแ้บ่งปัน

มุมมองของไทย            ท่ีเอเชียจะร่วมกนัเพ่ือมุ่งใหเ้กิดสนัติภาพและความ

มัน่คงในภูมิภาค 

5) การพฒันาเศรษฐกิจ

และความสามารถในการ

แข่งขนัของไทย 

5.1) พฒันาภาคอุตสาหกรรม เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ไดม้ีพิธีลง

นามข้อตกลงระหว่า งกรมสรรพสามิตกับ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

รถจกัรยานยนตแ์บบพลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle: 

BEV) รายแรกท่ีเขา้ร่วมสนับสนุนการใชย้านยนต์ไฟฟ้า ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ี

เขา้ร่วมมาตรการฯ จะไดสิ้ทธิประโยชน์จากภาษีสรรพสามิตอตัราภาษีตาม

มูลค่ารอ้ยละ 1 และเงินอุดหนุน 18,000 บาทต่อคัน ส าหรับการน าเขา้

รถจกัรยานยนต ์BEV ในปี 2565-2566 และผลิตรถจกัรยานยนต ์BEV ใน

ปี 2565-2568 ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2565 ทั้งน้ี 

ไดว้างแผนท่ีจะผลิตรถจกัรยานยนต์ BEV ในปี 2565 จ านวน 32,000 คัน 

ปี 2566 จ านวน 38,400 คนั ปี 2567 จ านวน 46,400 คนั และปี 2568 

จ านวน 56,000 คนั 

5.2) พฒันาภาคเกษตร เช่น ผลกัดนัการส่งออกสินคา้เกษตรไทย ส่งเสริม

ความร่วมมือเกษตรอัจฉริยะ พัฒนาพืชผักสมุนไพรเป็นสินคา้เกษตรชนิด

พิเศษสีเขียว (SAP-Special Agricultural Products) โครงการหน่ึงประเทศ

หน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และส่งเสริม

เกษตรแปลงใหญ่ขับเคล่ือนการผลิตทุเรียนนนท์ท าใหพ้ื้นท่ีปลูกทุเรียน

เพ่ิมข้ึนเป็น 2,280 ไร่ เกษตรกร 1,162 ครวัเรือน 

5.3) พฒันาภาคการท่องเที่ยว เช่น ด าเนินโครงการ Amazean Jungle Trail 

เพ่ือจดัการแข่งขนักีฬาวิ่งเทรลและส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองเบตง จงัหวดั

ยะลา ระหว่างวนัท่ี 6-8 พฤษภาคม 2565 และจดักิจกรรม “1 โรงเรียน 1 

ลานกีฬา” โดยมอบลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และปรบัปรุงอาคารเรียนใหก้ับ

โรงเรียนเทศบาล 4 บา้นกาแป๊ะฮูล ูจงัหวดัยะลา 

5.4) พฒันาการคา้การลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการคา้การบริการและ

การลงทุนในภูมิภาค เช่น จดัประชุมรฐัมนตรีการคา้เอเปค 2022 ภายใต้
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หัวขอ้ “เปิดกวา้งสรา้งความสัมพันธ์ เช่ือมโยงกัน สู่สมดุล” ระหว่างวันท่ี 

21-22 พฤษภาคม 2565 จัดงานแสดงสินคา้และเคร่ืองด่ืม “THAIFEX-

ANUGA ASIA 2022” มีผูป้ระกอบการไทยและต่างชาติเขา้ร่วมแสดงสินคา้ 

1,603 บริษัท มีผูเ้ขา้ชมงาน 83,099 คน เกิดมลูค่าการสัง่ซ้ือกว่า 66,169 

ลา้นบาท และส่งเสริมการขนส่งผลไมท้างอากาศ เพ่ือระบายผลไมฤ้ดูกาล

ผลิตปี 2565 ออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5.5) พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ก าหนดเพ่ิมเสน้ทางใหใ้ชอ้ัตรา

ความเร็วไมเ่กิน 120 กิโลเมตร/ชัว่โมง และไมต่ า่กวา่ 100 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

ระยะท่ี 3 เพ่ิม 3 สายทาง โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 

ประกอบดว้ย           (1) ทล.4 เขาวงั-สระพระ จงัหวดัเพชรบุรี (เป็นช่วง 

ๆ) (2) ทล.9 บางแค-คลองมหาสวสัด์ิ ระหวา่ง กม.23+400-กม.31+600 

กรุงเทพมหานคร และ (3) ทล.35 นาโคก-แพรกหนามแดง จังหวัด

สมุทรสงคราม (เป็นช่วง ๆ)  

5.6) พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นดิจิทัลและมุ่งสู่การเป็นประเทศ

อัจฉริยะ เช่น ขบัเคล่ือนใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล (d-DATA) ของ

ไทย เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ-สงัคมไทยในยุคดิจิทัล และเสนอผลงานดา้นการ

พฒันาดิจิทลัส าคญัของไทยในเวทีประชุม “Huawei APAC Digital Innovation 

Congress” ณ ประเทศสิงคโปร ์

5.7) พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวิจยัและ

พัฒนา และนวัตกรรม เช่น พัฒนาหุ่นยนต์เ พ่ือการปิเปตต์ใช้ใน

หอ้งปฏิบติัการทางการแพทยส์ าหรบัการตรวจหาเช้ือโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 (โควิด-19) ช่วยลดความเส่ียงใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์และต่อ

ยอดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง “อุบลโมเดล” ด้วย

เทคโนโลยีและนวตักรรมสู่ “อุบลโมเดลพลสันวตักรรม” เพ่ือปรบัเปล่ียนการ

ปลูกมันส าปะหลังอินทรีย์ใหไ้ดคุ้ณภาพดี โดยในปี 2564 สามารถสรา้ง

มลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได ้1.30 ลา้นบาท 

6) การพฒันาสรา้งความ

เขม้แข็งของฐานราก 

6.1) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดใหก้ับผูป้ระกอบการ 

OTOP  ผ้า ไทย  (Coaching ผ้า ขิดลายนารี รัตนราชกัญญา)  โดยมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นผูผ้ลิตผูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผา้และช่างทอผา้จาก 

4 ภูมิภาค 480 กลุ่ม/ราย 

6.2) จดังาน “DIPROM ยกระดบัสินคา้ชุมชน กระตุน้เศรษฐกิจฐานราก

น าสู่รายไดค้ืนถ่ินชุมชน” เมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2565 เพ่ือพฒันาทกัษะ

การผลิตผลิตภัณฑแ์ละสรา้งรายไดใ้หชุ้มชน เช่น การท าน ้ายาซักผา้ น ้ายา

ลา้งจาน และการออกบทูใหค้ าปรึกษาแนะน าต่าง ๆ  

6.3) พัฒนาทักษะดิจิทัลใหชุ้มชนสรา้งโอกาสทางการตลาดออนไลน์ 

เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถหมู่บา้นอุตสาหกรรมเชิงสรา้งสรรคบ์า้นนาตน้

จัน่ จังหวัดสุโขทัย จัดท าคอนเทนต์เพ่ือเล่าเร่ืองของชุมชน ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวในชุมชน เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและเพ่ิมรายได ้โดยน าระบบ

ดิจิทัลมาผสานกบัวิถีชีวิตดั้งเดิมจะช่วยดึงจุดเด่นของชุมชน เพ่ือสรา้งอาชีพ

และรายไดใ้หเ้พ่ิมข้ึน 

7) การปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูแ้ละพฒันา

7.1) ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ 349 แห่ง ภายใต้กรอบการ

ด าเนินงานและจุดเน้น 8 ดา้น เช่น ความปลอดภยัของผูเ้รียน ระบบประกนั
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ศกัยภาพของคนไทยทุก

ช่วงวยั 

คุณภาพ หลกัสูตรสมรรถนะการพฒันาครู การเรียนการสอน และการวดัและ

ประเมินผล 

7.2) ปรับปรุงแกไ้ขประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือบรรเทาภาระหน้ีสิน และเสริมสภาพคล่องดา้นการ

บริหารจดัการศึกษาเอกชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้

โรงเรียนเอกชนในระบบขนาดเล็กขอกูย้ืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนใน

ระบบได ้

7.3) สรา้งเครือข่าย สรา้งอนาคตใหแ้รงงานไทย ภายใตโ้ครงการ 3 ม. 

“มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม” ไดม้ีพิธีลงนามบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ย

ความร่วมมือระหว่างกรมการจดัหางาน สถาบนัการศึกษา 4 แห่ง และสถาน

ประกอบการภาคเอกชน 13 แห่ง และเปิดงานมหกรรม สรา้งงาน สรา้ง

อาชีพสู่ EEC ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก ไดเ้ตรียมต าแหน่งงาน

ว่าง 1,700 อตัรา จากสถานประกอบการ 20 แห่ง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 มีผูส้มคัรงาน 1,778 คน และไดร้บัการบรรจุงาน 1,357 คน 

8) การพฒันาระบบ

สาธารณสุขและ

หลกัประกนัทางสงัคม 

8.1) จดั “มหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท” ครั้งที่ 9 ภายใตแ้นวคิด “การ

พฒันาระบบบริการสุขภาพในสถานการณโ์ควิด-19” มีโรงพยาบาลและ

สถาบันทางการแพทยใ์นพ้ืนท่ีทุ่งพญาไทและย่านนวตักรรมการแพทยโ์ยธี 

11 แห่ง เขา้ร่วมแลกเปล่ียนความรูท้างวิชาการและพัฒนาคุณภาพงาน

บริการ ทั้งน้ี มีโรงพยาบาลในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 4 แห่ง เร่ิม

แบ่งปันทรพัยากรดา้นสุขภาพใหผู้ป่้วย 4 โรค (โรคไสต่ิ้งอกัเสบ โรคมะเร็ง 

โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด) เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถึงการรกัษามากขึ้ น 

8.2) ขยายการออกใบรบัรองสุขภาพดิจิทลั ส าหรบัคลินิกเวชกรรม คลินิก             

ทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย ์รา้นยา และโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือ

พัฒนา Digital Health Platform ใหร้องรับการใชง้านของประชาชนไดอ้ย่าง

ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยไม่มีค่าใชจ้่ายและไม่จ ากัดจ านวนผูล้งนามเป็น

เวลา 2 ปี  

8.3) ก าหนดให ้“โรคฝีดาษวานร” เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง โดยศูนย์

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรมควบคุมโรค เมื่อวันท่ี 25 

พฤษภาคม 2565 เน่ืองจากยังไม่มีผู ้ป่วยในประเทศและยังไม่มีการแพร่

ระบาดเป็นวงกวา้ง 

9) การฟ้ืนฟู

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

การรกัษาสิ่งแวดลอ้มเพื่อ

สรา้งการเตบิโตอยา่ง

ยัง่ยนื 

9.1) ด าเนินโครงการก่อสรา้งระบบกระจายน ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย์

หนองคลองก่าม และโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูล าปึกบา้นดอนหัน ต  าบล

หนองไผ่ อ  าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยสามารถเก็บกักน ้ าได้ 

514,000 ลูกบาศกเ์มตร มีประชาชนไดร้บัประโยชน์ 213 ครวัเรือน และ

สนับสนุนพ้ืนท่ีการเกษตร 480 ไร่ 

9.2) องค์การอนามัยโลกมอบรางวัล World No Tobacco Day 2022 

Awards ความส าเร็จในการขับเคล่ือนนโยบายชายหาดปลอดบุหรี่เป็น

ตน้แบบใหท้ัว่โลกใหก้บัไทย เมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 เน่ืองจากการ

ด าเนินนโยบายขบัเคล่ือนและผลกัดนัการสรา้งส่ิงแวดลอ้ง สถานท่ีท่องเท่ียว

เชิงธรรมชาติ                     ใหป้ลอดบุหร่ีอยา่งเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน 
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10) การปฏิรูปการบริหาร

จดัการภาครฐั 

ร่างพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... คณะรฐัมนตรีมีมติ

เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบญัญัติฯ 

เพ่ือเพ่ิมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผูป้ระกนัตนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท่ี์

เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้้ประกันตนมีสิทธิเลือกรับบ าเหน็จ

บ านาญชราภาพเป็นหลกัประกนัการกูเ้งินกบัสถาบนัการเงินได ้และน าเงิน

กรณีชราภาพท่ีตนเองสมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมาใช้ก่อน

บางส่วนได ้ตลอดจนรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 

11) การป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบและ

กระบวนการยุติธรรม 

ผลการปราบปรามผู ้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตทัว่ประเทศ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวนัที่ 6-11 พฤษภาคม 2565) พบ

การกระท าผิด 608 คดี คิดเป็นเงินค่าปรบั 10.06 ลา้นบาท โดยมีของกลาง

แยกเป็น น ้าสุรา 2,195.029 ลิตร ยาสูบ 8,556 ซอง ไพ่ 238 ส ารบั น ้ามนั

และผลิตภณัฑน์ ้ามนั 13,900 ลิตร รถจกัรยานยนต ์14 คนั 

  2. นโยบายเร่งด่วน 9 เรื่อง ประกอบดว้ย 

นโยบายเร่งด่วน มาตรการ/ผลการด าเนินงานที่ส  าคญั 

1) การแกไ้ขปัญหาใน

การด ารงชีวิตของ

ประชาชน 

เช่น (1) ลดอัตราภาษีน ้ ามันดีเซล 5 บาทต่อลิตร ระยะเวลา 2 เดือน 

(ตั้งแต่วันท่ี 21 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2565) เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนและภาคธุรกิจ (2) ด าเนินโครงการ “พาณิชยล์ด

ราคา ช่วยประชาชน” เพ่ือช่วยลดภาระค่าครองชีพใหแ้ก่ประชาชนในการซ้ือ

สินคา้อุปโภคบริโภค ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565 (3) ใหก้าร

ช่วยเหลือดา้นหน้ีสินแก่สมาชิกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร ใหไ้ดร้บัการ

ลดภาระดอกเบ้ีย 976 แห่ง 353,274 ราย (4) บริหารจดัการที่ดินท ากิน

แก่เกษตรกรรายย่อยและผู ้ดอ้ยโอกาส มีเกษตรกรได้รับสิทธิเข ้าท า

ประโยชน์ในท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 13,946 ราย และ (5) ลดอุปสรรคการ

ประกอบอาชีพประมงพาณิชยแ์ละประมงชายฝัง่ รวมถึงดูแลประมง

พ้ืนบา้นใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานสากล เช่น ควบคุมและเฝ้าระวงัการท า

ประมงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 279 ครั้ง ตรวจสอบระบบตรวจสอบยอ้นกลบั

ของโรงงาน 168 แห่ง ออกใบรับรองการจับสัตว์น ้าและ Annex IV จ านวน 

3,391 ฉบับ และสุ่มตรวจชนิดและปริมาณวัตถุดิบสัตว์น ้ าหน้าสถาน

ประกอบการ 1,083 ครั้ง 

2) การปรบัปรุงระบบ

สวสัดิการและพฒันา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

สนับสนุนการพัฒนาและสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 1,222 กองทุน 

ครอบคลุมสมาชิก 1.07 ลา้นคน ในการจดัสวสัดิการพ้ืนฐานใหส้มาชิกตั้งแต่

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เพ่ือสรา้งหลกัประกนัความมัน่คงของคนในชุมชนใหม้ีความ

เป็นอยูท่ี่ดีขึ้ น  

3) การใหค้วามช่วยเหลือ

เกษตรกรและพฒันา

นวตักรรม 

ด าเนินโครงการประกนัภัยขา้วนาปี ปีการผลิต 2565 ซ่ึงคณะรฐัมนตรีมีมติ

เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบการด าเนินโครงการฯ มีพ้ืนท่ี

เป้าหมายรวมของค่าเบ้ียประกันภัยพ้ืนฐานและอัตราเบ้ียประกันภัยแบบ

สมคัรใจ 29 ลา้นไร่ วงเงิน 1,925.065 ลา้นบาท 

4) การยกระดบัศกัยภาพ

ของแรงงาน  

ส่งเสริมการส่งแรงงานไทยไปท างานรฐัอิสราเอล 208 คน ทั้งน้ี ภาพรวมในปี 

2565 ได้จัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศในทุกประเทศ รวม 

17,512 คน มีรายไดก้ลบัเขา้ประเทศประมาณ 82,506 ลา้นบาท 
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5) การวางรากฐานระบบ

เศรษฐกิจของประเทศสู่

อนาคต 

( 1 )  ล ง น า ม บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก องคก์ารบริหารการ

พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน) และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 11 หน่วยงาน เพ่ือขับเคล่ือนเมืองพัทยาสู่การเป็น

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ดา้นภาพยนตร์ของยูเนสโกและศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมในการดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ สู่การ

ขยายฐานสรา้งรายไดก้บัชุมชนและเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ และ (2) 

สนับสนุนการลงทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยตั้งแต่เดือน

มกราคม-พฤษภาคม 2565 มีการยื่นขอรบัการส่งเสริมการลงทุนในจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 183 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 93,972 ลา้น

บาท 

6) การเตรียมคนไทยสู่

ศตวรรษที่ 21 

(1) แกไ้ขปัญหาข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: 

AFNC) ไดต้รวจสอบขอ้ความข่าว 306 เร่ือง (ข่าวปลอม 63 เร่ือง ข่าวจริง 

219 เร่ือง ข่าวบิดเบือน 24 เร่ือง) และน าไปเผยแพร่ 187 เร่ือง และรอ

ด าเนินการเผยแพร่ 119 เร่ือง และ (2) เฝ้าระวงัเว็บไซตผิ์ดกฎหมาย ไดม้ี

ค าสัง่ศาลใหร้ะงับการแพร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมาย 11 

ค าสัง่ศาล รวม 271 URLs  

7) การแกไ้ขปัญหายา

เสพติดและสรา้งความ

สงบสุขในพ้ืนที่ชายแดน

ภาคใต ้

ในเดือนพฤษภาคม 2565 กองก าลังป้องกันชายแดนได้สกัดกั้นและ

ปราบปรามการลกัลอบคา้ยาเสพติด สามารถจบักุมผูก้ระท าผิดเก่ียวกับยา

เสพติด 108 ครั้ง ผูต้อ้งหา 108 คน ยึดไดข้องกลางยาบา้ 14,409,967 

เม็ด ไอซ์ 10 กิโลกรมั เฮโรอีน 0.265 กิโลกรมั คีตามีน 132 กิโลกรมั ฝ่ิน 

1.272 กิโลกรมั กญัชาแหง้ 3,250.246 กิโลกรมั และดอกกญัชาแหง้ 27 

กิโลกรมั และส านักงานต ารวจแห่งชาติไดจ้ับกุมคดียาเสพติด 22,205 คดี 

ผูต้อ้งหา 22,771 คน ยึดของกลางยาบา้ 62,077,221 เม็ด ไอซ ์545.78 

กิโลกรมั เฮโรอีน 1.12 กิโลกรมั กญัชา (แหง้) 5,653.46 กิโลกรมั โคเคน 

1.55 กิโลกรมั เคตามีน 137.56 กิโลกรมั และ   ยาอี 42,474 เม็ด 

8) การพฒันาระบบการ

ใหบ้ริการประชาชน 

อยู่ระหว่างปรับปรุงเง่ือนไขวีซ่าประเภทพิเศษ “Smart Visa” เพ่ือขยาย

ขอบข่ายการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแก่บุคลากรทักษะสูง/

ผูเ้ช่ียวชาญ นักลงทุน ผูบ้ริหาร และผูป้ระกอบการวิสาหกิจเร่ิมตน้ (Startup) 

ท่ีประสงคจ์ะเขา้มาท างานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ผ่านวีซ่าประเภทพิเศษ SMART Visa ใหก้วา้งและจูงใจมากขึ้ น รวมถึงผ่อน

ปรนหลกัเกณฑท่ี์มีอยู่เดิม ทั้งน้ี ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565 มีผู ้

ขอรบัรองคุณสมบติั 234 ค าขอ และมีผูผ่้านการรบัรองฯ 164 ค าขอ 

9) การจดัเตรียม

มาตรการรองรบัภยัแลง้

และอุทกภยั 

ไดม้ีการส ารวจและซ่อมแซมบา้นเรือนประชาชนท่ีประสบวาตภยัในพ้ืนท่ี 23 

จังหวัด มีบา้นเรือนไดร้ับความเสียหาย 1,490 หลังคาเรือน ด าเนินการ

ซ่อมแซมแลว้ 1,395 หลงัคาเรือน 

________________________________ 

* คณะรฐัมนตรีมีมติเมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2565 รบัทราบผลการเยือนญ่ีปุ่นของนายกรฐัมนตรีในโอกาส

เขา้ร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั้งท่ี 27 ระหวา่งวนัท่ี 26-27 พฤษภาคม 2565 และมอบหมายส่วน

ราชการด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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10. เรื่อง การขอรบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ

เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ  าเป็น เพ่ือด าเนินการโครงการพฒันาอาชีพเสริม เพิ่มรายไดใ้ห้

ชุมชนดีพรอ้ม 

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 

รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 1,249.296 ลา้นบาท ใหก้ระทรวงอุตสาหกรรม 

(อก.) (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) เพ่ือด าเนินงานโครงการพฒันาอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใ้หชุ้มชนดีพรอ้ม ตาม

ความเห็นของ                 ส านักงบประมาณ   

  สาระส าคญัของเรื่อง  

  อก. รายงานวา่  

  1. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อ

ภาคเศรษฐกิจและสงัคมของไทย ท าใหก้ารว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้ น ก าลงัซ้ือภายในประเทศจึงปรบัตัวลดลง

ตามไปดว้ยเน่ืองจากรายไดข้องครัวเรือนลดลง นอกจากน้ีภาคเกษตรไทยยงัมีแนวโน้มท่ีตอ้งเผชิญกบัการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้ นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และบ่อยครั้งขึ้ น รฐับาลจึงให้

ความส าคญักบัการเยียวยา               ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และ

การฟ้ืนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม                ใหก้ลับเขา้สู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยเฉพาะการ

เสริมสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) ควบคู่ไปกับการกระจาย

ความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพ่ือใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยืน 

  2. อก. ไดน้ านโยบายไปปฏิบติั โดยมุ่งเป้าการพฒันาชุมชนใหส้อดรบักบัการเปล่ียนแปลงใน

วิถีปกติใหมเ่ป็น “ชุมชนดีพรอ้ม” ท่ีมีความเขม้แข็ง สามารถสรา้งรายไดอ้ย่างยัง่ยืนผ่านกลไก “7 วิธีป้ันชุมชน

ดีพรอ้ม” ดงัน้ี 

7 วิธี ป้ันชุมชนดีพรอ้ม รายละเอียดโดยสรุป 

1. แผนชุมชนดีพรอ้ม เช่ือมโยงกบัยุทธศาสตรช์าติ ในประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ท่ีมีการวิเคราะห์

ศกัยภาพเฉพาะของแต่ละพ้ืนท่ี และจุดเด่นของแต่ละชุมชน อยา่งมีส่วน

ร่วมกบัคนในทอ้งถ่ิน 

2. คนชุมชนดีพรอ้ม - คนตอ้งมีอาชีพและอาชีพเสริมท่ีสรา้งรายไดอ้ยา่งพอเพียงได ้

- นักศึกษาตอ้งมีโอกาสและอาชีพในชุมชนบา้นเกิด 

- สรา้งความเขม้แข็งและเครือขา่ยใหก้บัผูน้ าชุมชนในแต่ละระดบั 

- ขยายผลตามโมเดลดีพรอ้มฮีโร่ (DIPROM HEROES) หรือโครงการสรา้ง

เครือข่ายผูน้ าธุรกิจยุคใหมเ่พ่ือสรา้งไทยยัง่ยืนท่ีเป็นการพฒันาวิสาหกิจเพื่อ

สงัคมใหเ้ป็นกลไกการพฒันาชุมชน 

3. แบรนดชุ์มชนดีพรอ้ม สรา้งแบรนดใ์หชุ้มชนจากอตัลกัษณอ์นัเป็นจุดเด่นในพ้ืนท่ี ซ่ึงไดเ้ร่ิม

ด าเนินการแลว้ อาทิ ชุมชนสรรพยา อ าเภอสรรพยา โดยใชโ้รงพกัสรรพยา 

100 ปี ชุมชนตลาดยอ้นยุคสรรคบุรี อ าเภอสรรคบุรี เป็นตน้  

4. ผลิตภณัฑชุ์มชนดีพรอ้ม ต่อยอดผลิตภณัฑเ์ด่นหรือมีอตัลกัษณใ์นพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความน่าสนใจและ

จุดเด่นใหชุ้มชนและกระตุน้ความตอ้งการของผูซ้ื้อและนักท่องเท่ียวใหแ้ก่

ชุมชน 

5. เคร่ืองจกัรชุมชนดีพรอ้ม ยกระดบัการผลิตในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑชุ์มชนสู่

กระบวนการผลิตแบบ 4.0 ในแต่ละชุมชน โดยพฒันาเคร่ืองจกัรท่ีออกแบบ

มาอยา่งเฉพาะทาง มีการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรแปรรูปและเคร่ืองจกัรกล

เกษตรอุตสาหกรรมอจัฉริยะ ผ่าน Application IAID และศูนยดี์พรอ้มเซ็น

เตอรท์ัว่ประเทศ 
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6. ตลาดชุมชนดีพรอ้ม สรา้งโอกาสใหผ้ลิตภณัฑชุ์มชน สามารถเขา้สู่ช่องทางการตลาดในรา้น 

Modern Trade และตลาดออนไลน์ 

7. เงินหมุนเวียนดีพรอ้ม มีมาตรการสินเช่ือระยะสั้นส าหรบัผูป้ระกอบการ ร่วมกบัการเสริมอาวุธ

ความรูท้างธุรกิจและการจดัการเงิน 

ซ่ึงส าหรับกลไก “คนชุมชนดีพรอ้ม” อก. โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไดเ้ร่ิมด าเนินโครงการ “พัฒนา

อาชีพเสริม เพิ่มรายไดใ้หชุ้มชนดีพรอ้ม” เพ่ือเสริมทกัษะในการประกอบธุรกิจใน 7 พ้ืนท่ีน าร่อง1 อก.จึงมี

ขอ้เสนอในการขยายผลโครงการใหค้รอบคลุมทั้งประเทศ (ขอ้เสนอในครั้งน้ี) โดยขอรับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น

เพ่ือด าเนินงานโครงการ วงเงิน 1,249.296 ลา้นบาท โดยโครงการมีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

   2.1 วัตถุประสงค ์: ส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนใหม้ีองค์ความรูแ้ละทักษะท่ี

จ าเป็นในการประกอบอาชีพ และพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนเพ่ือขบัเคล่ือนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

ฐานรากของประเทศ 

   2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

    2.2.1 ผูร้บัประโยชนโ์ดยตรง : คนในชุมชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากโควิด 19 

(ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ราษฎรท่ีเก่ียวขอ้ง) ผู้ท่ีถูกเลิกจา้งและกลับคืนถ่ิน ตลอดจน

ประชาชนท่ีสนใจเพ่ิมทกัษะองคค์วามรูใ้หต้นเองกว่า 700,000 คน 

    2.2.2 ผูร้บัประโยชนโ์ดยออ้ม : ชุมชนอย่างนอ้ย 400 พ้ืนที่ทัว่ประเทศ

ไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมระดบัชุมชนทอ้งถ่ินใหม้ีความเขม้แข็งภายหลงัโควิด 19 

   2.3 ผลสมัฤทธ์ิ : เกิดมลูค่าทางเศรษฐกิจไมน่อ้ยกวา่ 12,490 ลา้นบาท  

   2.4 ระยะเวลาด าเนินการ : 3 เดือน ระหวา่งกรกฎาคม - กนัยายน 2565 

   2.5 การด าเนินการ : จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐานและทักษะอาชีพท่ี

จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ โดยแบ่งหลกัสูตรการพฒันาออกเป็น 4 หลกัสูตร ด าเนินการผ่านศูนยส์่งเสริม

อุตสาหกรรมภาค 12 แห่ง และส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) และมีค่าบริหารจดัการโครงการ ไดแ้ก่ 

หลกัสูตร จ านวน 

(คน) 

วงเงิน (ลา้น

บาท) 

หลกัสูตรที่ 1 พฒันาทกัษะอาชีพพ้ืนฐานดา้นการผลิต 

เช่น กลุ่มอาชีพการท าของใชใ้นครวัเรือน (ไมก้วาดทางมะพรา้ว น ้ายา

ลา้งจาน เป็นตน้) กลุ่มอาชีพหตัถกรรมพ้ืนบา้น (งานจกัรสาน 

เคร่ืองประดบัและของท่ีระลึก เป็นตน้)  

350,000 529.900 

หลกัสูตรที่ 2 พฒันาทกัษะอาชีพพ้ืนฐานดา้นการบริการ 

เช่น กลุ่มอาชีพช่าง (ซ่อมอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์ซ่อมรถ ซ่อมแอร ์เป็น

ตน้)  

กลุ่มอาชีพบริการ (ช่างเย็บผา้ ช่างตดัผม เป็นตน้) 

 

40,000 67.560 

หลกัสูตรที่ 3 พฒันาดา้นผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์

เพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์

หรืออตัลกัษณแ์ละแบรนดสิ์นคา้ เพื่อสรา้งคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้

ผลิตภณัฑม์ีความโดดเด่น สอดรบักบัความตอ้งการของตลาดและ

สามารถกระจายสินคา้และบริการไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

270,000 476.280 

หลกัสูตรที่ 4 พฒันาตอ่ยอดทกัษะที่จ  าเป็นตอ่การประกอบธุรกิจ 

เช่น การบริหารจดัการเงินในภาคครวัเรือน/ภาคธุรกิจ การจดัท าแผน

ธุรกิจ  

40,000 48.560 
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การบญัชี การตลาด เป็นตน้ 

ค่าบริหารจดัการโครงการ เช่น ค่าประชาสมัพนัธโ์ครงการ ค่าใชจ้่าย

ในการจดัประชุม (ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพกั พาหนะ) ค่าใชจ้่ายในการติดตาม

และประเมินผลโครงการโดยบุคคลภายนอก ค่าเปิดตวัโครงการ (Kick 

Off) ค่าจา้งเหมาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบติังาน 

- 126.996 

รวม 700,000 1,249.296 

หมายเหตุ : ค่าใชจ้่ายของหลกัสูตรท่ี 1 - 4 เช่น ค่าจดัประชุม หรือจดักิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานและภาคส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน และกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้รบัการพฒันาไดม้ากกวา่ 1 หลกัสูตร 

  3. ส านักงบประมาณ (สงป.) แจง้ว่า นายกรฐัมนตรีพิจารณาแลว้เห็นชอบในหลกัการให ้อก. 

(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน

ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 1,249.296 ลา้นบาท เพ่ือด าเนินงานโครงการดงักล่าว โดยให้

พิจารณาปรับลดวงเงินและเป้าหมายการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีเหลือภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตามศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยขอท าความตกลง

รายละเอียดค่าใชจ้่ายกบั สงป. ตามขั้นตอน (อก. ไดป้รบัปรุงรายละเอียดโครงการใหส้อดคลอ้งกบัความเห็น

ของ สงป. เรียบรอ้ยแลว้) 

__________________________________ 

* 7 พ้ืนท่ีน าร่อง ประกอบดว้ย จงัหวดัสุโขทยั พิจิตร นครสวรรค ์ชยันาท สงขลา ชลบุรี และยะลา 

 

11. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตรด์า้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ

ตอ่ตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย พ.ศ. 2565 - 2570 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน 

ปปง.) เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตรด์า้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อตา้นการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการรา้ย [ยุทธศาสตร์ดา้น Anti-Money Laundering and Combating the Financing of 

Tourism: AML/CFT)] พ.ศ. 2565 - 2570 เพ่ือใหส้ านักงาน ปปง. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งขบัเคล่ือนการ

ด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายต่อไป 

  สาระส าคญัของเรื่อง  

  ส านักงาน ปปง. รายงานว่า เน่ืองจากยุทธศาสตรด์า้น AML/CFT พ.ศ. 2560 - 2564 ได้

ส้ินสุดระยะเวลาลงแลว้ ส านักงาน ปปง. จึงไดจ้ดัท า (ร่าง) ยุทธศาสตรด์า้น AML/CFT พ.ศ. 2565 - 2570 

ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารเปล่ียนแปลงและความทา้ทายต่าง ๆ รวมทั้งใหส้ามารถรบัมือกบัความเส่ียง

และภยัคุกคามจากอาชญากรรมการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และการแพร่ขยาย

อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงรูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ในคราวประชุมเมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 ไดม้ีมติเห็นชอบในหลกัการ (ร่าง) 

ยุทธศาสตรฯ์ และต่อมาสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในคราวประชุมเมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 

2565 ไดม้ีมติเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตรฯ์ โดยขอใหส้ านักงาน ปปง. ปรบัปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตรฯ์ ตาม

ความเห็นของท่ีประชุมใหม้ีความชดัเจน สามารถใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงานดา้น AML/CFT ของประเทศ

ไทย และปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องจากการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ ซ่ึง

ส านักงาน ปปง. ไดป้รบัปรุงแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ และคณะกรรมการประสานและก ากับการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรด์า้น AML/CFT ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ซ่ึงมีรองนายกรฐัมนตรี (นาย

วิษณุฯ) เป็นประธาน ไดมี้มตเิห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตรฯ์ สาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

  1. วิสยัทศัน ์
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   เป็นเลิศดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อตา้นการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง (Money Laundering, Terrorism 

Financing and Proliferation Financing: ML/TF/PF) อยา่งมีมาตรฐานสากล 

  2. พนัธกิจ 

   2.1 ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม ML/TF/PF ให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

   2.2 เสริมสรา้งความร่วมมือทุกภาคส่วนในการด าเนินงานด้านการป้องกันและ

ปราบปราม ML/TF/PF  

   2.3 ส่งเสริมการก ากบัดูแลของหน่วยงานทั้งภาครฐัและภาคเอกชนท่ีมีหน้าท่ีในการ

ป้องกันและปราบปราม ML/TF/PF ควบคู่ไปกับการส่งเสริมใหผู้ม้ีหน้าท่ีรายงานปฏิบัติตามมาตรการดา้น 

AML/CFT  

   2.4 เสริมสรา้งองคค์วามรูท่ี้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่การด าเนินงานดา้นการป้องกันและ

ปราบปราม ML/TF/PF ในรูปแบบดิจิทลั 

   2.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือก าหนดประเด็นทางสังคมด้านการป้องกันและ

ปราบปราม ML/TF/PF สู่ภาคประชาสงัคม 

   2.6 เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการองคก์รและทุนมนุษยด์า้นการป้องกัน

และปราบปราม ML/TF/PF ใหม้ีประสิทธิผลตามหลกัธรรมาภิบาล 

  3. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2565 - 2570 ใช้เป็นกรอบการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยึดหลกัการด าเนินงานในเชิงบูรณาการอย่างเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกับมาตรฐานสากล ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์ ซ่ึงส านักงาน ปปง. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

จะตอ้งใชยุ้ทธศาสตรด์า้น AML/CFT เป็นแผนแม่บทในการจดัท าแผนปฏิบตัิการเพื่อพฒันาระบบดา้น 

AML/CFT และใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปี 2566-

2570 ตอ่ไป ดงัน้ี 

เป้าประสงค ์เช่น กลยุทธ ์ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ผลกัดนัมาตรการเชิงรุกดา้นการป้องกนัและปราบปราม ML/TF/PF ของประเทศไทย

ใหมี้ประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการ

ประเมินความเส่ียงดา้น ML/TF/PF 

และสามารถน าผลการประเมินความ

เส่ียงมาใชใ้นการก าหนดนโยบาย 

มาตรการ หรือกลไกในการก ากบั

ดูแลและปฏิบติัตามใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายดา้น AML/CFT ของไทย 

- สรา้งความตระหนักแก่หน่วยงาน        

ท่ีเก่ียวขอ้งถึงผลกระทบท่ีส าคญัท่ี

เก่ียวกบัความเส่ียงดา้น ML/TF/PF  

- พฒันาแนวปฏิบติัแก่ผูป้ฏิบติังาน

ในหน่วนท่ีเก่ียวขอ้งในทุกมูลฐาน 

ส านักงาน ปปง. และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง [เช่น 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

(ศย.) ส านักงานอยัการ

สูงสุด (อส.) และส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

(สคก.)] 

2. ส่งเสริมมาตรการเชิงรุกในการ

ป้องกนัอาชญากรรมท่ีมีความเส่ียงสูง 

- พฒันามาตรการเชิงรุกในการ

ป้องกนัอาชญากรรมท่ีมีความเส่ียงสูง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั     

มลูฐานความเส่ียงสูง  

(เช่น ส านักงาน ปปง.)  

3. หน่วยขา่วกรองทางการเงินและ  

หน่วยขา่วกรองดา้นความมัน่คงมีการ

วิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตรแ์ละขา่ว

กรองเชิงรุกท่ีสอดคลอ้งกบั

สถานการณ ์และส่งต่อขอ้มูลขา่วสาร

และผลการวิเคราะหเ์พ่ือสนับสนุน

- จดัท าระบบ/กลไกของหน่วยขา่ว

กรองทางการเงิน ระบบการรกัษา

ความมัน่คง ความปลอดภยัและ

ความลบัของขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือเพ่ือ

สนับสนุนการวิเคราะหเ์ชิง

ส านักงาน ปปง. และผูม้ี

หนา้ท่ีรายงาน (เช่น 

สถาบนัการเงินตามมาตรา 

13 แห่งพระราชบญัญติั

ป้องกนัและปราบปรามการ
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การปฏิบติัการดา้น AML/CFT ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรส์ าหรบัการปฏิบติัการ

ดา้น AML/CFT  

- พฒันามาตรฐานกลไก หรือ

กระบวนการการรกัษาความมัน่คง

ความปลอดภยัและความลบัของ

ขอ้มูลทางการเงินอยา่งเป็นระบบและ

น่าเช่ือถือ 

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ

กรมท่ีดิน) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 บูรณาการการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปราม ML/TF/PF ทั้งในและ

ตา่งประเทศ    ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

1. เครือขา่ยความร่วมมือครอบคลุม

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและ

ต่างประเทศและภาคประชาสงัคม 

- แสวงหาเครือขา่ยความร่วมมือเชิง

ยุทธศาสตรใ์หม ่ๆ เพื่อสรา้งความ

ร่วมมือความช่วยเหลือทางอาญา 

และการส่งผูร้า้ยขา้มแดนเชิงรุก/ตาม

ค าขอใหม้ีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

อส. กรมสนธิสญัญาและ

หน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมาย [เช่น ส านักงาน 

ปปง. และส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ (ตช.)] 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีความ

ร่วมมือและประสานเครือขา่ยทั้งใน

และต่างประเทศอยา่งเหมาะสมใน

การด าเนินการดา้น AML/CFT  

- พฒันาความร่วมมือและการ

ประสานงานเพ่ือต่อตา้น ML/CF/PF 

ท่ีมีประสิทธิผล 

- แลกเปล่ียนขอ้มลูหรือทรพัยากร

กบัเครือขา่ยทั้งในและต่างประเทศใน

การปฏิบติัการดา้น AML/CFT  

- เสริมสรา้งความเขม้แข็งของ

เครือข่ายในการป้องกนัและ

ปราบปราม ML/CF/PF ของไทย 

อส. หน่วยงานดา้นความ

มัน่คง [เช่น ส านักขา่วกรอง

แห่งชาติ (สขช.) และ

ส านักงานสภาความมัน่คง

แห่งชาติ] และหน่วยงาน

บงัคบัใชก้ฎหมาย (เช่น 

ส านักงาน ปปง. และ ตช.) 

หน่วยงานก ากบัดูแลดา้น

เสถียรภาพทางการเงิน 

[เช่น ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (ธปท.) และ

ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(ส านักงาน 

ก.ล.ต.)] 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ส่งเสริมมาตรการและระบบการก ากบัดูแลของหน่วยงานทั้งภาครฐัและภาคเอกชนที่

มีหนา้ที่ในการป้องกนัและปราบปราม ML/ธF/PF พรอ้มทั้งส่งเสริมใหผู้มี้หนา้ที่รายงานปฏิบตัติาม

มาตรการดา้น AML/CFT  

1. หน่วยก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน

และ  ผูป้ระกอบอาชีพท่ีไมใ่ช่สถาบนั

การเงินมีความร่วมมือในการก ากบั

ดูแลและมีระบบการก ากบัดูแลท่ี

สอดคลอ้งกบัความเส่ียงดา้น 

ML/TF/PF รวมทั้งความเส่ียงท่ีเกิด

จากเทคโนโลยีใหม ่เช่น สินทรพัย์

ดิจิทลั 

- ส่งเสริมและพฒันากลไกหรือ

มาตรการในการตรวจสอบและการ

ก ากบัร่วมท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียง

ของหน่วยก ากบัดูแล 

- ส่งเสริมใหส้มาคมภาคธุรกิจมีการ

รวมตวัเพ่ือพฒันาการปฏิบติัตาม

ขอ้ก าหนดดา้น AML/CFT  

- เพ่ิมศกัยภาพหน่วยก ากบัดูแลใน

การด าเนินการตรวจสอบรายงาน

ส านักงาน ปปง. หน่วยงาน

ก ากบัดูแลดา้นเสถียรภาพ

ทางการเงิน (เช่น ธปท. 

และส านักงาน ก.ล.ต.) 

และผูม้ีหนา้ท่ีรายงาน (เช่น 

สถาบนัการเงินฯ และกรม

ท่ีดิน) 
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ธุรกรรมตอ้งสงสยัจากสถาบนั

การเงิน 

2. สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบ

อาชีพท่ีไมใ่ช่สถาบนัการเงินมีความ

เขา้ใจลกัษณะและระดบัความเส่ียง

ดา้น ML/TF/PF เป็นอยา่งดี 

- ส่งเสริมการพฒันาสถาบนัการเงิน

และผูป้ระกอบอาชีพท่ีไมใ่ช่สถาบนั

การเงินใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจความ

เส่ียงเพ่ิมข้ึน 

3. หน่วยงานก ากบัดูแลมีระบบ

ป้องกนัไมใ่หอ้งคก์รไมแ่สวงหาก าไร

ถูกใชเ้ป็นช่องทาง ML/TF/PF 

- พฒันากลไกมาตรการในการก ากบั

ดูแลองคก์รไมแ่สวงหาก าไรท่ี

สอดคลอ้งกบัความเส่ียง  

- ส่งเสริมใหอ้งคก์รไมแ่สวงหาก าไร

เขา้มาอยูใ่นระบบการก ากบัดูแล 

หน่วยงานก ากบัดูแล (เช่น 

ส านักงาน ปปง. และ

กรมการปกครอง) 

4. นิติบุคคล และหน่วยงานท่ีมี

อ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมีความ

ตระหนักและมีความเขา้ใจความเส่ียง

ดา้น ML/TF/PF  

- เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจความ

เส่ียงแก่นิติบุคคล และหน่วยงานท่ีมี

อ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พฒันาองคค์วามรูด้า้นนวตักรรม ผลิตภณัฑใ์หม่ และแนวทางการประกอบธุรกิจ

แบบใหม่ เพื่อมุ่งสู่การด าเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปราม ML/TF/PF ในรูปแบบดิจทิลั 

1. มีองคค์วามรูด้า้นนวตักรรม/

เทคโนโลยีใหม ่ๆ ในการสนับสนุน

การด าเนินงานหรือขบัเคล่ือนภารกิจ

เชิงยุทธศาสตรท่ี์ส าคญัดา้น 

AML/CFT อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- พฒันา/น าองคค์วามรูด้า้น

นวตักรรม/เทคโนโลยีใหม ่ๆ เพื่อ

สนับสนุนการขบัเคล่ือนภารกิจเชิง

ยุทธศาสตรท่ี์ส าคญัดา้น AML/CFT  

ทุกหน่วยงาน 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเครือข่าย

มีการแลกเปล่ียนองคค์วามรูด้า้น

นวตักรรม/เทคโนโลยีใหม ่ๆ  

- ส่งเสริมการจดัท าองคค์วามรูเ้พ่ือ

ขบัเคล่ือนภารกิจเชิงยุทธศาสตรท่ี์

ส าคญัดา้น AML/CFT  

- พฒันากลไกความร่วมมือในการ

แลกเปล่ียน ส่งต่อ เช่ือมโยง และ

บรูณาการองคค์วามรูด้า้น AML/CFT 

ร่วมกนั 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 สรา้งความร่วมมือและเผยแพร่ขอ้มูลดา้นการป้องกนัและปราบปราม ML/TF/PF สู่

ภาคประชาสงัคม 

1. ประชาชนทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

มีความรู ้ความเขา้ใจดา้น AML/CFT 

- ส่งเสริมองคค์วามรูด้า้น AML/CFT  

- เพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการ

ประชาสมัพนัธข์อ้มลูดา้น AML/CFT 

และพฒันาช่องทางการ

ประชาสมัพนัธท่ี์หลากหลาย 

ส านักงาน ปปง.  

2. ประชาชนมีความต่ืนตวัและ

ร่วมมือในดา้น AML/CFT ของไทย 

- ส่งเสริมใหป้ระชาชนร่วมมือในดา้น 

AML/CFT ของไทย 

ส านักงาน ปปง. และ

หน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมาย (เช่น ส านักงาน 

ปปง. และ ตช.) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พฒันาองคก์รสู่องคก์รที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ดา้นการ

ป้องกนัและปราบปราม ML/TF/PF ของไทยใหมี้ประสิทธิผล 
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1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีโครงสรา้งท่ี

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัภารกิจ

ดา้น AML/CFT  

- ปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รให้

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัภารกิจ

ดา้น AML/CFT เพ่ือรองรบัการ

เปล่ียนแปลง 

ทุกหน่วยงาน 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีอตัราก าลงั

ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการ

ด าเนินงานดา้น AML/CFT  

- ทบทวนและปรบัปรุงกรอบ

อตัราก าลงัดา้น AML/CFT ใหม้ีความ

เหมาะสมและรองรบัการ

เปล่ียนแปลง 

3. บุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

สามารถปฏิบติัภารกิจงานดา้น 

AML/CFT ได ้

- พฒันาบุคลากรผูป้ฏิบติังานดา้น 

AML/CFT ใหม้ีความเป็นมืออาชีพ 

- สรา้งแพลตฟอรม์ท่ีส่งเสริมการ

ท างานร่วมกนัของบุคลากรดา้น 

AML/CFT  

4. มีฐานขอ้มลูเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินงานดา้น AML/CFT ท่ีสามารถ

ใชใ้นการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจใน

ระดบันโยบายได ้

- พฒันาระบบ Big Data/Data 

Analytics เพ่ือใชใ้นการวิเคราะหแ์ละ

ตดัสินใจในการด าเนินงานในทุกมลู

ฐาน 

ส านักงาน ปปง. 

  4. ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย (1) ไทยมีผลการประเมินการปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลดา้น 

AML/CFT ที่ดีข้ึน และไดป้รบัระดบัจากกลุ่มติดตามแบบเฝ้าระวงั เป็นกลุ่มที่มีการปฏิบตัิตาม

มาตรฐานสากลในระดบัดี โดยมีความสอดคลอ้งดา้นกรอบกฎหมายอยา่งน้อย 33 ขอ้ จาก 40 ขอ้ และดา้น

ประสิทธิผลอยา่งน้อย 5 ดา้น จาก 11 ดา้น และ (2) ประมาณการมูลค่าทรพัยส์ินจากการยึดทรพัยส์ินคดี

ที่มีความเสี่ยงสูงเพ่ิมมากข้ึน 

 

12. เรื่อง  รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  รายงานภาวะเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเป็นการรายงานดชันีอุตสาหกรรม  รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและแนวโน้มในสาขาอุตสาหกรรมท่ีส าคญั  เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการติดตามภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศ  

  สาระส าคญั  

  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2565 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม (MPI) หดตวัรอ้ยละ 2.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงส่วนหน่ึงไดร้บัผลกระทบจากปัญหา

ขอ้จ ากดัในห่วงโซ่อุปทานโลก ส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนช้ินส่วนหรือวตัถุดิบบางรายการ 

  อุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลให ้MPI เดือนพฤษภาคม 2565 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกนัของปีก่อน คือ 

  1. ยานยนต์ หดตัวรอ้ยละ 9.11 จากการขาดแคลนช้ินส่วนและเซมิคอนดักเตอร์ท่ีใชผ้ลิต

รถยนต์บางรุ่น รวมทั้งผลกระทบจากราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ประเทศคู่คา้ ท าใหก้ารส่งออกหดตวั 

  2. Hard Disk Drive หดตัวรอ้ยละ  29.74 จากการขาดแคลนวัตถุดิบซ่ึงส่วนหน่ึงมาจาก

ผลกระทบของมาตการการควบคุมโควิด-19 ของประเทศจีน 

  3. เม็ดพลาสติก หดตวัรอ้ยละ 15.59 จากการปิดซ่อมบ ารุงของผูผ้ลิตบางราย 

  อุตสาหกรรมส าคัญที่ยงัขยายตวัในเดือนพฤษภาคม 2565 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน  
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  1. การกลัน่น ้ามนั เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 13.06 เน่ืองจากหลงัการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาดโควิด -19 ท าใหก้ารเดินทางท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้ นทั้งทางบกและทางอากาศ โดยขยายตวัเพ่ิมขึ้ น ทั้ง

การท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศ  

  2. ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 7.29 ตามความตอ้งการช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน

ตลาดโลกท่ีขยายตวัต่อเน่ือง  

 

13. เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใช้จ่ายเงินกู ้ ในคราวประชุมครั้งที่ 

13/2565                และครั้งที่ 14/2565 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้ใน

คราวประชุมครั้งท่ี 13/2565 และครั้งท่ี 14/2565 ตามท่ีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกูเ้สนอ ท่ีไดม้ีมติท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมของขอ้เสนอการเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีเป็นสาระส าคัญของ

โครงการท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะรฐัมนตรีใหใ้ชจ้่ายจากเงินกูต้ามพระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกู ้

เงินเพ่ือแกไ้ขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดฯ) ดงัน้ี 

  1. อนุมติัใหส้ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปล่ียนแปลงสาระส าคัญโครงการพัฒนา

ศกัยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (A001) 

รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยขยายระยะเวลาสิ้ นสุดการด าเนินโครงการจากเดือน

มิถุนายน 2565 เป็นเดือนกนัยายน 2565 ตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไดใ้หค้วามเห็นชอบ

ตามขัน้ตอนแลว้ 

  2. อนุมติัใหก้รมควบคุมโรค เปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีเป็นสาระส าคญัของโครงการเตรียม

ความพรอ้มดา้นสาธารณสุข เพ่ือรบัมือสถานการณฉุ์กเฉินอนัเน่ืองมาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 (COVID-19) และโครงการคน้หาเชิงรุกส าหรับกลุ่มเส่ียงของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในระดับพ้ืนท่ี โดยขยายระยะเวลาสิ้ นสุดการด าเนินโครงการ เป็นเดือนสิงหาคม 2565 

ตามท่ีรฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ไดใ้หค้วามเห็นชอบตามขัน้ตอนแลว้ 

  3. เห็นควรมอบหมายใหส้ านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค เร่งรดัการ

ด าเนินโครงการฯ ใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาท่ีขอขยายอย่างเคร่งครัด รวมถึงใหด้ าเนินการเปล่ียนแปลง

รายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENCER ใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัปรุงรายละเอียดโครงการ ส าหรบัรายการ

ท่ีส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข มีความประสงคจ์ะยกเลิกรายการท่ีคณะรฐัมนตรีอนุมติัใหใ้ชจ้่ายจาก

เงินกูต้ามพระราชก าหนดฯ เห็นควรด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ทั้งน้ี เมื่อ

ด าเนินโครงการแลว้เสร็จใหเ้ร่งด าเนินการตามขั้นตอนขอ้ 19 และ 20 ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่า

ดว้ยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งินเพ่ือ

แกไ้ขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมท่ีไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563  

  

14. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้  ภายใตพ้ระราชก าหนดฯ 

เพ่ิมเตมิ                พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2565 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้ 

ภายใต ้   พระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือแกไ้ขเศรษฐกิจและสงัคมจากการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) ในคราว

ประชุมครั้งท่ี 21/2565 ตามท่ีส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

ของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้(คณะกรรมการฯ) เสนอ ท่ีไดม้ีมติท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอแนวทา
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วงการด าเนินการตามมาตรา 6 แห่งพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 8) การพิจารณา

กลัน่กรองความเหมาะสมของขอ้เสนอแผนงานหรือโครงการเพ่ือขอใชจ้่ายจากเงินกูต้ามพระราชก าหนดฯ 

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ดงัน้ี  

 1. อนุมติัใหน้ าวงเงินกูเ้พ่ือการตามมาตรา 5 (3) มาใชเ้พ่ือการตามมาตรา 5 (1) เพ่ิมเติม 

(ครั้งท่ี 2) จ านวน 2,021.4692 ลา้นบาท เพ่ือรองรบัค่าใชจ้่ายในการแกปั้ญหาการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรสัโคโรนา 2019 

 2. อนุมติัโครงการค่าใชจ้่ายในการบรรเทา แกไ้ขปัญหา และเยียวยาผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ค่ารกัษาพยาบาลแก่กลุ่มผูไ้รสิ้ทธิการรกัษาพยาบาลโรคติดเช้ือ

ไวรสัโคโรนา 2019 ของส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงิน 1,923.1426 ลา้นบาท ส าหรบั

เป็นการจ่ายชดเชยค่าบริการแก่บุคคลไรสิ้ทธิการรกัษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้ นจริงและไดด้ าเนินการไปแลว้ในช่วง

เดือนตุลาคม 2564-เดือนมิถุนายน 2565 ตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไดใ้หค้วามเห็นชอบ

ตามขัน้ตอนแลว้ 

 3. อนุมติัโครงการค่าใชจ้่ายในการบรรเทา แกไ้ขปัญหา และเยียวยาผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (ค่าฉีดวคัซีนกลุ่มบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมทั้งผูท่ี้

ไม่ใช่ประชาชนไทย) ของส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงิน 98.3266 ลา้นบาท ส าหรบัเป็น

การจ่ายชดเชยค่าบริการฉีดวคัซีนแก่บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิและบุคคลท่ีไม่ใช่คนไทยท่ีเกิดขึ้ นจริง

และไดด้ าเนินการไปแลว้ในช่วงเดือนตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ไดใ้หค้วามเห็นชอบตามขัน้ตอนแลว้ 

 4. มอบหมายใหส้ านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรบัผิดชอบโครงการตาม

ขอ้ 2 และ 3 ด าเนินการจดัท าแผนความตอ้งการใชจ้่ายเป็นรายเดือน เพ่ือใหส้ านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

สามารถจัดหาเงินกูเ้พ่ือใชจ้่ายโครงการตามแผนการใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง พรอ้มทั้งปฏิบัติตามขอ้ 15 ของ

ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจ

กระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครดัต่อไป 

 5. เห็นชอบในหลกัการของโครงการในกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทาง

การแพทยแ์ละสาธารณสุข จ านวน 6 โครงการ กรอบวงเงิน 14,510.3059 ลา้นบาท  จ่ายค่าตอบแทน/ค่า

เส่ียงภยั แก่บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ไดแ้ก่ 

  1) โครงการแกไ้ขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                

(COVID-19) ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

  2) ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ ของส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

  3) โครงการค่าใชจ้่ายในการบรรเทา แกไ้ขปัญหาและเยียวยาผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย ์

  4) โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเส่ียงภยัในการปฏิบติังานบริการรองรบัผูป่้วยติดเช้ือ

ไวรสัโคโรนา 2019 ของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

  5) โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเส่ียงภยัในการปฏิบติังานบริการรองรบัผูป่้วยติดเช้ือ

ไวรสัโคโรนา 2019 ของกรมสุขภาพจิต 

  6) โครงการสนับสนุนการจดับริหารทางการแพทยแ์ละสารธารณสุขรองรบัการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของกรมอนามยั  

 เพ่ือเป็นการช าระค่าตอบแทน/เส่ียงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากภารกิจท่ี

เพ่ิมขึ้ น เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พรอ้มทั้งมอบหมายให้
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กระทรวงสาธารณสุข เร่งด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และปฏิบติัตามขั้นตอนของระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไป  

 

ตา่งประเทศ 

15.  เรื่อง ร่างบนัทึกความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงกลาโหม

แห่งสหรฐัอเมริกา ว่าดว้ยการจดันายทหารตดิตอ่ของกองทพัไทยประจ ากองก าลงัสหรฐัอเมริกา ภาคพ้ืน

อินโด – แปซิฟิก 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่ง

ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา ว่าดว้ยการจัดนายทหารติดต่อของกองทัพไทย

ประจ ากองก าลงัสหรฐัอเมริกา ภาคพ้ืนอินโด – แปซิฟิก (ร่างบนัทึกความตกลงฯ) ทั้งน้ี หากมีความจ าเป็นท่ี

จะต้องเปล่ียนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความตกลงฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญให้

กระทรวงกลาโหม (กห.) พิจารณาด าเนินการไดต้ามความเหมาะสม รวมทั้งใหผู้บ้ญัชาการทหารสูงสุดหรือผู้

แทนท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นผูร้่วมลงนามในร่างบันทึกความตกลงฯ โดยใหก้ระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  

จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers)                 ใหผู้้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้แทนท่ีไดร้ับ

มอบหมาย เป็นผูร้่วมลงนามในร่างบนัทึกความตกลงฯ ตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ 

(ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดและผูบ้ญัชาการกองก าลงัสหรฐัอเมริกา ภาคพ้ืนอินโด – แปซิฟิก มีก าหนดลงนาม

ร่วมกนัในร่างบนัทึกความตกลงฯ ในเดือนสิงหาคม 2565) 

 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

 สหรฐัอเมริกาไดเ้สนอร่างบนัทึกความตกลงฯ ใหฝ่้ายไทย (กองบญัชาการกองทัพไทย: บก.

กองทพัไทย) พิจารณาในการประชุมความร่วมมือทางทหารระหวา่งไทย - สหรฐัอเมริกา ระดบัฝ่ายเสนาธิการ

อาวุโส (Thai - American Consultation Senior Staff Talks: THAI TAC SST) ครั้งท่ี 21 ระหว่างวันท่ี 12 - 

17 สิงหาคม 2562 ณ มลรฐัฮาวาย สหรฐัอเมริกา ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีก าหนดรายละเอียดในการส่งนายทหาร

ติดต่อของกองทพัไทยไปปฏิบติัหน้าท่ี ณ กองก าลงัสหรฐัอเมริกา ภาคพ้ืนอินโด – แปซิฟิก (ณ มลรฐัฮาวาย 

สหรฐัอเมริกา) โดยทั้งสองฝ่ายไดร้่วมพิจารณาปรบัแกถ้อ้ยค าจนไดข้อ้ยุติแลว้ 

 กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อร่างบนัทึกความตก

ลงระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกบักระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา ว่าดว้ยการจดั

นายทหารติดต่อของกองทพัไทยประจ ากองก าลงัสหรฐัอเมริกา ภาคพ้ืนอินโด – แปซิฟิก (ร่างบนัทึกความตก

ลงฯ) ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีก าหนดรายละเอียดในการส่งนายทหารติดต่อของกองทัพไทย (ขา้ราชการทหารหรือ

พนักงานพลเรือนของกองทัพไทยผูซ่ึ้งจะไดร้ับอนุมติัหรือการรับรองจาก กห. สหรัฐอเมริกาโดยไดร้ับมอบ

อ านาจจาก กห. ใหท้ าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนอย่างเป็นทางการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนงาน โครงการ หรือเร่ืองท่ี

เป็นประโยชน์ต่อรฐับาลของคู่ภาคี)               ไปปฏิบติัหน้าท่ี ณ กองก าลงัสหรฐัอเมริกา ภาคพ้ืนอินโด – 

แปซิฟิก ซ่ึงมีรายละเอียด เช่น (1) หน้าท่ีและการปฏิบัติของนายทหารติดต่อ: จะตอ้งปฏิบัติตามนโยบาย 

ระเบียบปฏิบติั กฎหมาย และขอ้บงัคบัทั้งปวงของรัฐบาลภาคีสหรฐัอเมริกา และจะไม่เผยแพร่หรือเปิดเผย

ขอ้มลูท่ีนายทหารติดต่อเขา้ถึงไดต่้อบุคคล บริษัท องคก์ร หรือรฐับาล              อ่ืนใดโดยไม่ไดร้บัการอนุมติั

เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากภาคีเจา้ภาพก่อน (2) ขอ้ตกลงทางการเงิน : กห. จะรบัผิดชอบตน้ทุนและค่าใชจ้่ าย

ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้ นของนายทหารติดต่อ เช่น ค่าตอบแทนและค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง ค่าครองชีพท่ีเกิดขึ้ น

ทั้งหมด (3) การระงบัขอ้พิพาท : จะไดร้บัการแกไ้ขผ่านการหารือระหว่างคู่ภาคีเท่าน้ันและจะไม่ถูกน าไปอา้ง

ถึงต่อบุคคล ศาลภายในประเทศและศาลระหว่างประเทศหรือเวทีรูปแบบอ่ืนใดเพ่ือการยุติขอ้ขดัแยง้น้ัน และ                

(4) การมีผลบงัคบัใชแ้ละการส้ินสุด: ตั้งแต่วนัท่ีลงนามเป็นระยะเวลา 10 ปี  
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16.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างหนงัสือใหค้วามยินยอมต่อการภาคยานุวตัสินธิสญัญามิตรภาพและ

ความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเดนมารก์ กรีซ เนเธอรแ์ลนด ์โอมาน กาตาร ์สหรฐัอาหรบั

เอมิเตส ์และยูเครน 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือใหค้วามยินยอมต่อการภาคยานุวัติสนธิสัญญา

มิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเดนมารก์ กรีซ เนเธอรแ์ลนด ์โอมาน กาตาร ์สหรฐั

อาหรบัเอมิเรตส ์และยูเครน รวมทั้งใหร้องนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้

แทนท่ีไดร้บัมอบหมาย                  ลงนามในร่างหนังสือใหค้วามยินยอมต่อการภาคยานุวติัสนธิสญัญาฯ 

โดยเดนมาร์ก กรีซ เนเธอร์แลนด์ โอมาน กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และยูเครน ตามท่ีกระทรวงการ

ต่างประเทศ (กต.) เสนอ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  ตั้งแต่ปลายปี 2563 ท่ีประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศอาเซียนไดเ้ห็นชอบใหร้ฐัต่าง ๆ เขา้เป็น

อคัรภาคีสนธิสัญญาฯ รวม 6 รฐั ไดแ้ก่ เดนมารก์ กรีซ เนเธอรแ์ลนด์ โอมาน กาตาร ์และสหรฐัอาหรับเอ

มิเรตส ์นอกจากน้ี คาดว่ารฐัมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะเห็นชอบใหยู้เครนเขา้เป็นอคัรภาคีสนธิสญัญาฯ ใน

การประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 55 ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2565 โดยเล็งเห็นประโยชน์ว่า การ

เขา้เป็นอคัรภาคีสนธิสญัญาฯ ถือเป็นการแสดงท่าทีของยูเครนท่ีจะยอมรบัในหลกัการพ้ืนฐานของอาเซียนท่ี

ระบุไวส้นธิสญัญาฯ โดยมิไดม้ีผลกระทบต่อความสมัพันธ์ระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอกอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึง

รสัเซีย 

  โดยปกติเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนให้ความเห็นชอบให้รัฐใดเข ้าเป็นอัครภาคี

สนธิสญัญาฯ แลว้ ประธานอาเซียนจะจดัพิธีลงนามตราสารสนธิสญัญาฯ รวม 2 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) ตราสาร

ขยายจ านวนอคัรภาคีสนธิสญัญาฯ (Instrument of Extension) ลงนามโดยรฐัมนตรีต่างประเทศอาเซียนทั้งสิบ

ประเทศ และ (2) ตราสารภาคยานุวติัสนธิสญัญาฯ (Instrument of Accession) ใหร้ฐัมนตรีต่างประเทศของ

รฐัท่ีจะเขา้เป็นอคัรภาคีสนธิสญัญาฯ ลงนาม 

  ปัจจุบัน กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนอยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

ต่างประเทศอาเซียนเพ่ือใหส้ามารถจัดพิธีลงนามตราสารภาคยานุวติัสนธิสัญญาฯ ไดใ้นช่วงการประชุม

รฐัมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 55 และการประชุมระดบัรฐันตรีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส านักเลขาธิการอาเซียน

ไดจ้ัดท าตน้แบบหนังสือใหค้วามยินยอมต่อการภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ เพ่ือใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียน

พิจารณาใชป้ระโยชน์ และเพ่ือใหห้นังสือใหค้วามยินยอมต่อการภาคยานุวติัสนธิสญัญาฯ ของแต่ละประเทศ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 

17.  เรื่อง  ร่างบนัทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งราชอาณาจกัร

ไทยและกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าดว้ยความร่วมมือดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ                     การสื่อสาร และดิจิทลั 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหม้ีการลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือระหว่าง

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งราชอาณาจกัรไทย และกระทรวงกิจการภายในและการส่ือสารแห่ง

ประเทศญ่ีปุ่น ว่าดว้ยความร่วมมือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และดิจิทัล ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีความ

จ าเป็นตอ้งปรับปรุงถอ้ยค าท่ีมิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมัติหรือใหค้วาม

เห็นชอบไว ้ใหก้ระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (ดศ.) ด าเนินการได ้โดยใหเ้สนอคณะรฐัมนตรีทราบ

ภายหลัง พรอ้มทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติให้

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม หรือผูท่ี้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ

และสงัคมมอบหมาย เป็นผูล้งนามในร่างบนัทึกความร่วมมือฉบบัดงักล่าวตามท่ีกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ

และสงัคม (ดศ.) เสนอ  

  สาระส าคญั 



36 
 

  1. ร่างบนัทึกความร่วมมือฯ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปล่ียนใน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และดิจิทัล บนหลกัการของความเท่าเทียม การต่างตอบแทน การ

เคารพซ่ึงกนัและกนั และผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมทั้งสองฝ่าย 

2. ขอบเขตการด าเนินงานของร่างบนัทึกความร่วมมือฯ ไดแ้ก่ 

   (1) การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งใน

ดา้นการตรวจสภาพอากาศและการลดความเส่ียงจากภยัพิบติั 

   (2) การส่งเสริมการแบ่งปันความรูใ้นดา้นเทคโนโลยี นวตักรรม การบริการและ

แอพพลิเคชัน่ ในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารและดิจิทลั 

   (3) การส่งเสริมการพฒันาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารและ

ดิจิทลั รวมถึงศูนยค์วามร่วมมืออาเซียน - ญ่ีปุ่น เพ่ือพฒันาบุคลากรความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์

    (4) การส่งเสริมความร่วมมือด้านไปรษณีย์ภายใตบ้ันทึกความร่วมมือในสาขา

ไปรษณียร์ะหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งราชอาณาจกัรไทย และกระทรวงกิจการภายใน

และการส่ือสารแห่งประเทศญ่ีปุ่น 

   (5) การส่งเสริมความร่วมมือในดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารทางวิทยุท่ีทันสมยั ไดแ้ก่ 

การปรบัใชแ้ละใชง้าน 5G แบบเปิดกวา้งและปลอดภยั และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   (6) การส่งเสริมการเร่งลงทุนในประเทศไทยของบริษัทดา้นไอซีทีของญ่ีปุ่น 

   (7) ความร่วมมืออ่ืน ๆ  ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และดิจิทัลท่ีทั้ง

สองฝ่ายไดต้กลงร่วมกนั 

  3. กิจกรรมความร่วมมือภายใตร้่างบนัทึกความร่วมมือฯ ไดแ้ก่ 

   (1) ความร่วมมือดา้นนโยบายและเทคโนโลยี 

   (2) การก าหนดและการอ านวยความสะดวกในโครงการร่วม 

   (3) การแลกเปล่ียนผูเ้ช่ียวชาญ ผูช้ านาญการ และผูแ้ทน 

   (4) การสนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลอ่ืน ๆ และองค์การด้าน

อุตสาหกรรม วิชาการ และองคก์รท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในสาขาท่ีสนใจ 

   (5) การร่วมจดัการทดลองสาธิต นิทรรศการ สมัมนา การประชุมทางวิชาการและ

การเขา้ร่วมอบรม 

   (6) รูปแบบความร่วมมืออ่ืน ๆ ท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน โดยจะมีการหารือ

เพ่ิมเติมระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมทั้งสองฝ่ายส าหรบัแต่ละกิจกรรม 

  4. บนัทึกความร่วมมือฉบบัน้ีไม่ใช่เอกสารท่ีมีผลผูกพนัทางกฎหมายและไมก่่อใหเ้กิดสิทธิและ             

ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมทั้งสองฝ่าย 

  5. ความร่วมมือภายใตบ้นัทึกความร่วมมือฉบบัน้ีจะมีผลเป็นระยะเวลา 5 ปี และอาจจะมีการ

ต่ออายุ โดยการตกลงร่วมกนัของผูเ้ขา้ร่วมทั้งสองฝ่ายไปเป็นระยะเวลาอีก 5 ปี เวน้แต่จะมีการบอกเลิกโดย

ผูเ้ขา้ร่วมฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแบบเป็นลายลกัษณอ์กัษรแก่ผูเ้ขา้ร่วมอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมี

ผลบงัคบัใช ้

  6. ผูล้งนามฝ่ายไทยคือ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม และผูล้งนาม                

ฝ่ายญ่ีปุ่นคือ นายคาเนโกะ ยาซูชิ รฐัณตรีวา่การกระทรวงกิจการภายในและการส่ือสารแห่งประเทศญ่ีปุ่น 

 

แตง่ตั้ง 

18.  เรื่อง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ               

(ส านกันายกรฐัมนตรี) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรีเสนอ แต่งตั้ง นายวิฑูร                  

เอี่ยมโอภาส ผูอ้ านวยการส านัก (ผูอ้ านวยการระดับสูง) ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี ใหด้ ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษาดา้นการกระจาย

อ านาจ (นักวิเคราะหน์โยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี ส านักนายกรฐัมนตรี 

ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตั้งเป็นตน้ไป  

 

19. เรื่อง การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสูง (กระทรวง

ยุตธิรรม)  

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญ 

จ านวน              2 ราย ดงัน้ี  

  1. นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ประเภทบริหาร ระดับสูง) 

ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดบัสูง) กรมคุม

ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม     

   2. พนัต ารวจตรี สุริยา สิงหกมล ท่ีปรึกษาเฉพาะดา้นนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 

(ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการ (ประเภทบริหาร ระดบัสูง) สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์กระทรวงยุติธรรม  

   ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตั้ง  

 

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

 


