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http://www.thaigov.go.th 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรฐัมนตรีท่ีเป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีอีกครั้ง) 

 

  วันน้ี (30 สิงหาคม 2565)  เวลา 09.00 น.  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรฐัมนตรี                    เป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตรี ณ ตึกสนัติไมตรี (หลงันอก) ท าเนียบ

รฐับาล ซ่ึงสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 

กฎหมาย 

  1.  เร่ือง  ร่างพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญัติ

     ประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (กลุ่มท่ี 2 

บทบญัญติัเก่ียวกบั     การเสริมสร้างเสถียรภาพและความมัน่คงของ

บริษัท) 

  2.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรยอ่ส าหรบัสาขาวิชา  

    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลยั 

    เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 

  3.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรยอ่ส าหรบัสาขาวิชา  

    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลยัราช

ภฏั     ร าไพพรรณี (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  

  4.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรยอ่ส าหรบัสาขาวิชา  

    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลยัราช

ภฏั     สกลนคร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  

  5.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน 

    อยา่งอ่ืนของกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั พ.ศ. .... 

  6.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดใหผ้ลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรมเคร่ืองท าความสะอาดใช้

ความ    ดนัสูงและเคร่ืองท าความสะอาดใชไ้อน ้าเฉพาะมอเตอรท่ี์ท างานดว้ยไฟฟ้าท่ี

ต่อกบั    แหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน แรงดนั 220 โวลต ์ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 

.... 

  7.  เร่ือง  ร่างประกาศก าหนดการยกเลิกการใชบ้งัคบัค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบ

     แห่งชาติ ท่ี 39/2559 ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พุทธศกัราช 2559  

    แก่สถาบนัอุดมศึกษา 3 แห่ง 

 

เศรษฐกิจ สงัคม 

  8.  เร่ือง  ขอผ่อนผนัการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าชายเลน ส าหรบัโครงการถนนเล่ียงเมือง

สตูลฝั่ง    ตะวนัออก ต าบลคลองขุด ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล 

  9.  เร่ือง  ขอผ่อนผนัการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีลุ่มน ้าชั้นท่ี 1 เอ เพ่ือท าเหมืองแร่ของ 

    นายประสาน ยุวานนท ์ท่ีจงัหวดันครราชสีมา  

  10.  เร่ือง  แนวทางการใหบ้ริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผิดชอบ

ในการ 

    ดูแลและบริหารจดัการท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรมัย ์ 

    และท่าอากาศยานกระบ่ี แทนกรมท่าอากาศยาน 

  11.  เร่ือง  ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบ

กลาง  

    รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรบัค่าใชจ้่ายบุคลากร 

    ภาครฐั ของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ิมเติม 
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  12.  เร่ือง  รายงานการด าเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพ่ือประโยชน์จากคาร์บอน

เครดิต 

    ของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

  13.  เร่ือง  สรุปภาพรวมดชันีเศรษฐกิจการคา้ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

  14.  เร่ือง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

     ฉบบัปรบัปรุง 

 

  15.  เร่ือง การขอรบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

    งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือก่อสรา้ง/

ปรบัปรุง 

    ซ่อมแซมถนนและพฒันาแหล่งกกัเก็บน ้าท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบขององคก์ร

   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดร้บัความเสียหายจากสาธารณภยัหรือเพ่ือแกไ้ขปัญหา 

    ความเดือดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

16.  เร่ือง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง

รายการค่าใชจ้่ายในการบรรเทา แกไ้ขปัญหา และเยียวยาผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรสัโคโรนา 2019 ภายใตโ้ครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเส่ียงภัย ส าหรบัการปฏิบัติงานของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 ในชุมชน 

 

ต่างประเทศ 

  17.  เร่ือง  การจดัท าบนัทึกความเขา้ใจในการจดัตั้งสถาบนัวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์

     ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional 

Training 

    Center: RTC) ระหวา่งกรมศุลกากรและองคก์ารศุลกากรโลก 

  18.  เร่ือง การด าเนินการตามขอ้มติคณะรฐัมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติว่าดว้ย

การ    ต่อตา้นการก่อการรา้ยและภยัต่ออฟักานิสถานและการใหค้วามช่วยเหลือทาง 

    มนุษยธรรมแก่อฟักานิสถาน ท่ี 2611 (ค.ศ. 2021) และท่ี 2615 (ค.ศ. 

2021) 

  19.  เร่ือง  ขออนุมัติการจัดท าบันทึกความเขา้ใจว่าดว้ยประมวลขอ้บังคับว่าดว้ยการ

รกัษา     ความปลอดภยัของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ระหว่างกระทรวง

คมนาคม 

    แห่งราชอาณาจกัรไทยกบักรมการขนส่งแห่งสหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่ 

    และไอรแ์ลนดเ์หนือ (Memorandum of Understanding on the   

    International Ship and Port Facility Security Code Between the Ministry 

    of Transport of the Kingdom of Thailand and the Department for  

    Transport of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)  

  20.  เร่ือง  ร่างบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยการจดัตั้งคณะกรรมการร่วมทางการคา้ระหว่าง

     กระทรวงพาณิชยแ์ห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงการต่างประเทศ 

    แห่งมองโกเลีย 

  21.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบท่าทีไทยส าหรบัการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการคา้ 

(JTC) 

     ไทย – มองโกเลีย ครั้งท่ี 1 รวมทั้งด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ 

    ทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

  22.  เร่ือง  การเจรจายกระดบัความตกลงการคา้เสรีอาเซียน และอาเซียนกบัคู่เจรจา 

  23.  เร่ือง  การประชุม International Tiger Forum ครั้งท่ี 2 ณ สหพนัธรฐัรสัเซีย 
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  24.  เร่ือง  การต่ออายุความตกลงประเทศเจา้ภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติใน

รูปแบบ 

    ของหนังสือแลกเปล่ียนส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่าง

ประเทศ     ระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course 

in      International Law) ประจ าปี 2565 

  25.  เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลพัธเ์พ่ิมเติมของการประชุมรฐัมนตรี 

    ต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 55 และการประชุมระดบัรฐัมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง 

   

 

แต่งตั้ง 

  26.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 

     (กระทรวงการต่างประเทศ)  

  27.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 

     (กระทรวงพาณิชย)์  

  28.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 

     (กระทรวงศึกษาธิการ)  

  29.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 

     (กระทรวงสาธารณสุข)  

  30.  เร่ือง  การแต่งตั้งกรรมการผูช้่วยรฐัมนตรี 

  31.  เร่ือง  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

สถาบนั    ส่งเสริมศิลปหตัถกรรมไทย  

  32.  เร่ือง  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบนัวิจยัและพฒันาอญั

มณี    และเคร่ืองประดบัแห่งชาติ  

  33.  เร่ือง  แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนใน 

     คณะกรรมการองคก์ารตลาด 

  34.  เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหาร

ระดบัสูง     (กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม) 

  35.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสูง  

    ในกระทรวงวฒันธรรม  

  36.  เร่ือง  การมอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี และ

ร่าง     ค าสั ่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน

นายกรฐัมนตรี  

    และมอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีปฏิบติัราชการแทนกนั  

    และปฏิบติัราชการแทนกนั ในกรณีรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรีไม่

อยู ่

    หรือไมอ่าจปฏิบติัราชการไดห้รือไมม่ีผูด้ ารงต าแหน่ง 

37.       เร่ือง   ค าสั ่งส า นักนายกรัฐมนตรี ท่ี  215/2565 เ ร่ือง มอบหมายให้รอง

นายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบ

อ านาจใหร้องนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรฐัมนตรี ในกรณีรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรีไม่

อยูห่รือไมอ่าจปฏิบติัราชการได ้หรือไมม่ีผูด้ ารงต าแหน่ง 

 

 

******************* 

ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี โทร. 0 2288-4396 



 

 

4 

 

 

กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิประกันชีวิต (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตัิประกันวินาศภัย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (กลุ่มที่ 2 บทบัญญัติเก่ียวกับการเสริมสรา้งเสถียรภาพและความ

มัน่คงของบริษทั) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่าง

พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบัดงักล่าวท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณาแลว้ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎร

พิจารณา                  ก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป และรบัทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดับรอง 

กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติ รวม 2 ฉบับ

ดงักล่าวตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ  

  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัิ 

  เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 ตามล าดบั โดยไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญัติของกฎหมายทั้งสองฉบับใน

เรื่องเดียวกนั เช่น            ในส่วนท่ีเก่ียวกบับทนิยาม การก ากบัดูแลผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท การด ารง

เงินกองทุนและการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท การก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย การค านวณผลก าไรเพ่ือ

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ขอ้หา้มมิใหบ้ริษัทด าเนินการก าหนดคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มและอ านาจ

หน้าท่ีของกรรมการ ผูม้ีอ านาจในการจดัการและนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ระบบการก ากับดูแลกิจการ การ

จดัท าบญัชี สมุดทะเบียน การจดัท าและยื่นงบการเงิน ขอ้มลู รายงาน เอกสาร หรือค าช้ีแจง ก าหนดหนา้ท่ีของ

ผูส้อบบัญชี การจัดท ารายงานการค านวณความรับผิดตามกรมธรรมป์ระกันภัย การตรวจสอบ วิเคราะห์ 

ประเมินผล เก่ียวกบัฐานความพรอ้มของบริษัท การตรวจสอบการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบทก าหนดโทษ 

รายละเอียด ดงัน้ี 

ประเด็นที่แกไ้ข สาระส าคญั 

1. การก าหนดใหบ้ริษัทสามารถรบัประกนัภยัอ่ืน

นอกเหนือจากการรบัประกนัชีวิต (ส าหรบับริษัท

ประกันชีวิต) และนอกเหนือจากการรับประกัน

วินาศภัย (ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัย) 

(กฎหมายปัจจุบนัไมม่ี) 

• เ พ่ิ ม เ ติม ให้บ ริ ษั ทสามารถจัด ให้มี ก าร
ประกันภัยเพ่ือคุ ้มครองความเสียหายต่อตัว

บุคคลอนัเน่ืองมาจากการประกนัชีวิต 

    - บริษัทประกันชีวิตสามารถขายกรมธรรม์

ประกนัวินาศภยัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัความเสียหายต่อ

ตวับุคคลเป็นสญัญาเพ่ิมเติมได ้(เช่น ประกนัชีวิต

ท่ีมีประกนัสุขภาพเป็นสญัญาเพ่ิมเติม) 

    -  บ ริ ษัทประกันวิ นาศภัยสามารถขาย

กรมธรรม์ประกันชีวิตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับความ

เสียหายต่อตัวบุคคล (เช่น ประกันอุบัติเหตุท่ี

คุม้ครองกรณีเสียชีวิตดว้ย) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การประกอบธุรกิจประกนัชีวิตในปัจจุบนัท่ีบริษัท

มีการรบัประกนัภยัลกัษณะอ่ืนซ่ึงมิใช่การประกนั

ชีวิตดว้ยแต่มีความเก่ียวเน่ืองกบัการประกนัชีวิต 

2. การก ากบัควบคุมธุรกิจประกนัภยั (กฎหมาย

ปัจจุบนัไมม่ี) 

• เพ่ิมเติมการก าหนดขอบเขตของนิยามค าว่า
“กรรมการของบริษัท” ใหร้วมถึงผูจ้ัดการสาขา

และคณะกรรมการบริหารสาขาของบริษัทประกนั

ชีวิตต่างประเทศดว้ย เพ่ือใหก้ารควบคุมบริษัท

ประกันชีวิตของไทยและบริษัทประกันชีวิต

ต่างประเทศท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
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ประกนัชีวิตในราชอาณาจักรเป็นไปในมาตรการ

เดียวกนั 

3. หลกัเกณฑก์ารรายงานการถือหุน้ (กฎหมาย

ปัจจุบนัไมม่ี) 

• เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการนับจ านวนหุน้ท่ีบริษัทได้
ท าการจ าหน่ายหุ ้น โดยให้รวมถึงหุ ้นของผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งดว้ย เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน รวมถึงการ

ก าหนดให้เ ป็นหน้า ท่ีของบริษัทในการระบุ

หลกัเกณฑต์ามท่ีกฎหมายก าหนดในกรณีท่ีมีการ

ช้ีชวนใหเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ รวมทั้งปรับปรุงเก่ียวกับ

การด าเนินการของบริษัทกรณีท่ีพบการมีหุน้เกิน

กวา่จ านวนท่ีกฎหมายก าหนด 

4. การด ารงเงินกองทุน (กฎหมายปัจจุบนัไมม่ี) • เ พ่ิมเติมมาตรการด ารงเ งินกองทุน โดย
ปรบัปรุง 

มาตรการในการด ารงเงินกองทุนเพ่ือเป็นหลัก 

ประกนัในการประกอบธุรกิจของบริษัทและความ

น่าเช่ือถือของผู้เอาประกัน และธุรกิจประกันภัย 

โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด ารงเงินกองทุนให้

เกิดความชดัเจนท่ีจะท าใหเ้กิดความคล่องตวัและ

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ น เช่น 

บริษัทต้องด ารงเงินกองทุนขั้นต า่ตามท่ีคณะ 

กรรมการก าหนด คณะกรรมการมีอ านาจ

ก าหนดใหบ้ริษัทด ารงเงินกองทุนเพ่ิมได ้โดยอาจ

ก าหนดเป็นการทัว่ไปหรือการเฉพาะก็ได ้ในกรณี

ท่ีพบว่าบริษัทมีความเส่ียงสูงหรือคาดว่าจะมี

ความเส่ียงสูงในอนาคต 

• ปรบัปรุงการก าหนดอตัราส่วนในการด ารงเงิน 
กองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติัในปัจจุบนัท่ีจะ

ค านวณมาจากสินทรัพย์ หน้ีสิน ภาระผูกพัน 

ความเส่ียง และตัวแปรอ่ืน ๆ โดยไดก้ าหนดให้

อ านาจคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกาศ

ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนด้วย

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้ นในแต่

ละช่วงเวลา 

5. อัตราเบ้ียประกันภัย (เดิม ตอ้งไดร้ับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียน) 

• แก้ไขเพ่ิมเติมโดยให้อ านาจบริษัทในการ
ก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยัแบบกลุ่มไดเ้อง โดย

มิตอ้งขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน แต่ตอ้ง

ด าเนินการ 

ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีนายทะเบียน

ก าหนด โดยความเห็นชอบของ คปภ. เพ่ือใหเ้กิด

ความรวดเร็วในการประกอบธุรกิจประกันภัยท่ี

บริษัทสามารถด าเนินการไดเ้องและรองรับการ

เปิดเสรีอตัราเบ้ียประกนัภยั 

6. การออกกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ 

• แก้ไขเพ่ิมเติมให้บริษัทสามารถระบุการใช้
เงินตราต่างประเทศได ้หากไดม้ีการตกลงไวใ้น
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(เดิม หา้มมิใหบ้ริษัทประกนัชีวิตออกกรมธรรม์

ประกันภัย โดยระบุจ านวนเงินอันพึงใชใ้หเ้ป็น

เงินตราต่างประเทศแก่ผูเ้อาประกันภัยหรือผูร้ับ

ประโยชน์) หมายเหตุ พ.ร.บ. ประกนัวินาศภยัฯ 

ไมม่ีบทบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี  

สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย 

เพ่ือใหร้องรับสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์

ประกนัภยัท่ีชาวต่างประเทศมุ่งประสงค์ท่ีจะใหม้ี

การใชเ้งินตราต่างประเทศ และเพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กั บ ก ร ณี ท่ี  ก ค .  ไ ด้ ห า รื อ กั บ  European 

Association for Business and Commerce 

(EABC) ท่ีมุ่งประสงค์ใหก้ารประกันภัยของไทย

สามารถใหบ้ริการกบัชาวต่างประเทศท่ีพ านักอยู่

ในประเทศไทยได ้

7. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล 

(เดิม การค านวณผลก าไรของบริษัทว่ามีหรือไม่

เท่าใดเพ่ือประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อ

หุ ้นบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียน) 

• แก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใหอ้ านาจ คปภ. 
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจะ

ด าเนินการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ กรณีมีเหตุ

จ าเป็นท่ีต้องชะลอหรืองดจ่ายเงินปันผลเพ่ือ

รกัษาสถานะและเสถียรภาพของบริษัท 

8. ปรบัปรุงขอ้หา้มในการด าเนินการของบริษัท 

(เดิม ฝากเงินไวท่ี้อ่ืนนอกจากท่ีธนาคาร บริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลกัทรพัย)์ 

 

(เดิม ใหป้ระโยชน์พิเศษแก่ผูเ้อาประกนัภยั/ผูร้บั

ผลประโยชน์) 

 

 

(เดิม ไมม่ีบทบญัญติัการกูใ้หกู้ย้ืม ค ้าประกนั) 

 

• ก าหนดให้บริษัทสามารถฝากเงินไว ้ท่ี อ่ืน
นอกเหนือจากสถาบนัการเงินไดใ้นกรณีท่ีบริษัท

ลงทุนในต่างประเทศ 

• ปรบัปรุงการหา้มใหป้ระโยชน์ท่ีนอกเหนือจาก
ท่ี 

ก าหนดไว ้ในกรมธรรม์ประกันภัยแก่ ผู ้ เ อา

ประกนัภัยหรือผูร้บัประโยชน์ โดยสามารถท าได้

ตามหลกัเกณฑท่ี์นายทะเบียนก าหนด 

• ก าหนดธุรกรรมท่ีตอ้งหา้มกระท าใหม้ีความ
ชดัเจน 

เพ่ือเป็นการก ากับควบคุมธุรกิจประกันภัยใหม้ี

ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบการท า

ธุรกรรมท่ีมีการโอนต่อหลาย ๆ ทอดได ้เช่น ให้

กูย้ืม ค ้าประกนัแก่กรรมการและบุคคลในบริษัท

เวน้แต่เป็นการใหกู้เ้พ่ือสวสัดิการ 

9. คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ

หรือผูม้ีอ านาจในการจดัการ 

(คงหลักการเดิม และปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกับ

ปัจจุบนั) 

• เ พ่ิมเ ติมบทบัญญัติ เ ก่ียวกับการก าหนด

คุณสมบัติของกรรมการ และผู้มีอ านาจในการ

จดัการเก่ียวกบัคุณวุฒิทางการศึกษาและความรู ้

หรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั 

และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น แกไ้ขการก าหนด

ระยะเวลาในกรณีท่ีเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ 

หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทจากท่ี

ก าหนดระยะเวลาไว ้“สามเดือน” เป็น “หน่ึงปี” 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาในทางปฏิบติัท่ีจะ

ด าเนินการตามกระบวนการควบคุมหรือการสัง่

หยุดรบัประกนัภยัไมเ่กิน 1 ปี 

10. การแต่งตั้งกรรมการหรือผูม้ีอ านาจในการ

จดัการของบริษัท 

(กฎหมายปัจจุบนัไมม่ี) 

• เพ่ิมเติมการแต่งตั้งกรรมการบริษัทตอ้งไดร้ับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
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(เดิม ใหอ้ านาจคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ) 

• ใหอ้ านาจคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์

เก่ียวกับการรับความเส่ียงภัยไว ้เองและการ

ประกันภัยต่อและการด าเนินการของบริษัทให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

11. การควบคุมหรือก ากบัธุรกิจประกนัภยั 

(คงหลักการเดิม แต่ปรับปรุงล าดับขั้นตอนการ

สัง่ใหย้ื่นและประกาศรายงานต่าง ๆ ใหช้ัดเจน 

และเปล่ียนอ านาจการก าหนดแบบรายงานงบ

การเงินจากคณะกรรมการเป็นนายทะเบียน) 

• เพ่ิมเติมอ านาจนายทะเบียนในการสัง่ใหบ้ริษัท
จดัท า รวบรวม ส่ง ขอ้มูล รายงาน หรือเอกสาร                  

ต่าง ๆ จะตอ้งเป็นไปเฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นและ

เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับธุรกิจ

ประกนัภัยเท่าน้ัน มิใช่กรณีการใชอ้ านาจในการ

ควบคุมบริษัท 

12. การแกไ้ขฐานะเงินกองทุน 

(เดิม เมื่อปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า

บริษัทมีฐานะหรือการด าเนินการอนัอาจเป็นเหตุ

ใหเ้กิดความ 

เสียหายแก่ผูเ้อาประกันภัยหรือประชาชน นาย

ทะเบียนมีอ านาจสั ่ง ให้บ ริ ษัท น้ันถอดถอน

กรรมการหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบผู้เป็นต้นเหตุ

ดงักล่าวออกจากต าแหน่งได)้ 

 

• การด าเนินการ ก าหนดกรณีท่ีถือว่าบริษัทมี
ฐานะหรือการด าเนินงานอนัอาจก่อใหเ้กิดความ

เสียหาย ใหอ้ านาจนายทะเบียนสัง่แกไ้ขฐานะการ

ด าเนินงาน สัง่หา้มขยายธุรกิจ สัง่เพ่ิมทุน/ลดทุน 

สัง่ถอดถอนกรรมการ 

• ฐานะการเงิน กรณีท่ีบริษัทมีเงินกองทุนต า่กว่า
อัตรา ท่ี กฎหมายก าหนด ให้ส ามารถ เข ้า

แทรกแซงได้ 3 ระดับ ได้แก่ <100% เสนอ

โครงการเพ่ือแก้ไขฐานะเงินกองทุน <60% 

บริษัทประกันชีวิตสั ่งควบคุมบริษัท/บริษัท

ประกันวินาศภัยสัง่หยุดรบัประกันวินาศภัยเป็น

การชัว่คราว และ <35% สัง่ปิดกิจการ 

13. การสัง่ปิดกิจการบริษัท 

(เดิม ไมม่ีบทบญัญติัการหาบริษัทอ่ืนมารบัโอน) 

 

• ก าหนดใหโ้อนเฉพาะหน้ีสินและภาระผูกพัน
ตามสญัญาประกนัภยั ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ีความชดัเจน

และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ ท่ี

บริษัทท่ีถูกควบคุมจะมีการโอนเฉพาะหน้ีสิน

เ ท่า น้ันไม่มีการโอนทรัพย์สิน และให้นาย

ทะเบียนมีหน้าท่ีรายงานเก่ียวกบัการโอนหน้ีสิน

และภาระ ผูกพันตามสัญญาประกันภัย ให้

รฐัมนตรีทราบดว้ย (บริษัทอ่ืนท่ีรบัโอน 

จะเป็นเจา้หน้ี มีสิทธิไดร้บัช าระหน้ีท่ีเกิดจากการ

เอาประกนัภยั) 

14. นักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

(เดิม ไม่มีบทบัญญัตินักคณิตศาสตรป์ระกนัภัย

แต่งตั้ง) 

 

• ก าหนดให้บ ริ ษัทต้อ งมี นักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

แต่งตั้งตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจ เพ่ือท าหน้าท่ี

รับรองการวิ เคราะห์ทางการเ งินและแสดง

ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 

• ปรับป รุง คุณสมบั ติ ของ นักคณิตศาสตร์

ประกันภัยและบทบาทอ านาจหน้าท่ีของนัก

ค ณิตศาสตร์ป ร ะกันภั ย ให้ส อดคล้อ ง กับ

มาตรฐานสากล เช่น แกไ้ขอายุใบอนุญาตจาก

เดิม “...ใหม้ีอายุ 2 ปีนับแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต” 
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เป็น “...ใหม้ีอายุ 5 ปีนับแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต” 

เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ือง 

15. บทก าหนดโทษและการเปรียบเทียบ • ปรับสัดส่วนโทษปรับใหเ้หมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น กรณีนักคณิตศาสตร์

ประกันภัย ด าเนินการเก่ียวกับเอกสารตาม

พระราชบัญญัติน้ี อันเป็นเท็จ จากเดิม “...ตอ้ง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 

แสน 

บาท ...” เป็น “...ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 

ปี 

หรือปรบัไมเ่กิน 5 แสนบาท ...” 

• แกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัเร่ืองการเปรียบเทียบ
โดยก าหนดใหส้ามารถเปรียบเทียบปรับได้ทุก

ความผิดเพ่ือจะไดไ้ม่ตอ้งส่งด าเนินคดี อันเป็น

การลดการน าคดีขึ้ นสู่ศาล เวน้แต่ความผิดท่ีมี

ผลกระทบต่อผูเ้อาประกนัภยัและประชาชนในวง

กวา้งท่ีไมส่ามารถเปรียบเทียบได ้

 

2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ                         

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต  าแหน่งของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. 

.... 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา  อกัษรยอ่

ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธญับุรี             (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

(อว.) เสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  ทั้งน้ี  อว. เสนอวา่  

  1. โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทย

ฐานะ      เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2555 ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอกัษรย่อส าหรบัสาขาวิชาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรี รวม 14 สาขาวิชา ไดแ้ก่ (1) การบญัชี (2) การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์(3) ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

(4) คหกรรมศาสตร ์(5) เทคโนโลยี                         (6) บริหารธุรกิจ (7) วิจิตรศิลป์และประยุกตศิ์ลป์ 

(8) วิทยาศาสตร์ (9) วิศวกรรมศาสตร์ (10) ศิลปศาสตร์                     (11) ศึกษาศาสตร์  (12) 

เศรษฐศาสตร ์(13) สถาปัตยกรรมศาสตร ์และ (14) อุตสาหกรรมศาสตร ์

  2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีไดด้  าเนินการเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เพ่ิมข้ึน และเพ่ิมเติมระดบัชั้นปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยี รวมถึงแกไ้ขช่ือ “วิทยาลยัการแพทยแ์ผน

ไทย” เป็น                   “คณะการแพทยบ์ูรณาการ” ซ่ึงในคราวประชุมสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2560  และครั้งที่ 4/2561 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 

2561 ท่ีประชุมไดมี้มติเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดย

ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมรับทราบการใหค้วาม

เห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าวดว้ยแลว้ และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ครั้ง

ที่ 6/2564  เมื่อวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ท่ีประชุมไดมี้มติเห็นชอบการเปล่ียนช่ือ “วิทยาลยัการแพทย์

แผนไทย” เป็น “คณะการแพทยบู์รณาการ” 

  3. อว. จึงไดย้กร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ ส าหรับ

สาขาวิชา               ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต  าแหน่งของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับุรี (ฉบบัที่..)                พ.ศ. .... เพื่อก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอกัษรย่อส าหรับ
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สาขาวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยี และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์และก าหนดสีประจ าคณะพยาบาล

ศาสตร ์รวมถึงเปล่ียนช่ือวิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย               เป็น คณะการแพทยบู์รณาการ ดงัน้ี 

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 

อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม

วิทยฐานะ  และค รุ ยประจ า ต  า แห น่ งของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (ฉบบัที่ 

2) พ.ศ. 2555 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา 

อักษรย่อ ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม

วิทยฐานะ  และค รุ ยประจ า ต  า แห น่ งของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (ฉบบัที่ 

..) พ.ศ. .... 

“มาตรา 4 ใหก้ าหนดช่ือปริญญาในสาขาวิชาและ

อักษรย่อส าหรับสาขาวิ ช าของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ดงัต่อไปน้ี 

ฯลฯ 

“มาตรา 4 ใหก้ าหนดช่ือปริญญาในสาขาวิชาและ

อักษรย่อส าหรับสาขาวิ ช าของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ดงัต่อไปน้ี 

ฯลฯ 

     (5) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหน่ึงชั้น คือ 

ตรี เ รียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 

“ทล.บ.” 

     (5) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาสองชั้น คือ 

          (ก) โท เรียกว่า “เทคโนโลยีมหาบัณฑิต”                  

ใชอ้กัษรยอ่ “ทล.ม.” 

          (ข) ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้

อกัษรยอ่ “ทล.บ.” 

ฯลฯ ฯลฯ 

 (7) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์มีปริญญาสามชั้น คือ 

     (ก) เอก เรียกวา่ “พยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑิต” 

ใชอ้กัษรยอ่ “พย.ด.” และ “ปรชัญาดุษฎีบณัฑิต” ใช้

อกัษรยอ่ “ปร.ด.” 

     (ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต” 

ใชอ้กัษรยอ่ “พย.ม.” 

     (ค) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบณัฑิต”  ใช้

อกัษรยอ่ “พย.บ.” 

“มาตรา 8 สีประจ าคณะและวิทยาลยั มีดงัต่อไปน้ี 

ฯลฯ 

 

“มาตรา 8 สีประจ าคณะและวิทยาลยั มีดงัต่อไปน้ี 

ฯลฯ 

(6)      คณะพยาบาลศาสตร ์                       สี

ขาว 

ฯลฯ 

(11) วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย                    สี

แดง” 

(12)     คณะการแพทยบ์ูรณาการ                  สี

แดง” 

  4. ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวนัท่ี                    

30 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมไดมี้มตเิห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาตามขอ้ 3 แลว้  

  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 

  เป็นการก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร์ เพ่ิมระดับชั้นปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยี รวมทั้งก าหนดสีประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ และ

เปล่ียนช่ือ “วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย” เป็น “คณะการแพทยบ์รูณาการ” 

 

3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ                  

เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ  าต  าแหน่งของมหาวิทยาลยัราชภฏัร  าไพพรรณี (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรย่อ

ส าหรบัสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 



 

 

10 

(ฉบบัท่ี ..)       พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) เสนอ และให้

ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  ทั้งน้ี อว. เสนอวา่ 

  1. โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรย่อส าหรบัวิชา ครุยวิทยฐานะ 

เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2560 ก าหนด

ปริญญาในสาขาวิชา อกัษรยอ่ส าหรบัสาขาวิชา และสีประจ าคณะของมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี รวม 12 

สาขาวิชา ไดแ้ก่ (1) การบัญชี (2) การศึกษา (3) เทคโนโลยี (4) นิติศาสตร์ (5) นิเทศศาสตร์ (6) 

บริหารธุรกิจ (7) รฐัศาสตร ์                       (8) รฐัประศาสนศาสตร ์(9) วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

(10) วิทยาศาสตร ์(11) วิศวกรรมศาสตร ์และ (12) ศิลปศาสตร ์ 

  2. มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณีไดม้ีการเปิดสอนสาขาวิชาเพ่ิมขึ้ นรวมทั้งการจดัตั้งคณะ

และการยุบเลิกคณะ ซ่ึงเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ดงัน้ี   

   2.1 ไดเ้ปิดสอนสาขาวิชาเพ่ิมขึ้ น 3 สาขาวิชา ไดแ้ก่ (1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์                    

(2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์และ (3) สาขาวิชาครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม ซ่ึงในคราวประชุมสภามหาวิทยาลยั

ราชภฏัร  าไพพรรณี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวนัท่ี 10 มิถุนายน 

2562 และครั้งที่ 7/2564 เมื่อวนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมไดมี้มติเห็นชอบหลกัสูตรพยาบาลศา

สตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่                   พ.ศ. 2562) ของคณะพยาบาลศาสตร ์หลกัสูตรเศรษฐศาสตร

บณัฑิต (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะวิทยาการจดัการ และหลกัสูตรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามล าดับ โดยส านักงานปลดักระทรวง 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบการใหค้วามเห็นชอบทั้ง 3 หลักสูตร

ดงักล่าวดว้ยแลว้ 

   2.2 การจดัตั้งคณะพยาบาลศาสตร ์และการยุบเลิกคณะอญัมณีศาสตรแ์ละประยุกต์

ศิลป์ เพ่ือไปควบรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ

พรรณี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัร  าไพพรรณี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 12 กุมภาพันธ์ 

2561 ที่ประชุมไดมี้มติเห็นชอบใหจ้ดัตั้งคณะพยาบาลศาสตร ์และครั้งที่ 7/2563 เมื่อวนัท่ี 3 สิงหาคม 

2563 ที่ประชุมไดมี้มติเห็นชอบการยุบเลิกคณะอัญมณีศาสตรแ์ละประยุกต์ศิลป์เพ่ือไปควบรวมกับคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  3 อว. จึงไดย้กร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ

สาขาวิชา            ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต  าแหน่งของมหาวิทยาลยัราชภฏัร  าไพ

พรรณี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์                    และสาขาวิชาครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม และก าหนดสี

ประจ  าคณะ ดงัน้ี 

   3.1 ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอกัษรยอ่ส าหรบัสาขาวิชา 

    3.1.1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์มีปริญญาสามชั้น คือ 

     (ก) เอก เรียกว่า “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 

“พย.ด.” และ “ปรชัญาดุษฎีบณัฑิต” ใชอ้กัษรยอ่ “ปร.ด.” 

     (ข) โท เรียกวา่ “พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต” ใชอ้กัษรยอ่ “พย.ม.” 

     (ค) ตรี เรียกวา่ “พยาบาลศาสตรบณัฑิต” ใชอ้กัษรยอ่ “พย.บ.” 

    3.1.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์มีปริญญาสามชั้น คือ  

     (ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต” ใชอ้กัษรย่อ “ศ.ด.” 

และ “ปรชัญาดุษฎีบณัฑิต” ใชอ้กัษรยอ่ “ปร.ด.” 

     (ข) โท เรียกวา่ “เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต” ใชอ้กัษรยอ่ “ศ.ม.”  

  

     (ค) ตรี เรียกวา่ “เศรษฐศาสตรบณัฑิต” ใชอ้กัษรยอ่ “ศ.บ.” 

    3.1.3 สาขาวิชาครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ 
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     (ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต” ใชอ้กัษรย่อ                 

“ค.อ.ด.” และ “ปรชัญาดุษฎีบณัฑิต” ใชอ้กัษรยอ่ “ปร.ด.” 

     (ข) โท เรียกวา่ “ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมมหาบณัฑิต” ใชอ้กัษรยอ่ “ค.อ.ม.”  

     (ค) ตรี เรียกวา่ “ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑิต” ใชอ้กัษรยอ่ “ค.อ.บ.”  

   3.2 ก าหนดสีประจ าสาขาวิชา 

    3.2.1 คณะพยาบาลศาสตร ์(สาขาวิชาพยาบาลศาสตร)์ สีสม้แอปริคอต 

    3.2.2 คณะวิทยาการจดัการ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร)์ สีสม้  

    3.2.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม) สี

แดงเลือดหม ู

  4. ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันท่ี 7 

มีนาคม 2565 ที่ประชุมไดมี้มตเิห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาตามขอ้ 3 แลว้ 

  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 

  ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา และสีประจ าสาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์และสาขาวิชาครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม รวมทั้งเปิดคณะพยาบาลศาสตร ์และยุบ

คณะอญัมณีศาสตรแ์ละประยุกตศิ์ลป์เพ่ือไปควบรวมกบัคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรยอ่ส าหรบัสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม

วิทยฐานะ และครุยประจ  าต  าแหน่งของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรย่อ

ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(ฉบบัท่ี ..)                 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) เสนอ 

และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  ทั้งน้ี อว. เสนอวา่  

  1. โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย

ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวม 12 

สาขาวิชา ไดแ้ก่ (1) การบญัชี               (2) การศึกษา (3) เทคโนโลยี (4) นิติศาสตร ์(5) นิเทศศาสตร ์

(6) บริหารธุรกิจ (7) รัฐประศาสนศาสตร์ (8) รัฐศาสตร์ (9) วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (10) 

วิทยาศาสตร ์(11) ศิลปศาสตร ์และ (12) เศรษฐศาสตร ์

  2. มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครไดม้ีการเปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรเ์พ่ิมข้ึน และ

เพิ่มเติมปริญญาโท ในสาขาวิชาเทคโนโลยี จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอกัษรย่อส าหรบั

สาขาวิชาดังกล่าว ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมไดมี้มติเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร ์และส านักงานปลดักระทรวง อว. รบัทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าวดว้ยแลว้ อว. จึงได้

ยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรย่อส าหรบัสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย

ฐานะ และครุยประจ  าต  าแหน่งของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ข้ึน ดงัน้ี 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 

อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม

วิทยฐานะ  และค รุ ยประจ า ต  า แห น่ งของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2558 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา 

อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม

วิทยฐานะ  และค รุ ยประจ า ต  า แห น่ งของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 

.... 

 มาตรา 3 ใหก้ าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอกัษร

ย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ดงัต่อไปน้ี 
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(13) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์มีปริญญาสาม

ชั้น คือ 

 (ก) เอก เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตร

ดุษฎีบณัฑิต” ใชอ้กัษรย่อ “ส.ด.” และ “ปรชัญา

ดุษฎีบณัฑิต” ใชอ้กัษรยอ่ “ปร.ด.” 

 (ข) โท เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต” ใชอ้กัษรยอ่ “ส.ม.” 

 (ค) ตรี เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตร

บณัฑิต” ใชอ้กัษรยอ่ “ส.บ.” 

มาตรา 3 ใหก้ าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอกัษร

ย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ดงัต่อไปน้ี 

(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหน่ึงชั้น คือ ตรี 

เรียกวา่ “เทคโนโลยีบณัฑิต” ใชอ้กัษรยอ่ “ทล.บ.”  

มาตรา 3 ใหก้ าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอกัษร

ย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยร าชภัฏ

สกลนคร ดงัต่อไปน้ี  

(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาสองชั้น คือ 

 (ก) โท เรียกว่า “เทคโนโลยีมหาบณัฑิต” 

ใชอ้กัษรยอ่ “ทล.ม.” 

 (ข) ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้

อกัษรยอ่ “ทล.บ.” 

  3. ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันท่ี 25 

มีนาคม 2565 ท่ีประชุมไดมี้มตเิห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาตามขอ้ 2 แลว้ 

  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 

  ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพ่ิมขึ้ น และก าหนดปริญญาชั้นปริญญาโท

เพ่ิมข้ึน ในสาขาวิชาเทคโนโลยี รวมทั้งอกัษรยอ่ส าหรบัวิชาดงักล่าว 

 

5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจ าต  าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และ

ประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนของกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั พ.ศ. .... ตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐัเสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และใหส้ านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ใน

ภาครฐัรบัความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 

  ทั้งน้ี ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครฐัเสนอ เป็นการปรบัปรุงพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจ าต  าแหน่ง และประโยชนต์อบแทน

อย่างอื่นของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงคณะรฐัมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ. 2555 เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัที่ 

2) พ.ศ. 2559 โดยก าหนดใหก้รรมการ ป.ป.ท. ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหน่ึงปีมีสิทธิไดร้บับ าเหน็จตอบ

แทนเป็นเงินซ่ึงจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบเจ็ดสิบหา้ปี เพิ่มเติม จากเดิมที่

ก  าหนดใหก้รรมการ ป.ป.ท. ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปีมีสิทธิไดร้บับ าเหน็จตอบแทนเม่ือพน้

จากต าแหน่งดว้ยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง ไดแ้ก่ (1) ครบก าหนดตามวาระ และ (2) ลาออก และให้

กรรมการ ป.ป.ท. ซ่ึงพน้จากต าแหน่งเพราะเหตุถึงแก่ความตายไม่วา่ผูน้ั้นจะด ารงต าแหน่งครบหน่ึงปีหรือไม่

ก็ตาม ใหผู้้น้ันมีสิทธิไดร้ับบ าเหน็จตอบแทน รวมทั้งก าหนดบทเฉพาะกาลใหก้รรมการ ป.ป.ท. ซ่ึงด ารง

ต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนท่ีร่างพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้ังคับใหม้ีสิทธิไดร้ับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และ

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามร่างพระราชกฤษฎีกาน้ี และก าหนดใหก้รรมการ ป.ป.ท. ซ่ึงตอ้งพน้จาก

ต าแหน่งดว้ยเหตุมีอายุครบเจ็ดสิบหา้ปีไปก่อนแลว้ มีสิทธิไดร้บับ าเหน็จตอบแทนตามร่างพระราชกฤษฎีกาน้ี

ดว้ย 

  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
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  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั พ.ศ. .... มีสาระส าคญัดงัน้ี 

  1. ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตซ่ึงคณะรฐัมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ. 2555 

  2. ก าหนดใหก้รรมการ ป.ป.ท. ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหน่ึงปีมีสิทธิไดร้บับ าเหน็จตอบ

แทนเป็นเงินซ่ึงจ่ายครั้งเดียวเมื่อพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง ไดแ้ก่ (1) ครบก าหนดออกตาม

วาระ (2) มีอายุครบเจ็ดสิบหา้ปี และ (3) ลาออก 

  3. ก าหนดใหก้รรมการ ป.ป.ท. ซ่ึงพน้จากต าแหน่งเพราะเหตุถึงแก่ความตายมีสิทธิไดร้ับ

บ าเหน็จตอบแทนตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ไมว่า่ผูน้ั้นจะด ารงต าแหน่งครบหน่ึงปีหรือไมก็่ตาม 

  4. ก าหนดใหก้รรมการ ป.ป.ท. ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ี ใช้

บงัคบัมีสิทธิไดร้บัเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาน้ีตั้งแต่

วนัท่ีมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง และใหก้รรมการ ป.ป.ท. ซ่ึงพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุมีอายุครบเจ็ดสิบหา้ปี

ไปก่อนท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั มีสิทธิไดร้บับ าเหน็จตอบแทนตามพระราชกฤษฎีกาน้ีดว้ย 

 

6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดใหผ้ลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมเครื่องท าความสะอาดใชค้วามดนัสูงและ

เครื่องท าความสะอาดใชไ้อน ้ าเฉพาะมอเตอรท์ี่ท  างานดว้ยไฟฟ้าที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน 

แรงดนั 220 โวลต ์ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดใหผ้ลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเคร่ืองท าความ

สะอาดใชค้วามดันสูงและเคร่ืองท าความสะอาดใชไ้อน ้าเฉพาะมอเตอรท่ี์ท างานดว้ยไฟฟ้าท่ีต่อกบัแหล่งจ่าย

ไฟฟ้าประธานแรงดัน 220 โวลต์ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 

เสนอ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ และใหด้ าเนินการต่อไปได ้

  ทั้ ง น้ี  ร่ า งกฎกระทรว งฯ  ท่ี ก ร ะทรว ง อุตสาหกรรม เสนอ  เ ป็นการก าหนดให้

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเครื่องท าความสะอาดใชค้วามดนัสูงและเครื่องท าความสะอาดใชไ้อน ้าเฉพาะ

มอเตอรท์ี่ท  างานดว้ยไฟฟ้าที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน แรงดัน 220 โวลต ์ตอ้งเป็นไปตาม

มาตรฐาน (มาตรฐานบงัคบั) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหน้าทางวิชาการและมาตรฐานระหว่างประเทศท่ี

ใชใ้นปัจจุบัน อันจะท าใหผ้ลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค และป้องกันความเสียหายอัน

อาจจะเกิดแก่ประชาชน ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรมไดด้ าเนินการรบัฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัร่างกฎกระทรวง

ดังกล่าวแลว้ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดต้รวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดงักล่าวเป็นการ

ล่วงหนา้ดว้ยแลว้ 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  1. ก าหนดใหผ้ลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเคร่ืองท าความสะอาดใชค้วามดันสูงและเคร่ืองท าความ

สะอาดใชไ้อน ้าเฉพาะมอเตอรท่ี์ท างานดว้ยไฟฟ้าท่ีต่อกบัแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน แรงดัน 220 โวลต์ ตอ้ง

เป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 60335 เล่ม 2 (79) - 2563 โดยไม่ใชบ้งัคบัแก่ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม

เคร่ืองท าความสะอาดใชค้วามดันสูงและเคร่ืองท าความสะอาดใชไ้อน ้าท่ีใชม้อเตอรท่ี์ท างานดว้ยแบตเตอร่ี 

เคร่ืองยนตเ์ผาไหมภ้ายในและมอเตอรไ์ฮดรอลิกหรือมอเตอรอ์ดัลม 

  2. ก าหนดใหม้ีผลใชบ้ังคบัเมื่อพน้ก าหนดหกสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 

 

 

7. เรื่อง ร่างประกาศก าหนดการยกเลิกการใชบ้ังคับค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 

39/2559               ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม พุทธศกัราช 2559 แก่สถาบนัอุดมศึกษา 3 แห่ง 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศก าหนดการยกเลิกการใชบ้ังคับค าสัง่

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 39/2559 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 แก่

สถาบนัอุดมศึกษา 3 แห่ง ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) เสนอ และ
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ใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลว้

ด าเนินการต่อไปได ้

  สาระส าคญั 

  ร่างประกาศก าหนดการยกเลิกการใชบ้ังคับค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 

39/2559 ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พุทธศกัราช 2559 แกส่ถาบนัอุดมศึกษา 3 แหง่ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ เป็นการยกเลิกการใชบ้ังคับค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติที่ 39/2559 เร่ือง การจดัระเบียบและแกไ้ขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบนัอุดมศึกษา ลงวนัท่ี 12 

กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 แก่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

มหาวิทยาลยับูรพา และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เน่ืองจากสถาบนัอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่ง

ได้มีการแกไ้ขปัญหาอันเป็นเหตุในการบังคับใชค้ าสัง่ดังกล่าว โดยได้ด าเนินการใหไ้ด้มาซ่ึงนายกสภา

มหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวุฒิ และอธิการบดีแลว้ ซ่ึงรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมเห็นว่าสถาบนัอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่งดงักล่าวไดแ้กไ้ขปัญหา

อนัเป็นเหตุในการใชบ้งัคบัตามค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติดงักล่าวแลว้  ซ่ึงอาศยัอ านาจ

ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติท่ี 9/2562 เร่ือง การยกเลิกประกาศ คสช. ค าสัง่ คสช. และ

ค าสัง่หัวหน้า คสช. บางฉบับท่ีหมดความจ าเป็น ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 และมติคณะรัฐมนตรี (22 

กุมภาพนัธ ์2565) ประกอบกบัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า การยกเลิกการใชบ้งัคบัค าสัง่หวัหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติตามร่างประกาศฉบับน้ีเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรีท่ีจะพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบร่างประกาศดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 

เศรษฐกิจ สงัคม 

8. เรื่อง ขอผ่อนผนัการใชป้ระโยชนพ้ื์นที่ป่าชายเลน ส าหรบัโครงการถนนเล่ียงเมืองสตูลฝัง่ตะวนัออก 

ต าบลคลองขุด ต  าบลพิมาน อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอผ่อนผันการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ี

ป่าชายเลนตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2530 (เร่ือง การจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน

พ้ืนท่ีป่าชายเลนประเทศไทย) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2534 (เร่ือง รายงานการศึกษา

สถานภาพปัจจุบนัของป่าไมช้ายเลนและปะการงัของประเทศ) มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 22 สิงหาคม 2543 

(เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ เร่ือง การแกไ้ขปัญหาการจดัการพ้ืนท่ีป่าชายเลน) และมติ

คณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 17 ตุลาคม 2543 (เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2543 

เร่ือง การแกไ้ขปัญหาการจดัการพ้ืนท่ีป่าชายเลน) ส าหรบัโครงการถนนเล่ียงเมืองสตูลฝั่งตะวนัออก ต าบล

คลองขุด ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง จังหวดัสตูล (โครงการฯ) ของกรมทางหลวงชนบท ซ่ึงคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (กก.วล.) ไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

(รายงาน EIA) เพ่ือใชป้ระกอบการด าเนินโครงการต่อไปแลว้ 

  สาระส าคญั 

  1. กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอขอผ่อนผันการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าชายเลน ส าหรับ

โครงการถนนเล่ียงเมืองสตูลฝั่งตะวนัออก ต าบลคลองขุด ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล (โครงการฯ) 

ซ่ึงเป็นการก่อสรา้งทางหลวงแนวเสน้ทางใหม่ในรูปแบบถนนขนาด 4 ช่องจราจรผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) รวมระยะทางประมาณ 3.89 กิโลเมตร (กม.) โดยจะก่อสรา้งเป็นสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สะพานบก) ขนาดช่องจราจรเท่ากับโครงการฯ ใน ช่วงที่ตดัผ่านป่าชายเลน 2 ประเภท รวม

ระยะทางประมาณ 1.29 กม. ไดแ้ก่ (1) ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนตอนที่ 5 เน้ือท่ี 

8.44 ไร่ ระยะทาง 450 เมตร และ (2) พ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี (ตัดผ่าน 2 ช่วง) เน้ือท่ี 

5.06 ไร่ ระยะทาง 270 เมตร และเน้ือท่ี 10.65 ไร่ ระยะทาง 568 เมตร จึงเขา้ข่ายเป็นโครงการฯ ท่ีตอ้ง

จดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติในคราวประชุม

ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2564 เห็นชอบรายงานดังกล่าวของโครงการฯ แลว้ รวมทั้ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม พิจารณาแลว้ ไม่ขัดขอ้งต่อการขอผ่อนผัน ยกเวน้มติ

คณะรฐัมนตรี เพ่ือใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าชายเลน ส าหรบัโครงการฯ 
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  2. คค. ได้แจ้งขอ้มูลเพ่ิมเติมในประเด็นการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าในพ้ืนท่ีโครงการฯ ตาม

ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ในขั้นตอนก่อนการก่อสรา้งโครงการฯ กรมทางหลวงชนบทจะ

ด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือส ารวจออกแบบรายละเอียดโครงการ ซ่ึงในขั้นตอนดังกล่าวจะมีการส ารวจพ้ืนท่ี 

พรอ้มกบัประสานงานกบัเจา้ของพ้ืนท่ีท่ีไดร้บัผลกระทบและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหารือร่วมกนั และน ามา

ประกอบการพิจารณาแบบก่อสรา้งตามความเหมาะสม จากน้ันจึงจะน าแบบก่อสรา้งดงักล่าวยื่นขออนุญาตท า

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงท่ีจบัสตัวน์ ้าต่อกรมประมงต่อไป ทั้งน้ี โครงการจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือส ารวจและออกแบบ

รายละเอียดโครงการฯ ไดร้บัการบรรจุอยูใ่นร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 แลว้ 

 

9. เรื่อง ขอผ่อนผนัการใชป้ระโยชนพ้ื์นที่ลุ่มน ้าชั้นที่ 1 เอ เพ่ือท าเหมืองแร่ของนายประสาน ยุวานนท ์ที่

จงัหวดันครราชสีมา  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอการขอผ่อนผันใหน้าย

ประสาน ยุวานนท ์ใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีลุ่มน ้าชั้นท่ี 1 เอ และพ้ืนท่ีในเขตจ าแนกการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและ

ท่ีดินป่าไม ้เขตป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม (Zone C) เพ่ือท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือ

อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ตามค าขอประทานบัตรท่ี 1/2561 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 

2533 วันท่ี 10 มีนาคม 2535 และวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2544 และขอยกเวน้การด า เนินการตามมติ

คณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2531 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2533 วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ ์2544 และวนัท่ี 

4 ตุลาคม 2559 อน่ึง เมื่อคณะรฐัมนตรีพิจารณาอนุมติัผ่อนผันการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีลุ่มน ้าชั้นท่ี 1 เอ เพ่ือท า

เหมืองแร่แลว้ และหน่วยงานเจา้ของพ้ืนท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีแลว้ อก. โดยกรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่จะไดด้ าเนินการใหค้รบถว้นถูกตอ้งตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบตัรต่อไป 

 

10. เรื่อง แนวทางการใหบ้ริษัท ท่าอากาศยานไทย จ  ากัด (มหาชน) เป็นผูร้บัผิดชอบในการดูแลและ

บริหารจดัการท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรมัย ์และท่าอากาศยานกระบี่ แทนกรมท่าอากาศ

ยาน 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการแนวทางใหบ้ริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

(ทอท.) เป็นผูร้บัผิดชอบในการดูแลและบริหารจดัการท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรมัย ์และท่า

อากาศยานกระบ่ี แทนกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหร้บัความเห็น

ของกระทรวงการคลงัไปพิจารณาจดัท าขอ้มูลเพ่ิมเติม รวมทั้งรบัความเห็นหน่วยงานต่าง ๆ ไปประกอบการ

พิจารณาด าเนินการ แลว้แจง้ผลการด าเนินการใหค้ณะรฐัมนตรีทราบ ก่อนด าเนินการต่อไป  

   สาระส าคญัของเรื่อง 

  1. เร่ืองน้ีเป็นการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายใหบ้ริษัทการท่าอากาศยานไทย 

จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐเขา้ไปเป็นผูร้ับผิดชอบในการดูแลและ

บริหารจดัการท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรมัย ์และท่าอากาศยานกระบ่ีแทนกรมท่าอากาศยาน 

(ทย.) ตามแนวทางการให ้ทอท. เป็นผูร้บัผิดชอบในการดูแลและบริหารจดัการท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง แทน 

ทย. ของกระทรวงคมนาคม (คค.) โดยเป็นการด าเนินการตามขอ้สัง่การนายกรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 21 สิงหาคม 

2561 ซ่ึงต่อมา คค. ไดห้ารือคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 2) ถึงประเด็นขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย คค. 

เห็นว่า การมอบความรับผิดชอบในการบริหารจดัการท่าอากาศยานท่ีด าเนินการโดย ทย. จ านวน 3 แห่ง 

เพ่ือให ้ทอท. เขา้ไปดูแลและบริหารจดัการแทน โดยมิใช่เป็นเร่ืองการโอนส่วนราชการหรือกิจการของรฐัไปให ้

ทอท. ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 2) เป็นแนวทางท่ีมีความเหมาะสม ทั้งน้ี ภายใต้

แนวทางดงักล่าว คค. ไดศึ้กษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ เครือข่ายการบิน ศกัยภาพของท าเลท่ีตั้ง ความ

พร้อมด้านกายภาพและห้วงอากาศของท่าอากาศยานและศักยภาพทางการตลาด จึงได้ปรับลดและ

เปล่ียนแปลงท่าอากาศยานท่ีจะให ้ทอท. เขา้ไปเป็นผูร้บัผิดชอบในการดูแลและบริหารจดัการ เหลือจ านวน 3 

แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท าอากาศยานกระบ่ี ทั้งน้ี ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เห็นว่า กรณีจึงเป็นเร่ืองทางนโยบายซ่ึงอยู่ในอ านาจของคณะรฐัมนตรีท่ีจะ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบไดต้ามท่ีเห็นสมควร 



 

 

16 

  2. ขอ้เสนอของ คค. มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือเป็นการลดภาระงบประมาณภาครฐัในการลงทุน

พฒันาท่าอากาศยาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์หว้งอากาศ (Air Space) และโครงข่ายท่าอากาศ

ยานของประเทศในภาพรวมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยเป็นไปตามแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา

โครงข่ายระบบท่าอากาศยานของประเทศในภาพรวม (National Airport System) และการด าเนินธุรกิจใน

รูปแบบ Cluster ดา้นการขนส่งทางอากาศ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถท่าอากาศยานของประเทศไทย 

สนับสนุนยุทธศาสตรด์า้นการขนส่งและโลจิสติกสเ์พ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน รวมทั้งรองรบั

การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ อีกทั้งการเพ่ิมศกัยภาพและบทบาทของท่าอากาศยานในภูมิภาค

ของ ทย. ท่ีปัจจุบนัมีบทบาทเป็นท่าอากาศยานระดบัจงัหวดั (Local airport) เพ่ือยกระดบัเป็นท่าอากาศยาน

ระดับภาค (Regional Airport) และท่าอากาศยานศูนยก์ลางรอง (Secondary Hub Airport) ในอนาคต ทั้งน้ี 

ถือไดว้่าเป็นการด าเนินการท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทการจดัตั้งสนามบินพาณิชยข์องประเทศ ในการ

เพ่ิมศักยภาพของโครงข่ายระบบท่าอากาศยานของประเทศในภาพรวม (National Airport System) และ

ประสิทธิภาพของการใชป้ระโยชน์หว้งอากาศ (Air Space) ตามความเห็นของส านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย (กพท.) 

 

การก าหนดบทบาทท่าอากาศยานของท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่งและรูปแบบ Cluster ดา้นการขนส่งทาง

อากาศ 

ท่าอากาศยาน บทบาทท่าอากาศยาน 

รูปแบบ Cluster ดา้นการขนส่งทาง

อากาศ 

ภายใต ้ทอท. 

อุดรธานี จาก ท่าอากาศยานระดบัภาค 

เป็น ท่าอากาศยานศูนยก์ลางรอง 

Cluster ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

มีท่าอากาศยานใน Cluster 2 แห่ง 

ไดแ้ก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี 

และท่าอากาศยานบุรีรมัย ์

บุรีรมัย ์ จาก ท่าอากาศยานระดบัจงัหวดั 

เป็น ท่าอากาศยานระดบัภาค 

กระบ่ี เป็น ท่าอากาศยานศูนยก์ลางรอง 

Cluster ภาคใต ้มีท่าอากาศยาน 

ใน Cluster 3 แห่ง ไดแ้ก ่ท่าอากาศยาน

ภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ 

และท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

  นอกจากน้ี ทอท. ไดก้ าหนดแผนพฒันาท่าอากาศยานแต่ละแห่งเพ่ือพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

และส่ิงอ านวยความสะดวกในอนาคตใหม้ีระดบัมาตรฐานความปลอดภัยและการรกัษาความปลอดภยัตามท่ี

องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation Organization: ICAO) ก าหนด โดยได้

วางแผนพฒันาใหเ้กิดความต่อเน่ืองจากท่ี ทย. ไดด้ าเนินการไว ้ ซ่ึงจะท าให ้ทอท. สามารถรกัษาระดับการ

ใหบ้ริการของท่าอากาศยานทั้ง     3 แห่ง อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมและผูใ้ชบ้ริการไดร้บัความสะดวกสบาย ทั้งน้ี 

แผนพฒันาท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง                มีกรอบวงเงินลงทุนประมาณ 9,199.90 ลา้นบาท (กรณีท่า

อากาศยานพงังาเปิดใหบ้ริการปี 2574) หรือประมาณ 10,471.50 ลา้นบาท (กรณีท่าอากาศยานพงังาไม่

เปิดใหบ้ริการ) ซ่ึงจะช่วยลดภาระงบประมาณการลงทุนของภาครฐัท่ีจะตอ้งจดัสรรใหก้รมท่าอากาศยานตาม

ความเห็นของส านักงบประมาณ (สงป.) ในการลงทุนพฒันาท่าอากาศยานไดอ้ยา่งมีนัยส าคญั 

   3. ส าหรบัการด าเนินการเพ่ือให ้ทอท. เขา้ไปดูแลและบริหารจดัการท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง 

แทน ทย. น้ัน ทอท. ไดก้ าหนดแนวทางด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในเร่ืองการเขา้ใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีอนั

เป็นท่ีตั้งของท่าอากาศยาน การจัดการทรัพยสิ์นท่ีเป็นสังหาริมทรัพย ์(ครุภัณฑ์) การบริหารจัดการดา้น

บุคลากร การด าเนินการขอใบรับรองการด าเนินงานสนามบินสาธารณะ และการด าเนินการเก่ียวกับ

งบประมาณของ ทย. ท่ีไดร้บัจดัสรรแลว้ โดยเป็นการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั และหลกัเกณฑ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ัน ๆ  
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11. เรื่อง ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ

เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ  าเป็น ส าหรับค่าใชจ้่ายบุคลากรภาครัฐ ของส านักงาน ป.ป.ช. 

เพ่ิมเตมิ 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการ โดยใหส้ านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตภาครฐั (ส านักงาน ป.ป.ช.) ปรบัแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ภายใตแ้ผนงานบุคลากรภาครฐัรายการค่าใชจ้่ายด าเนินงาน จ านวน 4 ,664,800 บาท และใช้

จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จ าเป็น จ านวน 66,326,900 บาท รวมเป็น 70,991,700 บาท เพ่ือสมทบเป็นค่าใชจ้่ายบุคลากรในส่วนท่ี

ไม่เพียงพอต่อไป ตามนัยขอ้ 8 และขอ้ 9 (2) ของระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 

รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2562 และใหส้ านักงาน ป.ป.ช. ปฏิบติัตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรฐัมนตรี และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวขอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้นในทุกขั้นตอน โดยค านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ ตามความเห็นของส านัก

งบประมาณ 

 

12. เรื่อง รายงานการด าเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคารบ์อนเครดิตของกรม

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) เสนอ

รายงานการด าเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพ่ือประโยชน์จากคารบ์อนเครดิต ของกรมทรพัยากรทางทะเล

และชายฝั่ง ดงัน้ี 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  ทส. รายงานว่า กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะเป็นหน่วยงานหลกัในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าชายเลนใหค้งไวซ่ึ้งความอุดมสมบูรณ์ไดต้ระหนักถึงความส าคัญในการบูรณาการการ

ท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงไดจ้ดัท าโครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ือประโยชน์จากคารบ์อนเครดิต 

ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ในการประชุม

ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบการด าเนินโครงการฯ และมอบ ทส. เสนอ

คณะรฐัมนตรีเพ่ือทราบ โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

  1. วัตถุประสงค ์: เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรมและส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าชายเลนของ

ประเทศ เพ่ิมแหล่งส าหรับกักเก็บคาร์บอนและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

เสริมสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการทรพัยากรป่าชายเลน 

รวมถึงน าคารบ์อนเครดิตท่ีไดจ้ากการปลูกป่าชายเลนไปใชใ้นการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ระดบัต่าง ๆ ในระบบทะเบียนของ T-VER* หรือระบบทะเบียนท่ีประเทศไทยจะน ามาใชใ้นอนาคต [ผูพ้ฒันา

โครงการ (บุคคลภายนอก) จะไดร้บัการแบ่งปันคารบ์อนเครดิตในสัดส่วนรอ้ยละ 90 หรือตามท่ีตกลงกัน 

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งจะไดร้บัรอ้ยละ 10 และจะจดัสรรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน

คร่ึงหน่ึง] 

  2. เป้าหมายการด าเนินการ : ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574) 

เน้ือท่ี 300,000 ไร่ ในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล 23 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร จงัหวดัระยอง จนัทบุรี ตราด 

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ ์ชุมพร สุราษฎรธ์านี 

นครศรีธรรมราช สงขลา พทัลุง ปัตตานี พงังา กระบ่ี ภูเก็ต ระนอง ตรงั และสตูล 

  3. ผลที่คาดว่าจะไดร้บั : 

     3.1 ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality) ภายใน

ปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas 

Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 

      3.2 พ้ืนท่ีป่าชายเลนเพ่ิมขึ้ นในระยะเวลาอนัสั้น มีการบ ารุงรกัษาต่อเน่ือง 10-30 ปี เพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียว ตอบสนองนโยบายรฐับาล 

      3.3 ประหยดังบประมาณภาครฐัไมน่อ้ยกวา่ 600-700 ลา้นบาทต่อปี 
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      3.4 ระบบนิเวศป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ เกิดการสรา้งรายไดส้รา้งอาชีพใหก้ับชุมชน

ชายฝั่ง ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์ในการจบัหาสตัวน์ ้า เก็บหาสมุนไพร การท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ และ

นิเวศบริการอ่ืน ๆ ไดต้ามวิถีชุมชนปกติ 

      3.5 คาร์บอนเครดิตท่ีได้จากโครงการปลูกป่าชายเลน สามารถใชใ้นการชดเชยการ

ปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในระดบัต่าง ๆ ในระบบทะเบียนของ T-VER ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

      3.6 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้รับสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต เพ่ือน าไป

สนับสนุนใหชุ้มชนใชใ้นการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนท่ี 

      3.7 เสริมสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐในการ

จดัการทรพัยากรป่าชายเลนใหเ้กิดความยัง่ยืน 

      3.8 ประเทศไทยมีฐานขอ้มลูการกกัเก็บคารบ์อนภาคป่าชายเลน 

 

_____________________ 

* โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 

Reduction Program: T-VER) คือ กลไกลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศท่ีองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือน

กระจก (Thailand Greenhouse Gas Management Organization: TGO) พฒันาขึ้ นตั้งแต่ปี 2557 ซ่ึงเป็นกลไก

ท่ีมีเป้าหมายในการส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในประเทศ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งผูผ้ลิตและใชพ้ลงังานหมุนเวียน ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังาน การจดัการ

ของเสีย ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีมีศกัยภาพลดก๊าซเรือนกระจก การจดัการในภาคขนส่ง รวมถึงการปลูก

ตน้ไมแ้ละอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูป่า ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีนอกจากจะช่วยกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกไดแ้ลว้ยงัสามารถรกัษา

และสรา้งความหลากหลายทางชีวภาพไดอี้กดว้ย 

 

13. เรื่อง สรุปภาพรวมดชันีเศรษฐกิจการคา้ประจ  าเดือนกรกฎาคม 2565 

  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบสรุปภาพรวมดชันีเศรษฐกิจการคา้ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเ์สนอ ดงัน้ี  

 สาระส าคญั  

1. สรุปภาพรวมดชันีเศรษฐกิจการคา้เดือนกรกฎาคม 2565 ดงัน้ี 

  ดชันีราคาผูบ้ริโภคของไทย เดือนกรกฎาคม 2565 เท่ากบั 107.41 เมื่อเทียบกบัเดือน

ท่ีผ่านมาลดลงรอ้ยละ 0.16 (MoM) เป็นการลดลงจากเดือนก่อนหนา้ครั้งแรกในรอบปี 2565 และ

อัตราเงินเฟ้อทัว่ไปชะลอตัวลงเล็กนอ้ยมาอยู่ที่รอ้ยละ 7.61 (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน 

ส าหรบัเงินเฟ้อพ้ืนฐาน เมื่อหกัอาหารสดและพลงังานออก ในเดือนน้ีขยายตวัที่รอ้ยละ 2.99 (YoY) 

  สินคา้กลุ่มพลงังานยงัเป็นสาเหตุหลกัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่ง

เป็นตน้ทุนของสินคา้และบริการในเกือบทุกขั้นตอนการผลิตและบริการ รวมทั้งการปรับตัวของอุปสงค์ ใน

ประเทศดีขึ้ นจากการท่องเท่ียว การส่งออก และราคาสินคา้เกษตรส าคญั ประกอบกบัฐานดชันีราคาผูบ้ริโภค

ของเดือนกรกฎาคม 2564 ท่ีค่อนขา้งต า่ ท าใหเ้งินเฟ้อในเดือนน้ียงัขยายตวัในอตัราท่ีค่อนขา้งสูง โดยมีรายละเอียด

กลุ่มสินคา้ส าคญั ดงัน้ี 

 กลุ่มพลงังาน มีอตัราการเติบโตของราคารอ้ยละ 33.82 (YoY) ส่งผลใหพ้ลงังาน

มีสดัส่วนผลกระทบต่อเงินเฟ้อในเดือนน้ี (Contribution to Percentage Change : CPC) รอ้ยละ 52.57 แมว้่า

ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงบางชนิด (แก๊สโซฮอล ์น ้ามนัเบนซิน) ในเดือนน้ีจะปรบัลดลงเมื่อเทียบกบัเดือนท่ีผ่านมา 

แต่ตน้ทุนการผลิตและการขนส่งยงัสูง เน่ืองจากราคากา๊ซหุงตม้ ไฟฟ้า และน ้ามนัดีเซล ยงัคงอยูใ่นระดบัสูง 

 กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์มีอัตราการเติบโตของราคา

รอ้ยละ 8.02 (YoY) เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน อาทิ ไก่สด พริกสด ตน้หอม เคร่ืองประกอบอาหาร 

และอาหารส าเร็จรูป ราคาเปล่ียนแปลงตามตน้ทุนการผลิต โดยเฉพาะตน้ทุนดา้นพลงังาน ทั้งค่าไฟฟ้า ก๊าซหุง

ตม้ รวมถึงน ้ามนัดีเซล ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีส าคญัของการขนส่ง ประกอบกบัความตอ้งการบริโภคเพ่ิมขึ้ น อยา่งไรก็

ตาม ยังมีสินคา้อีกหลายรายการท่ีราคาลดลง อาทิ ขา้วสารเจา้ ขา้วสารเหนียว ผักและผลไมบ้างชนิด 

(ถัว่ฝักยาว มะนาว ขิง ผกัคะนา้ กลว้ยน ้าวา้ ฝรัง่ ลองกอง) 
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 ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนน้ีเทียบกบัเดือนที่ผ่านมา ลดลงรอ้ยละ 0.16 (MoM) เป็น

การปรบัลดลงจากเดือนก่อนหนา้ครั้งแรกในรอบปี 2565 โดยมีสาเหตุส าคญัจากการลดลงของราคา

แกส๊โซฮอล ์น ้ามนัเบนซิน กาแฟผงส าเร็จรูป น ้ามนัพืช และส่ิงท่ีเก่ียวกบัท าความสะอาดบางชนิด (น ้ายารีดผา้ 

น ้ายาลา้งหอ้งน ้า) ส าหรับค่าเฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2565 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

สูงข้ึนรอ้ยละ 5.89 (AoA) 

 ดชันีราคาผูผ้ลิต เดือนกรกฎาคม 2565 สูงข้ึนรอ้ยละ 12.2 (YoY) ปรบัสูงขึ้ นในทุก

หมวดสินคา้ ตามตน้ทุนการผลิต ทั้งราคาพลงังานและวตัถุดิบ ตน้ทุนการน าเขา้จากการอ่อนค่าของเงินบาท และ

ความตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง เช่นเดียวกับดัชนีราคาวัสดุก่อสรา้ง 

สูงข้ึนรอ้ยละ 6.3 (YoY) ท่ีปรบัสูงขึ้ นตามราคาวตัถุดิบ ราคาพลงังาน และเงินบาทอ่อนค่า ประกอบกบั

การใชว้สัดุก่อสรา้งในโครงการก่อสรา้งภาครฐัเป็นไปตามแผน ส าหรบัดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคโดยรวม 

ปรบัตวัดีข้ึนอยู่ที่ระดบั 45.5 จากระดบั 44.3 ในเดือนก่อนหน้า ปรบัเพ่ิมขึ้ นทั้งดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค

ในปัจจุบนัและใน 3 เดือนขา้งหน้า ทั้งน้ีเป็นผลจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรบัตวัดีขึ้ น จากการส่งออกสินคา้

ท่ีขยายตวัต่อเน่ือง มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐั ทั้งดา้นการท่องเท่ียว การเปิดสถานบนัเทิงทัว่ประเทศ 

และราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีปรบัลดลง ขณะท่ีความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกิจไทยและราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีผันผวน 

เป็นปัจจยัลบต่อดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

 2. แนวโนม้เงินเฟ้อทัว่ไป ปี 2565 

  กระทรวงพาณิชยไ์ดป้รบัตวัเลขคาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อทัว่ไปปี 2565 เป็นระหว่างรอ้ย

ละ 5.5 - 6.5 (ค่ากลางรอ้ยละ 6.0) ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกิจ และการคาดการณ์

อตัราเงินเฟ้อของหน่วยงานดา้นเศรษฐกิจของไทย 

 

14. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ฉบบัปรบัปรุง 

  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบ (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 

2566- 2570)  ตามท่ีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส านักงานฯ) เสนอ และ

มอบหมายใหส้ านักเลขาธิการคณะรัฐนตรี น า (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-2570) กราบเรียนนายกรฐัมนตรีเพ่ือน าขึ้ นทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายเพ่ือทรงมีพระบรมราช

โองการใหใ้ชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติต่อไป 

  เรื่องเดิม 

  วนัที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะรฐัมนตรีมีมติใหค้วามเห็นชอบ (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13  (พ.ศ. 2566-2570) ตามท่ีส านักงานฯ เสนอ และมอบหมายใหส้ านักงานฯ 

รบัความเห็นรวมทั้งขอ้เสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ ไปพิจารณาด าเนินการ แลว้ใหน้ า (ร่าง) แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ เสนอต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ ก่อนกราบเรียนนายกรัฐมนตรีน าขึ้ นทูลเกล้า

ทูลกระหมอ่มถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหใ้ชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติต่อไป 

  วนัที่ 16 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี 22 (สมยัสามญัประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง) มีมติ

รบัทราบ (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

  วนัที่ 25 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดท่ี 25 ปีท่ี 4 ครั้งท่ี 21 (สมยัสามญั

ประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง) มีมติรบัทราบ (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13  (พ.ศ. 2566-

2570) 

  ขอ้เท็จจริง 

  ส านักงานฯ ไดพิ้จารณาน าความเห็นรวมทั้งขอ้เสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ มาด าเนินการ

ปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) ตามท่ีไดร้ับ

มอบหมายจากคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 โดยมิไดแ้กไ้ขในส่ิงท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีรฐัสภาไดร้บั

ทราบไปแลว้ซ่ึงการปรบัปรุง (ร่าง) แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 13 ประกอบดว้ยการปรบัปรุงเน้ือความใหม้ีความ

ถูกตอ้งและการจดัเรียงล าดบัของเน้ือหาของแผนฯ คือ การปรบัปรุงตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมายย่อย และสถานการณ์

ใหเ้ป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งกนัระหวา่งหมุดหมาย และสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรซ์าติ ไดแ้ก่ 
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  1. ปรับค่าเป้าหมายการพัฒนาดา้นอันดับความสามารถในการแข่งขันดา้นดิจิทัลเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบั     ค่าเป้าหมายของแผนแมบ่ทผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยุคใหม่ 

  2. ปรับแก้ไขตัวช้ีวัดด้านการท่องเท่ียวท่ีสภาเศรษฐกิจโลกได้ยกเลิกการจัดท าอันดับ

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียว มาเป็นอนัดับดัชนีการพฒันาการเดินทางและการท่องเท่ียว 

เพ่ือใหส้ามารถติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิดา้นการท่องเท่ียวได ้

  3. ปรบัขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัยิ่งขึ้ น จากการใชต้วัเลขอา้งอิงจากข้อมูลปี 2563 เป็นปี 2564 

อาทิ ตัวเลขการจา้งงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสัดส่วน

แรงงานนอกระบบ 

 

15. เรื่อง การขอรบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ

เงินส ารองจา่ยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ  าเป็น เพ่ือก่อสรา้ง/ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนนและพฒันาแหล่งกกัเก็บ

น ้าที่อยู่ในความรบัผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดร้บัความเสียหายจากสาธารณภัยหรือ

เพ่ือแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบ

กลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือก่อสรา้ง/ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน และพฒันา

แหล่งกกัเก็บน ้าท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดร้บัความเสียหายจากสาธารณภยั 

หรือเพ่ือแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ี จ านวน 69 จงัหวดั 2,086 โครงการ งบประมาณ 

5,282,570,100 บาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ เพ่ือเร่งแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นใหแ้ก่

ประชาชนในการฟ้ืนฟูส่ิงก่อสรา้ง ถนน และพฒันาแหล่งกกัเก็บน ้าในพ้ืนท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้

สามารถกลบัมาใชง้านไดป้กติและมีประสิทธิภาพโดยเร็ว 

  สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือก่อสรา้ง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และพฒันาแหล่งกกัเก็บน ้าท่ีอยู่ในความ

รบัผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไดร้บัความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพ่ือแกไ้ขปัญหาความ

เดือดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ี สรุปแยกตามหน่วยรบังบประมาณได ้ดงัน้ี  

ล าดบั หน่วยรบังบประมาณ จ านวน

จงัหวดั 

จ านวน 

โครงการ 

วงเงิน 

(บาท) 

1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 12 414 528,498,100 

2 เทศบาลนคร 1 2 20,989,000 

3 เทศบาลเมือง 10 19 67,192,100 

4 กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน 

68 1,651 4,665,890,900 

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

     4.2 องคก์ารบริหาร 

         ส่วนต าบล 

68 1,221 3,435,647,100 

 รวมทั้งส้ิน 69 2,086 5,282,570,100 

 

16. เรื่อง ขอรับการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ

ค่าใชจ้่ายในการบรรเทา แกไ้ขปัญหา และเยียวยาผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรสัโคโรนา 2019 ภายใตโ้ครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภยั ส าหรบัการปฏิบตัิงาน

ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคติดเช้ือไวรสั

โคโรนา 2019 ในชุมชน 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 

รายการค่าใชจ้่ายในการบรรเทา แกไ้ขปัญหา และเยียวยาผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรสัโคโรนา 2019 วงเงินจ านวน 1,050.3060 ลา้นบาท ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ เพ่ือเป็น
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ค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเส่ียงภัยส าหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 

(อสม.) จ านวน 1,039,729 คน และอาสาสมคัรสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จ านวน 10,577 คน 

รวมจ านวนทั้งส้ิน 1,050,306 คน ในอัตรา 500 บาท/คน/เดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน - 

พฤษภาคม 2565 (รวม 2 เดือน) ภายใตโ้ครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเส่ียงภัย ส าหรับการ

ปฏิบติังานของ อสม. ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ใน

ชุมชน (โครงการค่าตอบแทน อสม.)  

   สาระส าคญัของเรื่อง 

  สธ. รายงานวา่ 

  1. ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย สธ. ไดม้อบหมายให ้อส

ม. และ อสส. ร่วมด าเนินการเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 

2563 โดยมีผลการด าเนินงาน เช่น  

กิจกรรม/การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

(1) ใหค้วามรูใ้นการป้องกนัและดูแลสุขภาพตนเองแก่ประชาชน 7,424,625 คน 

(2) เฝ้าระวงัและคดักรองกลุ่มเส่ียง 1,098,782 คน 

(3) เคาะประตูบา้นตา้นภยัโควิด 19 14,020,134 หลงัคาเรือน 

(4) ร่วมกับทีม 3 หมอ ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แยกกักรักษาตัวในชุมชน 

(Community Isolation: CI) และแยกกักรักษาตัวท่ีบา้น (Home Isolation: 

HI) 

CI: 38,157 แห่ง 

HI: 34,843 คน 

(5) แนะน ากลุ่มเป้าหมายตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และรายงานผลการ

ตรวจ ATK ผ่าน Application “สมารท์ อสม.” 

110,308 ครั้ง 

(6) เชิญกลุ่มผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้ นไป และผูท่ี้มีโรคประจ าตวั มารบัวคัซีนเข็มท่ี 

1 เข็มท่ี 2 และเข็มท่ี 3 

เข็มท่ี 1: 11,734,930 

เข็ม 

เข็มท่ี 2: 11,308,409 

เข็ม 

เข็มท่ี 3:   5,748,177 

เข็ม 

  2. สธ. โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจ้ดัท าโครงการค่าตอบแทน อสม. เพ่ือขอรบัการ

สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใชจ้่ายในการบรรเทาแกไ้ข

ปัญหา และเยียวยาผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 จ านวน 3,150.9180 ลา้นบาท เพ่ือ

เป็นค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเส่ียงภยั ส าหรบัการปฏิบติังานของ อสม. ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และ

ควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเ่ดือนเมษายน - กนัยายน 2565 

 

ตา่งประเทศ 

17. เรื่อง การจดัท าบนัทึกความเขา้ใจในการจดัตั้งสถาบนัวิทยาการศุลกากรเป็นศูนยฝึ์กอบรมระดับ

ภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center: RTC) ระหว่างกรมศุลกากรและ

องคก์ารศุลกากรโลก 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัการจดัท าบนัทึกความเขา้ใจในการจดัตั้งสถาบนัวิทยาการศุลกากร

เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก [World Customs Organization (WCO) Regional 

Training Center] ระหว่างกรมศุลกากรและองคก์ารศุลกากรโลก (บนัทึกความเขา้ใจฯ) โดยหากมีการแกไ้ข

ถ้อยค าท่ีมิได้ท าให้สาระส าคัญในบันทึกความเข้าใจฯ เปล่ียนแปลงไปจากเดิมให้อยู่ในดุลยพินิจของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายท่ีจะด าเนินการได้ 

รวมทั้งมอบหมายใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัหรือผูท่ี้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมอบหมายให้

เป็นผูล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจฯ ตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 
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  1. กรมศุลกากรไดด้ าเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นศุลกากรในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านการจดั

โครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการแลกเปล่ียนทางวิชาการมาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัโครงการ

ก่อสรา้งอาคารศูนยฝึ์กอบรมของสถาบนัวิทยาการศุลกากรไดด้ าเนินการแลว้เสร็จและเปิดใชง้านอย่างเต็ม

รูปแบบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 โดยอาคารศูนยฝึ์กอบรมมีจ านวน 4 ชั้น มีพ้ืนท่ีประมาณ 5,000 ตาราง

เมตร สามารถรองรบัผูเ้ขา้อบรมไดป้ระมาณ 500 คน รวมถึงมีอาคารพกัอาศยัส าหรบัผูเ้ขา้อบรม ตลอดจนมี

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมีความพรอ้มรองรบัการจดักิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมส าหรบับุคลากรจาก

หน่วยงานศุลกากรในภูมิภาคเอเซียแปชิฟิก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัเง่ือนไขท่ีจ าเป็นและความพรอ้มของ

กรมศุลกากรในการสมคัรเขา้ร่วมเพ่ือด าเนินการจัดตั้งศูนยฝึ์กอบรม กรมศุลกากรจึงไดป้ระสานส านักงาน

เสริมสรา้งขีดความสามารถประจ าภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia/Pacific Regional Office for Capacity 

Building: ROCB A/P) ขององคก์ารศุลกากรโลก เพ่ือเสนอใหม้ีการจดัตั้งสถาบนัวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์

ฝึกอบรมระดบัภูมิภาคขององคก์ารศุลกากรโลก ซ่ึงเป็นกลไกการด าเนินงานท่ีส าคญัขององคก์ารศุลกากรโลก

ในการเป็นตัวกลางประสานงานกับหน่วยงานศุลกากรในระดับภูมิภาคเพ่ือด าเนินโครงการและกิจกรรม

ส าหรบัการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานพิธีการทางศุลกากรและแนวทางใน

การปฏิบติังานขององคก์ารศุลกากรโลก โดยมีภารกิจท่ีส าคญั เช่น ก าหนดแนวทางและกระบวนการพฒันา

หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม สนับสนุนการปฏิบติังานของคณะวิทยากร และด าเนินการจดัหลกัสูตร

ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในงานศุลกากรแก่บุคลากรจากหน่วยงานศุลกากรในภูมิภาค  

เป็นตน้ ทั้งน้ี ท่ีประชุม WCO Asia Pacific Regional Heads of Customs Administrations Conference ครั้งท่ี 

23 ระหวา่งวนัท่ี 18 - 19 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองบาหลี สาธารณรฐัอินโดนีเซีย ไดม้ีมติรบัรองการจดัตั้ง

สถาบนัวิทยาการศุลกากรเป็นศูนยฝึ์กอบรมระดบัภูมิภาคขององคก์ารศุลกากรโลกอย่างเป็นทางการแลว้ ซ่ึง

ถือเป็นศูนยฝึ์กอบรมระดบัภูมิภาคขององคก์ารศุลกากรโลกล าดบัท่ี 9 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
1
 

  2. ประโยชนท์ี่จะไดร้บั 

   2.1 เป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาขีด

สมรรถนะของบุคลากรและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดา้นศุลกากรระหว่างประเทศ เพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินภารกิจดา้นศุลกากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้ น 

   2.2 ขา้ราชการท่ีปฏิบติังานดา้นการฝึกอบรมของกรมศุลกากรไดม้ีโอกาสเรียนรูแ้ละ

แลกเปล่ียนประสบการณด์า้นการพฒันาบุคลากรจากการประสานงานกบัองคก์ารระหว่างประเทศ ซ่ึงสามารถ

น ามาประยุกตใ์ชก้บัการจดัโครงการฝึกอบรมส าหรบัขา้ราชการกรมศุลกากรไดต่้อไปในอนาคต 

   2.3 เป็นการยกระดบัสถานะและบทบาทของกรมศุลกากรบนเวทีระดบัภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกตลอดจนเป็นการกระชบัความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือดา้นการเสริมสรา้งขีดสมรรถนะของบุคลากร

ระหวา่งกรมศุลกากรและองคก์ารศุลกากรโลก 

  3. ร่างบนัทึกความเขา้ใจฯ ระหว่างกรมศุลกากรและองคก์ารศุลกากรโลก มีวตัถุประสงค์

เพ่ือยอมรบัร่วมกนัเก่ียวกบัการด าเนินการจดัตั้งสถาบนัวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร ซ่ึงตั้งอยู่ ณ เขตบาง

คอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็นศูนยฝึ์กอบรมระดบัภูมิภาคขององคก์ารศุลกากรโลก เพ่ือเสริมสรา้งเครือขา่ย

ความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปล่ียนแนวทางการพฒันาบุคลากร ยกระดบับทบาทของกรมศุลกากรบนเวที

ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนกระชบัความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัองคก์ารศุลกากรโลกในดา้น

การพฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจดา้นศุลกากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน  

  ทั้งน้ีการใชบ้งัคบั มีผลใชบ้งัคบัเป็นเวลา 5 ปี ถดัจากวนัท่ีมีการลงนามและสามารถขยายเวลา

บงัคบัใชโ้ดยไดร้บัความยินยอมร่วมกนัจากผูเ้ขา้ท าความตกลงทั้งสองฝ่าย 

_________________ 
1
ศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปัจจุบัน ประกอบด้วย                           

(1) สาธารณรฐัประชาชนจีน (2) สาธารณรฐัฟีจี (3) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน                         
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(4) สาธารณรัฐอินเดีย (5) ประเทศญ่ีปุ่น (6) สาธารณรัฐเกาหลี (7) สาธารณรัฐมาเลเซีย และ (8) 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย 

 

18. เรื่อง การด าเนินการตามขอ้มติคณะรฐัมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการ

ก่อการรา้ยและภยัตอ่อฟักานิสถานและการใหค้วามช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่อฟักานิสถาน ที่ 2611 

(ค.ศ. 2021) และ                  ที่ 2615 (ค.ศ. 2021) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบและรบัรองตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. รบัทราบและรบัรองการด าเนินการตามขอ้มติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Security Council - UNSC) ท่ี 2611 (ค.ศ. 2021) ว่าดว้ยการต่อตา้นการก่อการรา้ยและ

ภยัต่ออฟักานิสถาน (ขอ้มติ UNSC ท่ี 2611ฯ) และขอ้มติ UNSC ท่ี 2615 (ค.ศ. 2021) วา่ดว้ยการใหค้วาม

ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่อัฟกานิสถาน (ขอ้มติ UNSC ท่ี 2615ฯ) พรอ้มทั้งใหค้วามเห็นชอบการ

ด าเนินการตามขอ้มติขา้งตน้ จนกว่า UNSC จะรบัรองขอ้มติเพ่ือเปล่ียนแปลงสาระส าคญัหรือยกเลิกขอ้มติ

ดงักล่าว ซ่ึงกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จะเสนอใหค้ณะรฐัมนตรีพิจารณาเมื่อมีการรบัรองขอ้มติท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงสาระส าคญัหรือยกเลิกขอ้ยกเวน้ดงักล่าวต่อไป 

  2. มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 14 หน่วยงาน ได้แก่ 

กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลงั (กค.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสงัคม (ดศ.) กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ส านักข่าว

กรองแห่งชาติ (สขช.) ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน (ส านักงาน ปปง.) ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอรแ์ห่งชาติ (สกมช.) 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) ส านักงานอยัการสูงสุด (อส.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถือ

ปฏิบัติ และแจ้งผลการด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้ กต. ทราบเพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อ

สหประชาชาติต่อไป 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ไดข้อใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบและรับรองการ

ด าเนินการตามขอ้มติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council - UNSC) 

ท่ี 2611                (ค.ศ. 2021) วา่ดว้ยการต่อตา้นการก่อการรา้ยและภยัต่ออฟักานิสถาน (ขอ้มติ UNSC 

ท่ี 2611ฯ) และขอ้มติ UNSC ท่ี 2615 (ค.ศ. 2021) ว่าด้วยการใหค้วามช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่

อฟักานิสถาน (ขอ้มติ UNSC ท่ี 2615ฯ)                    ท่ีไดร้บัการรบัรองเมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2564 และ

วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564ตามล าดบั เพ่ือตอบสนองต่อการก่อการรา้ยท่ีเปล่ียนแปลงไปและเป็นภยัคุกคามต่อ

สนัติภาพและความมัน่คง เช่น การก่อการรา้ยในหลายพ้ืนท่ี โดยขอ้มติ UNSC ทั้งสองขอ้ มีสาระส าคญัเป็น

การก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือใหป้ระเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติจะตอ้งด าเนินการในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งภายใตข้อบเขตของกฎหมายภายในของประเทศไทยและพนัธกรณีระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ให้

รฐัสมาชิกคงการก าหนดใชม้าตรการกบับุคคลและองคภาวะท่ีถูกก าหนดว่าเป็นตาลีบนั รวมถึงส่วนอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งกบักลุ่มตาลีบนัซ่ึงเป็นภยัคุกคามต่อสนัติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่คงของอฟักานิสถาน โดยมี

มาตรการ เช่น อายดัเงินทุน หา้มการเดินทางเขา้ - ออก หา้มจดัหา/ขาย/ถ่ายโอนอาวุธ กระสุน รวมถึงให้

คณะสนับสนุนการวิเคราะหแ์ละตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการลงโทษท าหน้าท่ีต่อไปอีก 12 เดือน 

(เดิมจะส้ินสุดอาณัติในเดือนธันวาคม 2565) และใหผู้ป้ระสานงานดา้นการใหค้วามช่วยเหลือฉุกเฉินของ

สหประชาชาติจดัการบรรยายสรุปแก่ UNSC เก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในอฟักานิสถาน 

รวมถึงขอ้มูลท่ี์มีเก่ียวกบัการช าระเงินทุนเพ่ือประโยชน์ของบุคคลหรือองคก์รท่ีถูกก าหนด การยกัยา้ยถ่ายเท

เงินทุน การบริหารความเส่ียงและกระบวนการตรวจสอบและเรียกรอ้งใหทุ้กฝ่ายเคารพสิทธิมนุษยชน และ

ปฏิบติัตามพนัธกรณีภายใตก้ฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศอฟักานิสถาน 

  ทั้งน้ี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงาน 

ป.ป.ส. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คง
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ปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาติพิจารณาแลว้เห็นชอบ/ไม่มีขอ้ขดัขอ้งตามท่ี กต. เสนอ โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้

แจง้ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัมติ UNSC ดงักล่าว  

 

19. เรื่อง ขออนุมตักิารจดัท าบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยประมวลขอ้บงัคบัว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยั

ของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจกัรไทยกบักรมการขนส่ง

แห่งสหราชอาณาจักรบริ เตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (Memorandum of Understanding on the 

International Ship and Port Facility Security Code Between the Ministry of Transport of the Kingdom of 

Thailand and the Department for Transport of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัการจัดท าบันทึกความเขา้ใจว่าดว้ยประมวลขอ้บังคับว่าดว้ยการ

รกัษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจกัรไทยกบั

กรมการขนส่งแห่งสหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ Memorandum of Understanding on the 

International Ship and Port Facility Security Code Between the Ministry of Transport of the Kingdom of 

Thailand and the Department for Transport of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

) (บันทึกความเขา้ใจฯ) และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแกไ้ขบันทึกความเขา้ใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่

สาระส าคญั หรือไมข่ดัต่อผลประโยชน์ของไทย ใหก้ระทรวงคมนาคม (คค.) ด าเนินการต่อไปไดโ้ดยไม่ตอ้งขอ

ความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีอีกครั้ง รวมทั้งใหอ้ธิบดีกรมเจา้ท่า หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายเป็นผูล้งนามฝ่าย

ไทยในร่างบนัทึกความเขา้ใจดงักล่าวตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  1. ประเทศไทยและสหราชอาณาจกัรมีความประสงคท่ี์จะสรา้งความสมัพนัธ์ดา้นการขนส่ง

ทางน ้าระหว่างสองประเทศโดยมุ่งเน้นในส่วนท่ีเก่ียวกบัประมวลขอ้บงัคบัว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภัยของ

เรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ( International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) ซ่ึงเป็น

กฎหมายระหว่างประเทศท่ีก าหนดมาตรฐานในเร่ืองการรกัษาความปลอดภัยทางทะเลไม่ว่าจะเป็นเรือและ

ท่าเรือ ฝ่ายสหราชอาณาจกัร จึงไดเ้สนอร่างบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยประมวลขอ้บงัคบัว่าดว้ยการรกัษาความ

ปลอดภยัของเรือและท่าเรือกบัสหราชอาณาจกัรใหฝ่้ายไทยพิจารณา โดยการจดัท าบนัทึกความเขา้ใจดงักล่าว

จะเป็นโอกาสท่ีทั้งสองประเทศจะไดพ้ฒันา แลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ์เก่ียวกบัการขนส่งทางทะเล

ระหว่างกนั รวมถึงแลกเปล่ียนองคค์วามรูใ้นดา้นการบริหารจดัการภาครฐัในมิติต่าง ๆ ทางทะเลซ่ีงจะช่วย

ส่งผลใหเ้กิดการขยายไปสู่ความร่วมมือดา้นการขนส่งอ่ืนในอนาคต 

  2. ร่างบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยประมวลขอ้บงัคับว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภัยของ

เรือและท่าเรือระหว่างประเทศตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอเป็นการก าหนดกรอบความร่วมมือ

ระหวา่ง สหราชอาณาจกัรและประเทศไทยในการพฒันาและสรา้งกฎระเบียบภายในประเทศ สนับสนุนงานใน

มิติทางดา้นความมัน่คงเพ่ือยกระดบัมาตรฐานความมัน่คงทางทะเลระหวา่งประเทศ โดยอาจจดัใหม้ีโครงการ

เพ่ือสนับสนุนการพฒันาทางดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเยี่ยมชมท่าเรือ/ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่าเรือ 

การประชุมเชิงปฏิบติัการ การใหค้ าปรึกษา การแลกเปล่ียนส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และฐานขอ้มูล 

เป็นตน้ ซ่ึงอาจขยายความร่วมมือและการช่วยเหลือไปยงัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงทางทะเลตาม

แนวทางท่ีก าหนดในประมวลขอ้บังคับว่าดว้ยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ 

(International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) ท่ีออกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า

ด้วยความปลอดภัยแห่ง ชีวิตในทะเล ค.ศ.  1974 [ International Convention for the Safety of Life at 

Sea,1974 (SOLAS), as amended] ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีแลว้เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2528 โดย

บันทึกความเขา้ใจดังกล่าวไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุด โดยผูร้่วมท าบันทึกความเขา้ใจฯ รายใดรายหน่ึง

สามารถแจง้ไปยงัผูร้่วมท าบนัทึกความเขา้ใจอีกฝ่ายผ่านช่องทางการทูตเพ่ือขอส้ินสุดบนัทึกความเขา้ใจฯ ทั้งน้ี 

การส้ินสุดดงักล่าวจะมีผลหลงัจากวนัท่ีผูร้่วมท าบนัทึกความเขา้ใจอีกฝ่ายไดร้บัแจง้แลว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

โดยการส้ินสุดบนัทึกความเขา้ใจฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการท่ีไดเ้ร่ิมด าเนินการ

ก่อนวนัท่ีส้ินสุดของบนัทึกความเขา้ใจฯ เวน้แต่ ผูร้่วมท าบนัทึกความเขา้ใจไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน 

  ทั้งน้ี คค. (กรมเจา้ท่า) มีก าหนดการลงนามในบนัทึกความเขา้ใจดงักล่าวช่วงเดือนกนัยายน 

2565 ภายหลงัจากคณะรฐัมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้  



 

 

25 

  4. ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการจัดท าบันทึกความเข้าใจฯ  เช่น การส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพและความเขม้แข็งทางวิชาการในเร่ืองการรกัษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ  

การสรา้งเคร่ือข่ายความร่วมมือดา้นการขนส่งทางทะเลและการบริหารจดัการภาครฐัร่วมกบัสหราชอาณาจกัร 

ตลอดจนเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรบัในระดบัสากลในเร่ืองการรกัษาความ

ปลอดภัยของเรือและท่าเรือ และจะส่งผลใหไ้ดร้ับความเช่ือมัน่จากต่างประเทศทั้งในการลงทุนและการ

ประกอบธุรกิจระหวา่งกนั  

 

20. เรื่อง ร่างบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยการจดัตั้งคณะกรรมการร่วมทางการคา้ระหว่างกระทรวงพาณิชย์

แห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงการต่างประเทศแห่งมองโกเลีย 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเขา้ใจว่าดว้ยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม

ทางการคา้ระหว่างกระทรวงพาณิชยแ์ห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงการต่างประเทศแห่งมองโกเลีย ทั้งน้ี 

หากมีความจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขบนัทึกความเขา้ใจดังกล่าว ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัขอ้งต่อ

ผลประโยชน์ของไทยใหก้ระทรวงพาณิชย ์(พณ.) สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาอีก รวมทั้งอนุมติัใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยห์รือผูแ้ทนท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นผูล้งนามในร่าง

บนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยการจดัตั้งคณะกรรมการร่วมทางการคา้ระหว่างกระทรวงพาณิชยแ์ห่งราชอาณาจกัร

ไทยกบักระทรวงการต่างประเทศแห่งมองโกเลียตามท่ีกระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  1. เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ าประ เทศไทย (นายทูมูร์ อาร์ซานา) หารือกับ

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงพาชยเ์มื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 และเห็นพอ้งใหม้ีการจดัตั้งกลไกการหารือทาง

การคา้ระหว่างไทยกบัมองโกเลียเพ่ือเป็นเวทีส่งเสริมการคา้และการลงทุนระหว่างกนั พณ. จึงไดห้ารือร่วมกบั

กระทรวงการต่างประเทศของมองโกเลียซ่ึงรบัผิดชอบดา้นการคา้ระหว่างประเทศเพ่ือจดัท าร่างบนัทึกความ

เขา้ใจในเร่ืองน้ี ทั้งน้ี แมท่ี้ผ่านมาการคา้ระหว่างไทยและมองโกเลียจะมีบริมาณไม่มาก แต่มองโกเลียถือเป็น

ตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพของไทยเน่ืองจากเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ เช่น ทองแดง ถ่านหิน 

โมลิบดีนัม ดีบุก ทังสเตน ทองค า เป็นตน้ และมีศักยภาพในการส่งออก อีกทั้งมีนโยบายและกฎระเบียบท่ี

เปิดรบัการลงทุนต่างชาติในหลายสาขา เช่น สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน คมนาคม และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

เป็นตน้ นอกจากน้ี จากท่ีตั้งทางภูมิศาสตรไ์ทยสามารถใชม้องโกเลียเป็นช่องทางขยายการคา้สู่รสัเซียหรือกลุ่ม

ประเทศยูเรเซียได ้ในขณะเดียวกนัมองโกเลียก็สามารถใชไ้ทยเป็นช่องทางขยายการคา้สู่อาเซียนไดเ้ช่นกนั 

  2. ร่างบนัทึกความเขา้ใจฯ จะช่วยกระชบัและยกระดับความสมัพนัธ์ทางการคา้ การลงทุน 

และเศรษฐกิจระหว่างไทยและมองโกเลีย รวมถึงสามารถตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยได ้โดย

ร่างบนัทึกความเขา้ใจดังกล่าวมีวตัถุประสงคส์่งเสริม อ านวยความสะดวก พฒันา และกระชบัความสมัพนัธ์

ทางการคา้ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาท่ีทั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกัน และ

สอดคลอ้งกบักฎหมายของแต่ละประเทศ รวมถึงจดัตั้งคณะกรรมการร่วมทางการคา้ (Joint Trade Committee: 

JTC) เพ่ือจัดการประเด็นเก่ียวกับการคา้ และยกระดับการคา้ การลงทุน และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ระหวา่งสองประเทศ 

 

21. เรื่อง ขอความเห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการคา้ ( JTC) ไทย – 

มองโกเลีย ครั้งที่ 1 รวมทั้งด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เก่ียวขอ้ง 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบท่าทีไทยส าหรบัการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการคา้ (JTC) 

ไทย - มองโกเลีย ครั้งท่ี 1 ตามขอ้ 1 เพ่ือใหผู้แ้ทนไทย ซ่ึงมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยห์รือผูแ้ทนเป็น

ประธานฝ่ายไทยใชห้ารือกบัฝ่ายมองโกเลีย ทั้งน้ี หากในการประชุมดังกล่าว มีผลใหม้ีการตกลงเร่ืองความ

ร่วมมือด้านเศรษฐกิจการคา้ในประเด็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขอ้ 1 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม

ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจการคา้ระหว่างไทยกบัมองโกเลีย ใหผู้แ้ทนไทยสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้ง

น าเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามท่ีกระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ 

  1. สาระส าคญั  
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  กระทรวงพาณิชยไ์ดจ้ดัประชุมเตรียมการฝ่ายไทยร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เมื่อวนัท่ี 19 

สิงหาคม 2565 เพ่ือพิจารณาประเด็นท่ีฝ่ายไทยประสงคจ์ะผลกัดนัในการประชุม JTC ไทย - มองโกเลีย ครั้ง

ท่ี 1 และเห็นควรเสนอท่าทีไทย ไดแ้ก่ การส่งเสริมการคา้และการลงทุน  การจดัท าความตกลงว่าดว้ยการ

ส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุน  การทบทานอนุสญัญาเพ่ือการเวน้การเก็บภาษีซอ้นและการป้องกนัการเล่ียง

รษัฎากรในส่วนท่ีเก่ียวกบัภาษีเก็บจากเงินได ้และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ( ดา้นเกษตร ดา้นการท่องเท่ียว 

ดา้นการขนส่งและโลจิสติกส ์ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน และความร่ามมือทางวิชาการ)  

2. ผลกระทบ 

  การประชุม JTC ไทย - มองโกเลีย ครั้งท่ี 1 จะช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจการคา้ระหว่างไทยกบัมองโกเลีย รวมถึงมองโกเลียยงัมีความอุดมสมบูรณด์า้นทรพัยากรธรรมชาติ 

อาทิ ถ่านหิน ทองแดง ดีบุก นิกเกิล ทองค า เงิน แร่เหล็ก ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัของอุตสาหกรรมไทย ดงัน้ัน 

การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการคา้ ไทย - มองโกเลีย ครั้งท่ี 1 จะช่วยเสริมสรา้งความสมัพนัธแ์ละขยาย

โอกาสทางการคา้และการลงทุนระหวา่งไทยกบัมองโกเลียอยา่งเป็นรูปธรรม 

  ทั้งน้ี การประชุม JTC ไทย - มองโกเลีย ครั้งท่ี 1 ในระดับรัฐมนตรี โดยมองโกเลียรับเป็น

เจา้ภาพจดัการประชุมในวนัท่ี 5 - 6 กนัยายน 2565 โดยมีรองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชยแ์ละรฐัมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย (รบัผิดชอบดา้นการคา้ระหว่างประเทศ) เป็น

ประธานร่วม 

 

22. เรื่อง การเจรจายกระดบัความตกลงการคา้เสรีอาเซียน และอาเซียนกบัคู่เจรจา 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการคา้เสรีของไทยภายใตค้วามตกลงการคา้เสรี

อาเซียนและอาเซียนกบัคู่เจรจา (ร่างกรอบการเจรจาฯ)  

  2. เห็นชอบร่างเอกสารขอ้เสนอแนวทางการเจรจายกระดับความตกลงการคา้สินคา้ของ

อาเซียน (Guiding Principles for Negotiating the Upgrade of the ATIGA: Upgraded ATIGA) (ร่างเอกสาร

ขอ้เสนอฯ) ทั้งน้ี หากมีความจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขร่างเอกสารดังกล่าว ท่ีไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อ

ผลประโยชน์ของไทย ให ้พณ. ด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งขอความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีอีก 

  3. เห็นชอบร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนความตกลงการคา้สินคา้อาเซียน - อินเดีย (The 

Scope of the Review of the AITIGA) (ร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนฯ) ทั้งน้ี หากมีความจ าเป็นต้อง

ปรบัปรุงแกไ้ขร่างเอกสารดงักล่าวท่ีไมใ่ช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของไทย ให ้พณ. ด าเนินการได้

โดยไมต่อ้งขอความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีอีก 

  4. ใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์หรือผูแ้ทนท่ีไดร้บัมอบหมายร่วมประกาศหรือใหก้าร

รบัรองเอกสาร คือ (1) ร่างเอกสารขอ้เสนอแนวทางการเจรจายกระดบัความตกลงการคา้สินคา้ของอาเซียน 

และ (2) ร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนความตกลงการคา้สินคา้อาเซียน – อินเดีย ในการประชุมของ

อาเซียน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  1) กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) แจง้ว่า ประเทศไทยร่วมกบัประชาคมอาเซียนจดัท าความตกลง

เขตการคา้เสรีมาตั้งแต่ปี 2535 รวมทั้งส้ิน 9 ฉบบั โดยความตกลงเขตการคา้เสรีดงักล่าวมีส่วนช่วยใหมู้ลค่า

การคา้ของประเทศไทยกบัประเทศคู่คา้อาเซียนขยายตวัเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 47.5 – 434.4 ในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมา 

ซ่ึงท่ีประชุมรฐัมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2561 ไดม้ีมติใหม้ีการทบทวนและยกระดบัความตกลงเขตการคา้

เสรีของอาเซียนภายในปี 2565 ไดแ้ก่ ความตกลงการคา้สินคา้อาเซียน และความตกลงเขตการคา้เสรีท่ี

อาเซียนท ากบัประเทศคู่เจรจา รวม 5 ฉบบั ประกอบดว้ย ความตกลงเขตการคา้เสรีระหว่างอาเซียนกับจีน

อินเดีย เกาหลีใต ้ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด ์ใหม้ีความทนัสมยัตามรูปแบบการคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

  2) ในครั้งน้ี พณ. (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ) ขอใหค้ณะรฐัมนตรีพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบ (1) ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการคา้เสรีของไทย ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรีอาเซียนและ

อาเซียนกบัคู่เจรจา (ร่างกรอบการเจรจาฯ) เพ่ือเป็นจุดยืนของประเทศไทยส าหรบัการเจรจาต่าง ๆ ภายใต้
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กรอบอาเซียน รวมทั้งขอความเห็นชอบ (2) ร่างเอกสารขอ้เสนอแนวทางการเจรจายกระดบัความตกลงการคา้

สินคา้ของอาเซียน (Guiding Principles for Negotiating the Upgrade of the ATIGA: Upgraded ATIGA) (ร่าง

เอกสารขอ้เสนอฯ) ท่ีเป็นขอ้สรุปท่ี พณ. และประเทศสมาชิกอาเซียนไดร้่วมกนัยกร่างขึ้ นเพ่ือใชป้ระกอบการ

เจรจาเพ่ือทบทวนและยกระดับความตกลง ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) ใหม้ีความทันสมยั

มากขึ้ น และ (3) ร่างเอกสาขอบเขตการทบทวนความตกลงการคา้สินคา้อาเซียน - อินเดีย (The Scope of 

the Review of the AITIGA) (ร่างเอกสารขอบเขตการทบทวน ฯ) ท่ีเป็นขอ้สรุปท่ี พณ. ประเทศสมาชิก

อาเซียน และสาธารณรฐัอินเดียไดร้่วมกนัยกร่างขึ้ นเพ่ือใชป้ระกอบการเจรจาเพ่ือทบทวนและยกระดับความ

ตกลง AITIGA (ASEAN-India Trade in Goods Agreement)  

  3) ร่างกรอบการเจรจาฯ ร่างเอกสารขอ้เสนอฯ และร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนฯ มี

สาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

   (1) ร่างกรอบการเจรจาฯ เป็นกรอบภายในของประเทศไทยท่ีจะใชส้ าหรับการ

เจรจาในการจดัท าหรือทบทวน/ยกระดบัความตกลงต่าง ๆ ท่ีจะด าเนินการในระยะต่อไปทั้งหมด ทั้งภายใน

อาเซียนและอาเซียนกบัคู่เจรจา โดยอาจมีการปรบัเปล่ียนขอบเขต ประเด็นและสาระ ภายใตก้รอบการเจรจาน้ี

ใหห้มาะสมกบักรณีต่าง ๆ ซ่ึงจะใชแ้ทนกรอบการเจรจาฯ เดิมท่ีใชม้าตั้งแต่ปี 2552 รวมทั้งมีเป้าหมายใหก้าร

เจรจาในภาพรวมเกิดประโยชน์สูงสุดกบัประเทศ โดยค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มทางการคา้ พฒันาการทางการคา้

ท่ีเปล่ียนไป ความพรอ้ม ระดบัการพฒันาและภูมิคุม้กนัของประเทศไทย ตลอดจนเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 

โดยร่างกรอบเจรจาฯ มีเน้ือหาครอบคลุม 25 หวัขอ้ เปล่ียนแปลงจากกรอบการเจรจาฯ เดิมเม่ือปี 2552 ดงัน้ี 

เดิมมี 15 หวัขอ้ (ปี 2552) เพ่ิมในครั้งน้ี (10 หวัขอ้) 

(1) การเขา้สู่ตลาดการคา้สินคา้ (2) มาตรการ

ปกป้องและมาตรการเยียวยาด้านการคา้ (3) 

มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (4) 

อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (5) การค้า

บริการ (6) การลงทุน (7) การระงับขอ้พิพาท

ระหว่างรัฐ (8) ความร่วมมือและการอ านวย

ความสะดวกทางการค้า (9) ทรัพย์สินทาง

ปัญญา (10) พาณิชยเ์ล็กทรอนิกส์ (11) การ

จัดซ้ือจัดจา้งโดยรัฐ (12) ความโปร่งใส  (13) 

การแขง่ขนั (14) ส่ิงแวดลอ้ม และ (15) แรงงาน 

(1) กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า (2) พิธีการ

ศุลกากรและการอ านวยความสะดวกทางการคา้ 

(3) การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดา (4) วิสาหกิจ 

ขนาดกลาง ขนาดยอ่มและรายยอ่ย (5) แนวทาง

ปฏิบติัท่ีดีดา้นกฎระเบียบ (6) กลไกการจดัการ

เชิงสถาบนั (7) รฐัวิสาหกิจ  (8) การคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค  (9) การเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน และ 

(10) อ่ืน ๆ 

 

 

   (2) ร่างเอกสารขอ้เสนอฯ เป็นแนวทางการเจรจายกระดบัฯ เพ่ือใหเ้ป็นความตกลง

ท่ีมีลกัษณะ เช่น (1) ครอบคลุมทั้งรูปแบบการคา้ดั้งเดิมและประเด็นใหม่ในปัจจุบนั ทนัสมยั และสอดคลอ้ง

กับการพัฒนาในภูมิภาคและระดับสากล (2) ก่อใหเ้กิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญระหว่างประเทศ

สมาชิกทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้งท่ีมากขึ้ น โดยส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเติบโต และการพฒันาห่วง

โซ่อุปทาน (3) อ านวยความสะดวกทางการคา้ โดยป้องกนัการใชม้าตรการกีดกนัทางการคา้และการมีส่วน

ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนในห่วงโซ่อุปทานของโลกและภูมิภาค (4) เปิดกวา้งส าหรับประเด็นใหม่ 

นอกเหนือจากประเด็นท่ีมีในปัจจุบัน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศตอ้งเห็นชอบร่วมกนัและตอ้ง

ค านึงระดบัการพฒันาท่ีแตกต่าง 

   (3) ร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนฯ เอกสารฉบบัน้ีมุ่งเน้นการเปิดตลาดเพ่ิมเติม 

และการปรบักฎระเบียบใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารคา้และเอ้ือต่อการอ านวยความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจ               โดยการทบทวนฯ จะครอบคลุมในเร่ือง (1) การลดและยกเลิกมาตรการทางภาษีศุลกากร

และมาตรการท่ีมิใช่ภาษี             (2) กฎว่าดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้ (3) พิธีการทางศุลกากรและการอ านวย

ความสะดวกทางการคา้ (4) มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช (5) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ (6) 

การเยียวยาทางการคา้ (7) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ และ (8) ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การคา้ 
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  ทั้งน้ี ร่างเอกสารขอ้เสนอฯ และร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนฯ มุง่เนน้ก าหนดองคป์ระกอบ

จะใชใ้นการเจรจา ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการก าหนดผลลพัธ์การเจรจาล่วงหน้า แต่มีเจตนาใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั

เก่ียวกบัขอบเขตท่ีจะมีการเจรจาในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงสามารถเพ่ิมหรือลดประเด็นการเจรจาได ้โดยขึ้ นอยู่กบั

ขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างกระบวนการเจรจาหรือทบทวน โดยเคา้โครงดังกล่าวจะไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิและหน้าท่ี

ภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศแต่อยา่งใด ซ่ึงเมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบาย

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ท่ีมีรองนายกรฐัมนตรี (นายดอน ปรมตัถว์ินัย) เป็นประธาน ไดม้ีมติเ ห็นชอบร่าง

เอกสารทั้ง 3 ฉบบัดงักล่าวดว้ยแลว้ 

 

23. เรื่อง การประชุม International Tiger Forum ครั้งที่ 2 ณ สหพนัธรฐัรสัเซีย 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาวลาดิวอสต็อกว่าดว้ยการอนุรกัษ์เสือโคร่ง (The 

Vladivostok Declaration on Tiger Conservation) ทั้งน้ี หากจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่

สาระส าคญัหรือไมข่ดัต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ใหเ้ป็นดุลยพินิจของหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยหรือผูแ้ทนท่ี

ไดร้ับมอบหมายเป็นผูพิ้จารณา โดยไม่ตอ้งน ากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมติัให้

หวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย ใหก้ารรบัรองร่างปฏิญญาวลาดิวอสต็อกว่าดว้ยการอนุรกัษ์

เสือโคร่ง (The Vladivostok Declaration on Tiger Conservation) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) เสนอ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  การประชุม International Tiger Forum ครั้งท่ี 2 จะมีการพิจารณารบัรองร่างปฏิญญาวลาดิวอ

สต็อกว่าดว้ยการอนุรกัษ์เสือโคร่ง (The Vladivostok Declaration on Tiger Conservation) มีสาระส าคัญโดย

สรุป ดงัน้ี  

  1. จดัเตรียมและน าแผนพ้ืนฟูประชากรเสือโคร่งโลกในอนาคต (2022 - 2034) มาปฏิบติั 

และทบทวนแผนฟ้ืนฟูเสือโคร่งแห่งชาติพรอ้มตวัช้ีวดัและกรอบเวลา 

  2. ปรบัปรุงพฒันาแผนฟ้ืนฟูเสือโคร่งแห่งชาติในอีก 12 ปี ส าหรบัประเทศท่ีตอ้งการ 

  3. สรา้งความเขม้แข็งการมีส่วนร่วมของชุมชนส าหรับการอนุรักษ์เสือโคร่ง โดยการสรา้ง

นโยบายน าไปสู่กลไกการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (รวมถึงการจ่ายค่าบริการทางระบบนิเวศ) การ

บรรเทาและจัดการความขัดแยง้ระหว่างเสือโคร่งและมนุษย์ โดยการพัฒนาอย่างยัง่ยืนและสรา้งอาชีพ

ทางเลือก รวมถึงการพฒันาทักษะทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและป่าไม ้(Green skills developing) เพ่ือเสริมสรา้ง

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 

  4. การวิเคราะหจ์ดัการปัญหาช่องว่างทางการเงิน ผ่านการสรา้งกลไกจูงใจและใชป้ระโยชน์

จากแหล่งเงินทุนทั้งแบบดั้งเดิมและแบบนวัตกรรมใหม่ รวมถึงทุนจากรัฐบาล/ทุนจากผู้มีอ านาจในการ

ตดัสินใจ ทุนจากทวิภาคี ทุนจากเอกชน เงินบริจาค พนัธบตัรเสือโคร่ง และอ่ืน ๆ เพ่ือการอนุรกัษ์เสือโคร่งใน

ระยะยาว 

  5. สนับสนุนการเตรียมจัดท าแผน South East Asia Tiger Recovery Action Plan (STRAP) 

ภายใตก้ารมีส่วนร่วมกนัจดัล าดับความส าคญั การกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ และจดัสถาบนัท่ีมี

ทรพัยากรท่ีดี 

  6. ปกป้องถ่ินท่ีอยู่อาศยัของเสือโคร่งและป้องกนัการสูญเสียและการท าลายพ้ืนท่ีป่าไมไ้ม่ให้

เพ่ิมมากขึ้ น 

  7. ใหค้วามปกป้องเหยื่อหลกัของเสือโคร่งดว้ยวิธีการท่ีดี ฟ้ืนฟูถ่ินอาศัย ประชากรและการ

ยา้ยไปปล่อยในพ้ืนท่ีท่ีส าคญั 

  8. ส่งเสริมการอนุรักษ์เสือโคร่งในระดับภูมิทัศน์ รวมถึงการบรรจุแนวแนวเช่ือมต่อทาง

ธรรมชาติลงในนโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และเตรียมในเร่ือง Climate - smart practice and green 

infrastructure และโครงสรา้งพ้ืนฐานสีเขียวในถ่ินอาศยัของเสือโคร่งและแนวเช่ือมต่อ 

  9. บังคับใชก้ฎหมายอย่างเขม้แข็งยกระดับจ านวนและความสามารถของเจา้หน้าท่ีระดับ

ปฏิบติั ประสานงานกบัผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายอ่ืน ๆ จดัท าระบบฐานขอ้มูลระดบัชาติ ผสานการใชก้ฎหมายทัว่ทั้ง

ประเทศ ประสานกฎหมายระหวา่งประเทศ และร่วมการลาดตระเวนตามแนวชายแดน 
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  10. สรา้งความเขม้แข็งในความร่วมมือและแบ่งปันขอ้มลู การคา้สตัวป่์าท่ีผิดกฎหมายระหว่าง

ผูร้กัษากฎหมายและเครือขา่ยในภูมิภาค (SAVEN, ASEAN-WEN) อยา่งมีศกัยภาพและทรพัยากรท่ีพอเพียง 

  11. น าหลกั One health มาปฏิบติั เพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีการป้องกนัโรคติดต่อในภูมิทศัน์เสือโคร่ง

ได ้

  12. สรา้งกลไกและนโยบาย สนับสนุนเพ่ือท่ีจะใหเ้กิดการริเร่ิม (เผยแพร่) นิเวศบริการในการ

พฒันาวาระการประชุมต่าง ๆ 

  13. ประเมินเสือโคร่ง เหยื่อหลกั และถ่ินอาศยัอยา่งสม า่เสมอ โดยใชว้ิธีและการฝึกอบรมท่ีดี 

รวมถึงการติดตามการบงัคบัใชก้ฎหมาย ผ่านเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น SMART, M-STrIPES, MEE and CA|TS 

  14. สถาบนัและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งด าเนินการวิจยั โดยใชส้หวิทยาการท่ีล ้าสมยัอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือท าใหเ้ห็นวา่การอนุรกัษ์เสือโคร่งถูกขบัเคล่ือนและมีความเขม้แข็งบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

  15. ส่งเสริมใหค้วามส าคญักบัการส่ือสาร การศึกษา จิตส านึกสาธารณะ รวมถึงวิธีการทาง

สงัคมใหเ้กิดการสนับสนุนการอนุรกัษ์เสือโคร่ง 

  ทั้งน้ี การเขา้ร่วมประชุม International Tiger Forum ครั้งท่ี 2 และการร่วมรบัรองร่างปฏิญญาว

ลาดิวอสต็อกว่าดว้ยการอนุรกัษ์เสือโคร่ง (The Vladivostok Declaration on Tiger Conservation) จะส่งเสริม

ภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทยท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับโลก รวมถึงการแสดง

เจตนารมณ์แสดงจุดยืนดา้นการอนุรักษ์ ป้องกันลักลอบล่า ส ารวจและประเมินนิเวศวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งและ

ถ่ินอาศยัของเสือโคร่ง 

 

24. เรื่อง การต่ออายุความตกลงประเทศเจา้ภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือ

แลกเปล่ียนส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ 

(United Nations Regional Course in International Law) ประจ  าปี 2565 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมติัตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปล่ียนเพ่ือต่ออายุความตกลงประเทศเจา้ภาพระหว่างไทยกบั

สหประชาชาติ ปี 2560 ส าหรับการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของ

สหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law) ประจ าปี 2565ระหว่างวันท่ี 14 

พฤศจิกายน - 7 ธนัวาคม 2565 

  2. อนุมตีใหเ้อกอคัรราชทูต ผูแ้ทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก์ หรือไดร้บั

มอบหมาย เป็นผูล้งนามในหนังสือแลกเปล่ียนฯ ของฝ่ายไทยส าหรบัการฝึกอบรมฯ ประจ าปี 2565 ทั้งน้ี หาก

มีความจ าเป็นจะต้องแกไ้ขปรับปรุงหนังสือแลกเปล่ียนฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญก่อนการลงนาม ให้

กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และโดยท่ี

ฝ่ายสหประชาชาติแจง้ว่าไม่จ าเป็นตอ้งแสดงหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ในกรณีน้ี จึงไม่ตอ้งจดัท า

หนังสือมอบอ านาจเต็มใหผู้ล้งนาม 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  ร่างหนังสือแลกเปล่ียนฯ มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีผ่านมาของไทยในการจัดการ

ฝึกอบรมและการประชุมระหว่างประเทศ โดยมีการเพ่ิมขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกับการเล่ือนหรือยกเลิกการ

ฝึกอบรมฯ ในกรณีท่ีมีสภาวการณ์และขอ้ห่วงกงัวลท่ีเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

  1) การฝึกอบรมฯ จะจัดขึ้ นระหว่างวันท่ี 14 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565 ท่ี

กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออบรมกฎหมายระหว่างประเทศใหก้บัผูท่ี้มีภูมิหลังดา้นกฎหมายหรือ

ประสบการณ์ในการท างานดา้นกฎหมายระหว่างประเทศจากภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยการคดัเลือกจะ

กระท าโดยสหประขาชาติใหเ้หลือจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่เกิน 30 คน ซ่ึงไทยสามารถส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมการอบรมได ้

5 คน 

  2) สหประชาชาติจะรับผิดชอบในการเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ซ่ึงครอบคลุมถึง

ค่าใชจ้่ายของวิทยากรและเจา้หน้าท่ีฝ่ายกฎหมายของสหประซาซาติ ค่าหนังสือ และส่ือการสอนอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้น

การฝึกอบรมฯ รวมถึงจะรบัผิดชอบค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียงของผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมฯ ท่ีไดร้บัการจดัสรรทุน
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อยา่งนอ้ย 20 คน และค่าอาหารว่างและอาหากลางวนัส าหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฯ ทั้งหมด ส่วนรฐับาลไทย

จะรบัผิดชอบค่าท่ีพกัส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมท่ีไดร้บัทุนอย่างน้อย 20 คน อาหารเชา้และอาหารค า่ส าหรบัผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรมฯ ทั้งหมด รวมทั้งการจดัรถรับ - ส่งผูเ้ขา้ร่วมและผูบ้รรยายระหว่างโรงแรมท่ีพกักับสนามบิน 

และการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วม 

  3) รฐับาลไทยจะใหเ้อกสิทธิและความคุม้กนัแก่ผูแ้ทนจากประเทศต่าง ๆ ผูบ้รรยายท่ีไดร้บั

เชิญจากสหประชาชาติ และพนักงานของสหประชาชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการฝึกอบรมฯ โดยจะให้

เอกสิทธิและความคุม้กนัเท่าท่ีก าหนดไวใ้นอนุสญัญาว่าดว้ยเอกสิทธิและความคุม้กนัของสหประชาชาติท่ีได้

รับรองโดยสหประชาชาติเมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946 ซ่ึงไทยมีพระราชบัญญัติคุ ้มครองการ

ด าเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. 2504 เป็นกฎหมายรบัรองอยู่

แลว้ 

  4) ในกรณีท่ีมีสภาวการณ์และขอ้ห่วงกงัวลท่ีเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 สหประชาชาติและรฐับาลไทยอาจตกลงเล่ือนหรือยกเลิกการฝึกอบรมฯ หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจรอ้ง

ขอใหม้ีการเล่ือนหรือยกเลิกการฝึกอบรมฯ ได ้ในระยะเวลาไม่ชา้กว่า 30 วนัก่อนการเปิดการฝึกอบรมฯ โดย

สหประชาชาติและรฐับาลไทยจะปรึกษาหารือและตกลงร่วมกนัเพ่ือหาขอ้ยุติต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นผล

จากการเล่ือนหรือการยกเลิกการฝึกอบรมฯ 

 

25. เรื่อง การขอความเห็นชอบตอ่เอกสารผลลพัธเ์พิ่มเตมิของการประชุมรฐัมนตรีตา่งประเทศอาเซียน 

ครั้งที่ 55 และการประชุมระดบัรฐัมนตรีที่เก่ียวขอ้ง 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบต่อกรอบงานการประชุมอาเซียนวา่ดว้ยความร่วมมือดา้นการเมือง

และความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เร่ืองกระบวนการท่ีครอบคลุมส าหรบัวาระสตรี สนัติภาพและความ

มัน่คง และเยาวชน สนัติภาพและความมัน่คงในมาตรการสรา้งความไวเ้น้ือเช่ือใจ การทูตเชิงป้องกนั และการ

แกไ้ขความขดัแยง้ (ASEAN Regional Forum Framework on Inclusive Processes for the Women, Peace and 

Security and Youth, Peace and Security Agendas in Confidence Building Measures, Preventive Diplomacy, 

and Conflict Resolution) ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีคณะรฐัมนตรีพิจารณาเห็นชอบกรอบงานฯ แลว้ กระทรวงการ

ต่างประเทศ (กต.) จะมีหนังสือแจง้การรบัรองดงักล่าวอยา่งเป็นทางการใหก้มัพชูาในฐานะประธานเออารเ์อฟ

ทราบต่อไปตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

  สาระส าคญัของกรอบงานฯ เนน้ย า้ถึงบทบาทท่ีส าคญัของสตรีและเยาวชนในการมีส่วนร่วม 

ในประเด็นดา้นสนัติภาพและความมัน่คงภายในภูมิภาค และการสรา้งและการด ารงรกัษาสนัติภาพ โดยมุ่งถึง

การมีส่วนร่วมและการเพ่ิมพูนบทบาทของสตรีและเยาวชนอย่างเท่าเทียม มีความหมาย และไม่แบ่งแยกใน

กรอบกิจกรรมของเออาร์เอฟ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาสังคม

ภายในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของฉนัทามติ ความสมคัรใจ และหลกัการไมแ่ทรกแซงช่ึงกนัและกนั  

 

แตง่ตั้ง 

 

 

 

26. เรื่อง การแตง่ตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวงการ

ตา่งประเทศ)  

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง

ขา้ราชการ                พลเรือนสามญั สงักดักระทรวงการต่างประเทศ ใหด้ ารงต าหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 

จ านวน 12 ราย เพ่ือทดแทนผูด้ ารงต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุราชการ สบัเปล่ียนหมุนเวียน ทดแทนต าแหน่งท่ี

จะวา่ง และต าแหน่งท่ีวา่ง ดงัน้ี   

   1. นายธานี ทองภักดี  ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง 

เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ  
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   2. นายศรณัย ์เจริญสุวรรณ รองปลดักระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ใหด้ ารงต าแหน่ง 

ปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ  

  3. นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ใหด้ ารง

ต าแหน่ง เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรฐัออสเตรีย  

  4. นางสาวอาจารี ศรีรตันบลัล ์อธิบดีกรมเอเชียตะวนัออก ใหด้ ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูต 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงแคนเบอรร์า เครือรฐัออสเตรเลีย  

  5. นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล ให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมเอเชีย

ตะวนัออก  

  6. นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตนั สหรฐัอเมริกา  

  7. นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

ราชอาณาจกัรสวีเดน ใหด้ ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ  

  8. นางอรุณรุ่ง โพธ์ิทอง ฮมัฟรียส์ เอกอคัรราชทูตประจ ากระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง                

ใหด้ ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงสตอกโฮลม์ ราชอาณาจกัรสวีเดน  

  9. นางพนัทิพา เอ่ียมสุทธา เอกะโรหิต เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงมาดริด 

ราชอาณาจกัรเสปน ใหด้ ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง   

  10. นางตอ้งฤดี มากบุญ เอกอคัรราชทูตประจ ากระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง ใหด้ ารง

ต าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง    

  11. นายรุจ ธรรมมงคล เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ คูเวต รฐัคูเวต ใหด้ ารง

ต าแหน่ง อธิบดีกรมการกงสุล  

  12. นายกิตติศักด์ิ กล่อมจิตต ์อัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุง

จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ใหด้ ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงอาบูจา 

สหพนัธส์าธารณรฐัไนจีเรีย    

  ทั้งน้ี ขา้ราชการในขอ้ 1. – 11. ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 และขา้ราชการในขอ้ 12. ตั้งแต่

วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป ซ่ึงการแต่งตั้งขา้ราชการใหไ้ปด ารงต าแหน่ง

เอกอัครราชทูตประจ าต่างประเทศตามขอ้ 1. 3. 4. 6. 8. และ 12. รวม 6 ราย ไดร้ับความเห็นชอบจาก

ประเทศผูร้บั  

 

27. เรื่อง การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวง

พาณิชย)์  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยเ์สนอแต่งตั้งขา้ราชการพล

เรือนสามญั สงักดักระทรวงพาณิชย ์ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 3 ราย เพ่ือทดแทนผู้

ด ารงต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุราชการ และสบัเปล่ียนหมุนเวียน ดงัน้ี   

  1. นายรณรงค ์พูลพิพัฒน์ ผูอ้ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ ด ารง

ต าแหน่ง อธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ  

   2. นายพูนพงษ ์นัยนาภากรณ  ์รองปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง 

ผูอ้ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้   

  3. นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารง

ต าแหน่ง               รองปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง  

  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหมอ่มแต่งตั้ง 

 

28. เรื่ อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

(กระทรวงศึกษาธิการ)  
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  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งขา้ราชการ

พลเรือนสามญั สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 3 ราย เพ่ือ

ทดแทนผูด้ ารงต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุราชการ และสบัเปล่ียนหมุนเวียน ดงัน้ี  

  1. นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ด ารงต าแหน่ง ปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง  

   2. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

  3. ว่าที่รอ้ยตรี ธนุ วงษจ์ินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหมอ่มแต่งตั้ง 

 

29. เรื่อง การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวง

สาธารณสุข)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งขา้ราชการ

พลเรือนสามญั สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 7 ราย เพ่ือ

ทดแทนต าแหน่งท่ีจะวา่ง สบัเปล่ียนหมุนเวียน และผูด้ ารงต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุราชการ ดงัน้ี  

  1. นายธเรศ กรษันัยรวิวงค ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรม

ควบคุมโรค  

   2. นายสุระ วิเศษศกัด์ิ รองปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ  

  3. นายพงศเ์กษม ไข่มุกด ์ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง                  

รองปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง 

    4. นายธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง                   

อธิบดีกรมการแพทย ์ 

  5. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง                

รองปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง 

   6. นายยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ด ารงต าแหน่ง                

รองปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง 

   7. นายธงชยั เลิศวิไลรตันพงศ ์รองปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง                  

อธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก  

   ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหมอ่มแต่งตั้ง 

 

30. เรื่อง การแตง่ตั้งกรรมการผูช่้วยรฐัมนตรี 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็น

กรรมการผูช้่วยรฐัมนตรีอีกหน่ึงวาระ จ านวน 3 ราย ดงัน้ี 

  1. นายรณภพ ปัทมะดิษ   โดยใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยายน 2565 

  2. นายเนวินธุ ์ช่อชยัทิพฐ ์  โดยใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยายน 2565 

  3. นายสุรชยั ชยัตระกูลทอง  โดยใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2565 

 

31. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบนัส่งเสริม

ศิลปหตัถกรรมไทย  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบนัส่งเสริมศิลปหตัถกรรมไทย รวม 8 คน ซ่ึงเป็น

การแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัส่งเสริมศิลปหตัถกรรมไทย (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2564 ซ่ึงมี

ผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัท่ี                      14 กรกฎาคม 2564 ดงัน้ี 

  1. ศาสตราจารยตี์รณ พงศม์ฆพฒัน์  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวดารุณี ธรรมโพธ์ิดล   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นศิลปหัตถกรรม

ไทย 

  3. ผูช้่วยศาสตราจารยเ์อกพงษ์ ตรีตรง  กรรมการ ผู้ท ร ง คุณ วุ ฒิด้านออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์

  4. ผูช้่วยศาสตราจารยรุ่์งโรจน์ โชคงามวงศ ์  ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น

เทคโนโลยีดิจิทลั  

  5. รองศาสตราจารยธี์ร เจียศิริพงษ์กุล  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหาร 

  6. นายปรีชา เอ้ืออนันตธนกุล    กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นบญัชี 

  7. หมอ่มราชวงศศ์ศิพฤนท ์จนัทรทตั  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นการตลาด 

  8. นายชายพงษ์ นิยมกิจ    กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นการตลาด 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 30 สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

32. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ

เครื่องประดบัแห่งชาต ิ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยเ์สนอแต่งตั้ง นายมนตรี 

เนรกัณฐี และนางวัลยา สุวรรณาภิรมย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ แทนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเดิมท่ีขอลาออก ทั้งน้ี ตั้งแต่วนั ท่ี 30 

สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป และผูไ้ดร้บัแต่งตั้งแทนน้ีอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูซ่ึ้งตน

แทน 

 

33. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองคก์าร

ตลาด 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ รอง

ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองคก์ารตลาด รวม 10 คน เน่ืองจากประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนเดิมไดด้ ารงต าแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2564 

ดงัน้ี  

  1. นายสมคิด จนัทมฤก     ประธานกรรมการ 

  2. นายภาณุพล รตันกาญจนภทัร    รองประธานกรรมการ  

  3. นายสมศกัด์ิ สรวิจกัษณ ์    กรรมการอ่ืน 

  4. นายสุรเชษฐ ์สกัษมีพงศ ์    กรรมการอ่ืน 

  5. นางสาวกอบกุล โมทนา    กรรมการอ่ืน 

  6. รองศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ อุตตมากร    กรรมการอ่ืน 

  7. นางพฒันา สงัขทรพัย ์     กรรมการอ่ืน 

  8. นายแสงชยั ธีรกุลวาณิช    กรรมการอ่ืน 

  9. นาวาอากาศเอก ประสงค ์ปราณีตพลกรงั  กรรมการอ่ืน 

  10. นายสมศกัด์ิ ภู่สกุล ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั   กรรมการอ่ืน 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 30 สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

34. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

(กระทรวงดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอรับโอน นาย

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อ านวยการ (นักบริหาร ระดับสูง) ส า นักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตรช์าติ และการสรา้งความสามคัคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) ส านักนายกรฐัมนตรี และแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งปลดักระทรวง              (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงดิจิทลัเพ่ือ

เศรษฐกิจและสงัคม ท่ีจะว่างลงในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ตั้งแต่

วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตั้ง  

 

35. เรื่อง การแตง่ตั้งขา้ราชการใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสูง ในกระทรวงวฒันธรรม  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงวฒันธรรมเสนอแต่งตั้งขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่ง

ประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวฒันธรรม โดยใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป เพ่ือ

ทดแทนต าแหน่งท่ีผูค้รองต าแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการ และเพ่ือการสบัเปล่ียนหมุนเวียน จ านวน 4 

ราย ดงัน้ี  

  1. นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 

ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงวฒันธรรม ไปด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดบัสูง) กรมการศาสนา 

กระทรวงวฒันธรรม  

   2. นายพนมบุตร จนัทรโชติ ผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง ระดบัสูง) 

ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงวฒันธรรม ไปด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมศิลปากร 

กระทรวงวฒันธรรม  

  3. นายโกวิท ผกามาศ ผู ้อ านวยการส านักงาน (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม ไปด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริม

วฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม   

  4. นายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 

ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงวฒันธรรม ไปด ารงต าแหน่ง ผูอ้ านวยการส านักงาน (นักบริหาร ระดบัสูง) 

ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม 

   ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตั้ง 

 

36. เรื่อง การมอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และร่างค าสัง่

มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอ านาจให้

รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจ  าส านัก

นายกรฐัมนตรีไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบตัริาชการไดห้รือไม่มีผูด้  ารงต าแหน่ง 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรีเสนอ ดงัน้ี   

 1. มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี เฉพาะในหว้งเวลาท่ีศาล

รฐัธรรมนูญไดม้ีค าสัง่ใหน้ายกรฐัมนตรีหยุดปฏิบติัหน้าท่ีนายกรฐัมนตรี ดงัน้ี 

1)  มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รกัษาราชการ

แทนนายกรฐัมนตรี 

2) ในกรณีท่ีรองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตาม 1. ไม่อาจ

ปฏิบติัราชการได ้ใหร้องนายกรฐัมนตรี เป็นผูร้กัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

(1) นายวิษณุ  เครืองาม 

(2) นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 

(3) นายจุรินทร ์  ลกัษณวิศิษฏ ์

(4) นายดอน   ปรมตัถว์ินัย 

(5) นายสุพฒันพงษ์  พนัธม์ีเชาว ์

3) ในการรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี ผูร้กัษาราชการแทน ตาม 1) มีอ านาจ

หน้าท่ีเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าท่ีในการเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการหรือ

องคก์รใด  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูร้กัษาราชการแทน ตาม 2) จะสัง่การใดอนัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลและการ
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อนุมติัเงินงบประมาณอันอยู่ในอ านาจของนายกรัฐมนตรี ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี 

รกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี ตาม 1) เสียก่อน 

4) ในระหว่างการรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี หากผูร้กัษาราชการแทน  ตาม 

1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี ตอ้งเขา้ร่วมประชุมในคณะกรรมการใดซ่ึงมีนายกรฐัมนตรีเป็นประธานกรรมการ 

และผู้รักษาราชการแทนเป็นรองประธานกรรมการหรือกรรมการร่วมอยู่ด้วย ใหผู้้รักษาราชการแทน

นายกรฐัมนตรีปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะประธานกรรมการเพียงต าแหน่งเดียว 

 2. พิจารณาร่างค าสัง่มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี และ

มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีปฏิบติัราชการแทนกนั และปฏิบติัราชการแทนกนั ในกรณี

รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรีไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบติัราชการไดห้รือไมม่ีผูด้ ารงต าแหน่ง 

   

37. เรื่อง ค าสัง่ส  านกันายกรฐัมนตรีที่ 215/2565 เรื่อง มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรีรกัษาราชการ

แทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน

นายกรฐัมนตรีและปฏิบตัริาชการแทนนายกรฐัมนตรี ในกรณีรฐัมนตรีประจ  าส านักนายกรฐัมนตรีไม่อยู่

หรือไม่อาจปฏิบตัริาชการได ้หรือไม่มีผูด้  ารงต าแหน่ง 

   คณะรัฐมนตรีรับทราบค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรีท่ี 215/2565 เร่ือง มอบหมายใหร้อง

นายกรฐัมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรีและมอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีปฏิบติั

ราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีรัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรฐัมนตรีไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบติัราชการได ้หรือไมม่ีผูด้ ารงต าแหน่ง 

   ตามท่ีศาลรฐัธรรมนูญไดม้ีค าสัง่ใหน้ายกรฐัมนตรีหยุดปฏิบติัหน้าท่ีนายกรฐัมนตรีตั้งแต่วนัท่ี              

24 สิงหาคม 2565 จนกว่าศาลรฐัธรรมนูญจะมีค าวินิจฉยัตามมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82  

ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย วา่ความเป็นรฐัมนตรีของนายกรฐัมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา 170 วรรค

สอง ประกอบมาตรา 158 วรรคส่ี ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือไม่ กรณีจึงเป็นการสมควร

ก าหนดการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี การมอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรัฐมนตรีปฏิบติั

ราชการแทนนายกรฐัมนตรี และปฏิบติัราชการแทนนายกรฐัมนตรี ในกรณีรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี

ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการไดห้รือไม่มีผู ้ด ารงต าแหน่ง เฉพาะในหว้งเวลาดังกล่าวเป็นไปดว้ยความ

เรียบรอ้ย 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 

2545 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิ มเติมโดย

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 41 มาตรา 

42 มาตรา 48 และมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 คณะรฐัมนตรี

มีมติเมื่อวนัท่ี 30 สิงหาคม 2565 มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และ

มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีปฏิบติัราชการแทนนายกรฐัมนตรี และปฏิบติัราชการแทน

นายกรฐัมนตรีในกรณีรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรีไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัราชการได ้หรือไม่มีผูด้ ารง

ต าแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1  คณะรฐัมนตรีมอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี 

ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ใหร้องนายกรฐัมนตรี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี 

2. ในกรณีท่ีรองนายกรฐัมนตรี รกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรีตาม 1. ไมอ่าจปฏิบติัราชการ

ได ้         ใหร้องนายกรฐัมนตรีเป็นผูร้กัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี ตามล าดบั ดงัน้ี 

2.1 นายวิษณุ  เครืองาม 

2.2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

2.3 นายจุรินทร ์ ลกัษณวิศิษฏ ์

2.4 นายดอน  ปรมตัถว์ินัย 

2.5 นายสุพฒันพงษ์ พนัธม์ีเชาว ์
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3. ในการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนตาม 1. มีอ านาจหน้าท่ี

เช่นเดียวกบันายกรฐัมนตรี และมีอ านาจหน้าท่ีในการเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการหรือองคก์รใด  ทั้งน้ี  

ในกรณีท่ีผู้รักษาราชการแทนตาม 2. จะสัง่การใดอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติ เงิน

งบประมาณอันอยู่ในอ านาจของนายกรัฐมนตรี ต ้องไดร้ับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี รักษา

ราชการแทนนายกรัฐมนตรีตาม 1. ก่อน 

4. ในระหว่างการรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี หากผูร้กัษาราชการแทนตาม 1. หรือ 2. 

แลว้แต่กรณี ตอ้งเขา้ร่วมประชุมในคณะกรรมการใดซ่ึงมีนายกรฐัมนตรีเป็นประธานกรรมการ และผูร้กัษาราชการ

แทนเป็นรองประธานกรรมการหรือกรรมการร่วมอยู่ดว้ย ใหผู้ร้กัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรีปฏิบติัหน้าท่ี

ในฐานะประธานกรรมการเพียงต าแหน่งเดียว 

   ส่วนที่ 2  การมอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน

นายกรฐัมนตรี 

ในกรณีท่ีรองนายกรัฐมนตรีผูใ้ดซ่ึงไดร้ับมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบัติราชการแทน

นายกรฐัมนตรี ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบติัราชการได ้หรือพน้จากต าแหน่ง ใหร้องนายกรฐัมนตรีปฏิบติัราชการ

แทนนายกรฐัมนตรี ตามล าดบั ดงัน้ี 

ล า ดั บ

ที ่

รองนายกรฐัมนตรี รองนายกรฐัมนตรีที่ปฏิบตัริาชการแทน

นายกรฐัมนตรี ตามล าดบั 

1 พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 1. นายสุพฒันพงษ์  พนัธม์ีเชาว ์

2. นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 

2 นายวิษณุ  เครืองาม 1. นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 

2. นายจุรินทร ์ ลกัษณวิศิษฏ ์

3 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 1. นายดอน  ปรมตัถว์ินัย 

2. นายสุพฒันพงษ์  พนัธม์ีเชาว ์

4 นายจุรินทร ์ ลกัษณวิศิษฏ ์ 1. พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

2. นายดอน  ปรมตัถว์ินัย 

 

5 นายดอน  ปรมตัถว์ินัย 1. นายวิษณุ  เครืองาม 

2. นายสุพฒันพงษ์  พนัธม์ีเชาว ์

6 นายสุพฒันพงษ์  พนัธม์ีเชาว ์ 1. นายจุรินทร ์ ลกัษณวิศิษฏ ์

2. นายวิษณุ  เครืองาม 

ส่วนที่ 3  การมอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน

นายกรฐัมนตรี กรณีรฐัมนตรีประจ  าส านักนายกรฐัมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตัิราชการไดห้รือไม่มีผู ้

ด  ารงต าแหน่ง 

ในกรณีท่ีรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบติัราชการไดห้รือไม่มีผู ้

ด ารงต าแหน่งรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี ใหร้องนายกรฐัมนตรีปฏิบติัราชการแทนนายกรฐัมนตรี 

ตามล าดบั ดงัน้ี 

 

รฐัมนตรีประจ  าส านักนายกรฐัมนตรี รองนายกรฐัมนตรีที่ปฏิบตัริาชการแทน

นายกรฐัมนตรี ตามล าดบั 

นายอนุชา  นาคาศยั 1. นายวิษณุ  เครืองาม 

2. พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

 

ทั้งน้ี  ตั้งแตว่นัที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 
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     สัง่  ณ  วนัที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  

 


