
1 
 

http://www.thaigov.go.th 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรฐัมนตรีท่ีเป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีอีกครั้ง) 

 

  วนัน้ี (9 สิงหาคม 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็น

ประธานการประชุมคณะรฐัมนตรี ณ ตึกสนัติไมตรี (หลงันอก) ท าเนียบรฐับาล ซ่ึงสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

กฎหมาย 

  1.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (ฉบบัท่ี ..) 

พ.ศ. .... 

  2.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดปริมาณยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 1 

ประเภท 2     หรือประเภท 5 หรือวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 หรือประเภท 2 ท่ีให้

สนันิษฐานไว ้    ก่อนวา่มีไวใ้นครอบครองเพ่ือเสพ พ.ศ. ....  

 

เศรษฐกิจ-สงัคม 

  3.  เร่ือง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2556 เร่ือง การด าเนิน

โครงการ 

    ใด ๆ ของหน่วยงานของรฐัท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า 

  4.  เร่ือง  ขออนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ

เงิน    ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การ    บริหารจดัการทรพัยากรน ้าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกกัเก็บน ้าเพ่ือฤดูแลง้  

    ปี 2565/2566 

  5.  เร่ือง  การปรบัปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 

  6.  เร่ือง   ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้

จ่าย    ภาครฐั ครั้งท่ี 2/2565  

  7.   เร่ือง   รายงานประจ าปีผลการด าเนินงานคณะกรรมการคุม้ครองการรบังานไปท าท่ี

บา้น  

    ชุดท่ี 3 ปีท่ี 2  

  8.  เร่ือง   รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 

270     ของรฐัธรรมนูญฯ ครั้งท่ี 15 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)  

  9.  เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยข์องประเทศไทย 

    ประจ าปี 2564 

  10.  เร่ือง  ขออนุมติัใหย้กเลิกโครงการก่อสรา้งอาคารท่ีท าการ ส านักงานทรัพยากรน ้า

แห่งชาติ    ภาค 2 และงานประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดั

สระบุรี  

    1 อาคาร 

  11.  เร่ือง  ความกา้วหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 

2565 

  12.  เร่ือง  ความกา้วหนา้ของยุทธศาสตรช์าติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 

2565 

ตา่งประเทศ 

 

  13.  เร่ือง  การเปล่ียนช่ือประเทศของสาธารณรฐัตุรกี  
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  14.   เร่ือง   ร่างพิธีสารวา่ดว้ยการทบทวนบนัทึกความเขา้ใจระหวา่งรฐับาลแห่ง

ราชอาณาจกัร    ไทยกบัรฐับาลแห่งมองโกเลียวา่ดว้ยการจดัตั้งกลไกการหารือวา่ดว้ย

ความร่วมมือ 

    ทวิภาคี 

 

 

 

  15.  เร่ือง  ร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (พ.ศ. 2565 – 2570)  

  16.   เร่ือง  ร่างบนัทึกการประชุมของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือ 

    ทวิภาคี ครั้งท่ี 14 และการประชุมคณะกรรมการว่าดว้ยยุทธศาสตรก์ารพฒันา

ร่วม    ส าหรบัพ้ืนท่ีชายแดน ระดบัรฐัมนตรี ครั้งท่ี 5 ระหวา่งไทยกบัมาเลเซีย 

  17.  เร่ือง  ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรฐัอเมริกา สมยัพิเศษ ณ กรุงวอชิงตนั  

  18.  เร่ือง  สรุปผลการประชุมสมชัชาส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ สมยัท่ี 5 ช่วงท่ี 2 และ

การ    ประชุมสมยัพิเศษ เน่ืองในวาระครบรอบ 50 ปี ของโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่ง

     สหประชาชาติ 

  19.  เร่ือง  ผลการประชุมรฐัมนตรีพลงังานบิมสเทค ครั้งท่ี 3 

  20.  เร่ือง  ร่างปฏิญญาว่าดว้ยการสรา้งอนาคตท่ียัง่ยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่นในการ

ส่งเสริม    ผูป้ระกอบการสตรีในอาเซียน 

 

  แตง่ตั้ง 

 

 21.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ

     ทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรฐัมนตรี)  

  22.  เร่ือง  การแต่งตั้งสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจ าอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก  

    (กระทรวงการต่างประเทศ)  

  23.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

     (กระทรวงการต่างประเทศ)  

  24.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ

    นวตักรรม)  

  25.  เร่ือง  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนต าแหน่งท่ีวา่ง  

  26.  เร่ือง  การแต่งตั้งผูอ้ านวยการสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

  27.  เร่ือง  การแต่งตั้งกรรมการผูช้่วยรฐัมนตรี  

  28.  เร่ือง  การแต่งตั้งกรรมการผูช้่วยรฐัมนตรี  

**************************** 
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กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงการคลงั (กค.) ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหส้ านัก

เลขาธิการคณะรฐัมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัลงนาม และประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

  ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เป็นการปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการของกรมศุลกากร เช่น จดัตั้ง

ส  านักงานศุลกากรมาบตาพุด เพ่ืออ านวยความสะดวกดา้นพิธีการศุลกากรในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

การจดัเก็บภาษีอากรและรายไดอ่ื้นส าหรบัสินคา้น าเขา้และส่งออก และจดัตั้งส  านักงานศุลกากรภาคที่ 5 เพ่ือ

รองรบัการอ านวยความสะดวกในการน าของเขา้ การส่งของออก และการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้

รวมทั้งเพ่ิมหนา้ที่และอ านาจของส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานและท่าเรือในการตรวจสอบบนัทึก บญัชี

และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการน าของเขา้ หรือส่งของออก ณ ท่ีท าการของผูน้ าของเขา้ ผูส้่งของออก หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งเพ่ือปราบปรามการฉอ้ฉลทางการคา้ภายใน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจและเหมาะสมกบัสภาพงานท่ี

เปล่ียนแปลงไป  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าท่ีและอ านาจของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง                         

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั พ.ศ. 2562 ดงัน้ี  

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

กรมศุลกากร กค. พ.ศ. 2562 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการ 

กรมศุลกากรฯ 

หมายเหตุ 

(1) ส านักงานเลขานุการกรม (1) ส านักงานเลขานุการกรม คงเดิม 

(2) กองกฎหมาย (2) กองกฎหมาย คงเดิม 

(3) กองตรวจสอบอากร (3) กองตรวจสอบอากร คงเดิม 

(4) กองบริหารจดัการและพฒันา

ระบบเช่ือมโยงขอ้มูลการน าเขา้ 

ส่งออก และโลจิสติกส ์

(4) กองบริหารจดัการและพฒันา

ระบบเช่ือมโยงขอ้มูลการน าเขา้ 

ส่งออก และโลจิสติกส ์

คงเดิม 

(5) กองบริหารทรพัยากรบุคคล (5) กองบริหารทรพัยากรบุคคล คงเดิม 

(6) กองพิกดัอตัราศุลกากร (6) กองพิกดัอตัราศุลกากร คงเดิม 

(7) กองมาตรฐานพิธีการและ

ราคาศุลกากร 

(7) กองมาตรฐานพิธีการและ

ราคาศุลกากร  

คงเดิม 

(8) กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน (8) กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน คงเดิม 

(9) กองสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อากร 

(9) กองสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อากร 

คงเดิม 

(10) กองสืบสวนและปราบปราม (10) กองสืบสวนและปราบปราม คงเดิม 

(11) ด่านศุลกากร ตามท่ี

รฐัมนตรีประกาศก าหนด 

(11) ด่านศุลกากร ตามท่ี

รฐัมนตรีประกาศก าหนด 

คงเดิม 

(12) ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

(12) ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

คงเดิม 
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(13) ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ

ตามท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนด 

(13) ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ 

ตามท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนด 

เพิ่มหน้าที่และอ านาจ ในการ

ตรวจสอบบันทึก บัญชี  และ

เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการน าของ

เขา้ หรือส่งของออก ณ ท่ีท าการ

ของผูน้ าของเขา้ ผูส้่งของออก หรือ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือปราบปรามการฉอ้

ฉลทางการคา้ภายใน 

(14) ส านักงานศุลกากรตรวจของ

ผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(14) ส านักงานศุลกากรตรวจของ

ผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(15) ส านักงานศุลกากรตรวจ

สินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(15) ส านักงานศุลกากรตรวจ

สินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(16) ส านักงานศุลกากรตรวจ

สินคา้ลาดกระบงั ตามท่ีรฐัมนตรี

ประกาศก าหนด  

(16) ส านักงานศุลกากรตรวจ

สินคา้ลาดกระบงั ตามท่ีรฐัมนตรี

ประกาศก าหนด 

(17) ส านักงานศุลกากรท่าเรือ

แหลมฉบงั ตามท่ีรฐัมนตรีประกาศ

ก าหนด 

(17) ส านักงานศุลกากรท่าเรือ

แหลมฉบงั ตามท่ีรฐัมนตรีประกาศ

ก าหนด 

คงเดิม 

ไมม่ีการเพ่ิมหนา้ท่ีและอ านาจ 

(18) ส านักงานศุลกากรท่าเรือ

กรุงเทพ ตามท่ีรฐัมนตรีประกาศ

ก าหนด 

(18) ส านักงานศุลกากรท่าเรือ

กรุงเทพ ตามท่ีรฐัมนตรีประกาศ

ก าหนด  

เพิ่มหน้าที่และอ านาจ ในการ

ตรวจสอบบันทึก บัญชี  และ

เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการน าของ

เขา้ หรือส่งของออก ณ ท่ีท าการ

ของผูน้ าของเขา้ ผูส้่งของออก หรือ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือปราบปรามการฉอ้

ฉลทางการคา้ภายใน  

(19) ส านักงานศุลกากรท่าอากาศ

ยานดอนเมือง 

(19) ส านักงานศุลกากรท่าอากาศ

ยานดอนเมือง  

- (20) ส านักงานศุลกากรมาบตา

พุด 

จัดตั้ ง ใหม่  เ พ่ืออ านวยความ

สะดวกดา้นพิธีการศุลกากรใน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

การจดัเก็บภาษีอากรและรายไดอ่ื้น

ส าหรับสินค้าน าเข ้าและส่งออก

สินคา้ถ่ายล า สินคา้ผ่านแดน 

(20) - (23) ส านักงานศุลกากร

ภาคท่ี 1 - 4 ตามท่ีรฐัมนตรี

ประกาศก าหนด 

(21) - (25) ส านักงานศุลกากร

ภาคท่ี 1 - 5 ตามท่ีรฐัมนตรี

ประกาศก าหนด 

จดัตั้งส  านักงานศุลกากรภาคที่ 5 

ข้ึนใหม่ เพ่ือรองรับการอ านวย

ความสะดวกในการน าของเขา้ การ

ส่งของออก และการขยายตัวของ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้

 

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดปริมาณยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือ

ประเภท 5 หรือวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่ามีไวใ้นครอบครองเพื่อ

เสพ พ.ศ. ....  

    คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการร่างกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดปริมาณยาเสพติดใหโ้ทษใน

ประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 หรือประเภท 2 ท่ีใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่า

มีไวใ้นครอบครองเพ่ือเสพ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหร้ับขอ้สังเกตของกระทรวงยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ และส านักงาน ป.ป.ส. ไปประกอบการพิจารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

    ทั้งน้ี สธ. เสนอวา่   
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   1. พระราชบญัญัติใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2564 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผล

ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป โดยประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 107 บญัญติัใหก้ารมี

ไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 

หรือประเภท 2 ในปริมาณเล็กน้อย ซ่ึงไม่เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดใน

กฎกระทรวง ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่ามีไวใ้นครอบครองเพ่ือเสพ สธ. จึงไดย้กร่างกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนด

ปริมาณยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 หรือประเภท 

2 ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่ามีไวใ้นครอบครองเพ่ือเสพ                 พ.ศ. .... เพ่ือก าหนดช่ือยาเสพติดใหโ้ทษและ

วตัถุออกฤทธ์ิ และก าหนดปริมาณยาเสพติดใหโ้ทษและวตัถุออกฤทธ์ิ ท่ีใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่ามีไวใ้นครอบครอง

เพ่ือเสพ เพ่ือประกอบการพิจารณาใหโ้อกาสแก่ผูเ้สพยาเสพติดท่ีครอบครองยาเสพติด หรือวตัถุออกฤทธ์ิไวเ้พ่ือ

การเสพ โดยไม่ถือเป็นโทษความผิดรา้ยแรง และพิจารณาใหร้บัการบ าบดัรกัษาแทน ทั้งน้ี ยาเสพติดใหโ้ทษหรือ

วตัถุออกฤทธ์ิแต่ละประเภทตามร่างกฎกระทรวงฉบบัน้ีเป็นไปตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดย

การเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประกาศก าหนด ดงัน้ี  

     1.1 ช่ือยาเสพติดใหโ้ทษ    

     (1) ประเภท 1 เช่น เฮโรอีน (heroin), เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine 

หรือ methamfetamine), แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ amfetamine) (ยาบา้)   

     (2) ประเภท 2 เช่น โคคาอีน (cocaine), ฝ่ินยา (medicinal opium)   

     (3) ประเภท 5 เช่น พืชฝ่ิน, เห็ดขี้ ควายหรือพืชเห็ดขี้ ควาย, สารสกัดจากทุก

ส่วนของพืชกญัชาหรือกญัชง   

    1.2 ช่ือวตัถุออกฤทธ์ิ   

     (1) ประเภท 1 เช่น คาทิโนน (cathinone), ไซโลซีน (psilocine หรือ psilotsin), 

ไซโลไซบีน (psilocybine)   

     (2) ประเภท 2 เช่น คีตามีน (ketamine), ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine),               

ไนตราซีแพม (nitrazepam)   

   2. การก าหนดปริมาณยาเสพติดใหโ้ทษหรือวตัถุออกฤทธ์ิตามร่างกฎกระทรวงในขอ้ 1. โดย

อา้งอิงปริมาณตามกฎหมายเดิม กล่าวคือ กฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณยา

เสพติดใหโ้ทษ ตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2547 เป็นการก าหนดปริมาณยาเสพติดใหโ้ทษ

ส าหรับความผิดฐานเสพและมีไวใ้นครอบครอง ความผิดฐานเสพและมีไวใ้นครอบครองเพ่ือจ าหน่าย และ

ความผิดฐานเสพและจ าหน่ายซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษ และกฎกระทรวงก าหนดปริมาณวตัถุออกฤทธ์ิซ่ึงสนันิษฐานว่า

ผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผ่านหรือมีไวใ้นครอบครองเพ่ือขาย พ.ศ. 2561 เป็นการก าหนดปริมาณวตัถุออกฤทธ์ิท่ี

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าการผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผ่านหรือมีไวใ้นครอบครองเพ่ือขาย โดยกฎกระทรวงทั้ง 2 

ฉบบัดงักล่าวเป็นกฎหมายเดิมท่ีก าหนดปริมาณยาเสพติดใหโ้ทษหรือวตัถุออกฤทธ์ิ ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตาม

ความในพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2559 ตามล าดบั และไดถู้กยกเลิกแลว้โดยพระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ดงัน้ัน 

หากเป็นการครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวตัถุออกฤทธ์ิใน

ประเภท 1 หรือประเภท 2 ในปริมาณตามท่ีก าหนดตามร่างกฎกระทรวงในเร่ืองน้ี ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่มีไวใ้น

ครอบครองเพ่ือเสพ  

   3. ร่างกฎกระทรวงในเร่ืองน้ีไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการอ านวยการและด าเนินการ

ตามร่างพระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่าง

พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด รวมทั้งไดร้บั

ฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (http://mnfda.fda.moph.go.th) และ

http://mnfda.fda.moph.go.th/
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เว็บไซต์ สธ. (http://ncmc.moph.go.th) ระหว่างวนัท่ี 20 ตุลาคม 2564 – 4 พฤศจิกายน 2564 และรบัฟัง

ความคิดเห็นผ่านหนังสือแจง้เวียนอิเล็กทรอนิกสร์ะหวา่งวนัท่ี 23 กนัยายน 2564 – 4 พฤศจิกายน 2564 ทั้งน้ี 

สธ. ไดร้วบรวมความคิดเห็นดงักล่าวเสนอคณะกรรมการอ านวยการและด าเนินการตามร่างพระราชบญัญติัใหใ้ช้

ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดี

ยาเสพติด (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... เพ่ือพิจารณาดว้ยแลว้  

   สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง   

   เป็นการก าหนดปริมาณยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวตัถุออก

ฤทธ์ิในประเภท 1 หรือประเภท 2 เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาใหโ้อกาสแก่ผูเ้สพยาเสพติดท่ีครอบครองยาเสพ

ติดหรือวตัถุออกฤทธ์ิไวเ้พ่ือการเสพ โดยไมถื่อเป็นโทษความผิดรา้ยแรงและพิจารณาใหร้บัการบ าบดัรกัษา อาทิ  

ยาเสพตดิใหโ้ทษและวตัถุออกฤทธ์ิ ปริมาณ 

ยาเสพตดิใหโ้ทษ 

1) ประเภท 1 เช่น  

   - เฮโรอีน (heroin) 

   - เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ 

methamfetamine) 

 

   - แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ 

amfetamine) (ยาบา้)  

2) ประเภท 2 เช่น 

   - โคคาอีน (cocaine) 

   - ฝ่ินยา (medicinal opium) 

3) ประเภท 5  

 

วตัถุออกฤทธ์ิ  

1) ประเภท 1 เช่น  

   - คาทิโนน (cathinone) 

   - ไซโลซีน (psilocine หรือ psilotsin)  

   - ไซโลไซบีน (psilocybine)   

 2) ประเภท 2 เช่น  

   - คีตามีน (ketamine)  

   - ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) 

   - ไนตราซีแพม (nitrazepam)   

 

 

- มีน ้าหนักสุทธิไมเ่กินสามรอ้ยมิลลิกรมั 

- มีปริมาณไมถึ่งสิบหา้หน่วยการใช ้หรือมีน ้าหนักสุทธิไม่

ถึงหน่ึงจุดหา้กรมั หรือค านวณเป็นน ้าหนักสารบริสุทธ์ิไม่

ถึงสามรอ้ยเจ็ดสิบหา้มิลลิกรมั  

- มีปริมาณไมถึ่งสิบหา้หน่วยการใช ้หรือมีน ้าหนักสุทธิไม่

ถึงหน่ึงจุดหา้กรมั  

 

- มีน ้าหนักสุทธิไมเ่กินหกรอ้ยมิลลิกรมั  

- มีน ้าหนักสุทธิไมเ่กินสิบหา้กรมั 

- มีน ้าหนักสุทธิไมเ่กินหน่ึงรอ้ยสามสิบหา้กรมั  

 

 

 

- ค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิไมเ่กินศูนยจุ์ดหา้กรมั   

- ค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิไมเ่กินศูนยจุ์ดหน่ึงกรมั   

- ค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิไมเ่กินศูนยจุ์ดหน่ึงกรมั  

 

- ค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิไมเ่กินศูนยจุ์ดหา้กรมั 

- ค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิไมเ่กินหา้กรมั 

- ค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิไมเ่กินศูนยจุ์ดสามกรมั 

 

 

เศรษฐกิจ-สงัคม 

3. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่อง การด าเนินโครงการใด ๆ ของ

หน่วยงานของรฐัที่มีความจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใชป้ระโยชนใ์นพ้ืนที่ป่า 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2556 เร่ือง การ

ด าเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรฐัท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า ตามท่ีกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) เสนอ ดงัน้ี 

จากเดิม เป็น 

http://ncmc.moph.go.th/
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“ในกรณีท่ีการด าเนินโครงการใด ๆ 

ขอ งห น่ วย งานของรัฐ  มี ค ว าม

จ าเป็นตอ้งเขา้ใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ี

ป่า และจะตอ้งมีการปลูกป่าทดแทน

เ พ่ื อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ห รื อ รั ก ษ า

สภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีด้วย ให้

ส านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณา

จัดสรร/อนุมติังบประมาณเพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน

ให้กับหน่วยงานของรัฐ เจ ้าของ

โครงการหรือหน่วยงานของรฐัท่ีเป็น

ผูด้ าเนินการปลกูป่าตามเง่ือนไขและ

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ท่ี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ส่ิงแวดล้อมแห่ งชาติ  (กก .วล.) 

ก าหนด โดยถือเป็นค่าใชจ้่ายส่วน

หน่ึงของโครงการน้ัน ๆ ดว้ย” 

“ในกรณีการด าเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐมีความ

จ าเป็นตอ้งเขา้ใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าและจะตอ้งมีการปลูกป่าทดแทน

เพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีด้วย ให้ สงป. 

พิจารณาจัดสรร/อนุมติังบประมาณเพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการปลูกป่า

ทดแทนใหก้บัหน่วยงานของรฐัเจา้ของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐ

เป็นผูด้ าเนินการปลูกป่าตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์ กก.วล. ก าหนด

โดยถือเป็นค่าใชจ้่ายส่วนหน่ึงของโครงการน้ัน ๆ ดว้ย โดยยกเวน้

หน่วยงานของรัฐ หรือโครงการบางประเภทที่ไม่ตอ้งจัดสรร

งบประมาณค่าปลกูป่าทดแทน ดงัน้ี 

(1) โครงการเพ่ือสรา้งศาสนสถานและสถานท่ีประกอบกิจกรรมทาง

ศาสนา 

(2) โครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นไปเพ่ือการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

ป่าไม ้ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

(3) โครงการเพ่ือการจดัท่ีดินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี 

(4) โครงการท่ีเขา้ใชพ้ื้นท่ีป่าก่อนไดร้บัอนุญาตตามมติคณะรฐัมนตรี

เมื่อวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 (เร่ือง การเขา้ท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม ้

และขอผ่อนผันตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2523 ใน

กรณีท่ีปรากฏว่ายงัมีส่วนราชการใดเขา้ท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไมก้่อน

ไดร้บัอนุญาต) และมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

(เร่ือง ขอขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า

ไมต้ามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563)” 

   

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  ทส. รายงานวา่  

  1. กรมป่าไมไ้ดม้ีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขและ

หลกัเกณฑก์ารปลูกป่าทดแทนตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2556 จ านวน 2 ครั้ง ซ่ึงท่ีประชุมมี

มติเห็นควรใหม้ีการก าหนดเง่ือนไข และหลักเกณฑ์การปลูกป่าทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 

มกราคม 2556 โดยมีการก าหนด ดงัน้ี 

   1.1 ค่าปลูกป่าทดแทน ซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณโดยถือเป็น

ค่าใชจ้่ายส่วนหน่ึงของโครงการ โดยพิจารณาตามการจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและท่ีดินป่าไมใ้น

พ้ืนท่ี (1) ป่าสงวนแห่งชาติ (2) ป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 (3) ป่าท่ี

คณะรฐัมนตรีมีมติใหร้กัษาไวเ้ป็นสมบติัของชาติ (ป่าไมถ้าวร) และ (4) พ้ืนท่ีก าหนดเขตคุณภาพลุ่มน ้าตามมติ

คณะรฐัมนตรี 

   1.2 หน่วยงานของรฐั หรือโครงการบางประเภทท่ีไม่ตอ้งจดัสรรงบประมาณค่าปลูกป่า

ทดแทนตามมติคณะรฐัมนตรีดงักล่าว 

  2. กก.วล. ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 ไดม้ีมติเห็นชอบกบั

การก าหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์การปลูกป่าทดแทน ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2556 ตามท่ี 

ทส. เสนอ และมอบหมายให ้ทส. โดยกรมป่าไมน้ าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซ่ึงการก าหนดเง่ือนไขและ

หลกัเกณฑฯ์ มีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

   2.1 ก าหนดเง่ือนไขการปลูกป่าทดแทน ซ่ึงหน่วยงานของรฐัท่ีไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ใช้

พ้ืนท่ีจากกรมป่าไมจ้ะตอ้งจดัสรรงบประมาณ โดยถือเป็นค่าใชจ้่ายส่วนหน่ึงของโครงการ โดยพิจารณาตามการ



9 
 

จ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและท่ีดินป่าไมใ้นพ้ืนท่ี (1) ป่าสงวนแห่งชาติ (2) ป่าตามมาตรา 4 (1) 

แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 (3) ป่าท่ีคณะรฐัมนตรีมีมติใหร้กัษาไวเ้ป็นสมบติัของชาติ (ป่าไม้

ถาวร) และ (4) พื้ นท่ีก าหนดเขตคุณภาพลุ่มน ้าตามมติคณะรฐัมนตรี ดงัน้ี 

ประเภทพ้ืนที่ จ านวนการปลกูป่าทดแทน 

กลุ่มท่ี 1 คือ 

(1) ในเขตพ้ืนท่ีเขตป่าเพ่ือเกษตรกรรม (โซน A) เขตพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 

(โซน E) 

(2) ป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484  

(3) ป่าท่ีคณะรฐัมนตรีมีมติใหร้กัษาไวเ้ป็นสมบติัของชาติ (ป่าไมถ้าวร) 

1 เท่าของพ้ืนท่ีท่ีไดร้บัอนุญาต 

กลุ่มท่ี 2 คือ ในเขตพ้ืนท่ีป่าท่ีจ าแนกไวเ้ป็นป่าเพ่ือการอนุรกัษ์เพ่ิมเติม (โซน 

C) 

2 เท่าของพ้ืนท่ีท่ีไดร้บัอนุญาต 

(เน่ืองจากโซน C มีมาตรการ

หา้มมิใหม้ีการเปล่ียนแปลง

พ้ืนท่ีไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบ

อ่ืน) 

กลุ่มท่ี 3 คือ ในเขตพ้ืนท่ีป่าท่ีจ าแนกไวเ้ป็นป่าเพ่ือการอนุรกัษ์เพ่ิมเติม (โซน 

C) และอยูใ่นเขตก าหนดชั้นคุณภาพพื้ นท่ีลุ่มน ้า ชั้นท่ี 1 เอ หรือ 1 บี 

3 เท่าของพ้ืนท่ีท่ีไดร้บัอนุญาต 

    โดยมีอตัราค่าปลกูป่าและบ ารุงป่าท่ีกรมป่าไมก้ าหนดตาม สงป. ปัจจุบนัมีอตัรา

ค่าปลกูป่าและบ ารุงป่า จนครบอายุ 10 ปี เป็นเงินอตัราไร่ละ 10,960 บาท แบ่งเป็น 

ระยะเวลา อตัราตอ่ไร่ต่อปี (บาท) รวม (บาท) 

- งานปลกูป่า (อายุ 1 ปี) 3,900 (1 ปี) 3,900 

- งานบ ารุงป่า 5 ปี (อายุ 2 - 6 ปี) 1,020 (5 ปี) 5,100 

- งานบ ารุงป่า 4 ปี (อายุ 7 - 10 ปี) 490 (4 ปี) 1,960 

รวม 10,960 

   2.2 ก าหนดหน่วยงานของรฐั หรือโครงการบางประเภทที่ไม่ตอ้งจดัสรรงบประมาณ

ค่าปลูกป่าทดแทนตามนัยมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2556 [ขอยกเวน้มติคณะรฐัมนตรีในครั้งน้ี

ตามขอ้เสนอ ทส.] ดงัน้ี 

    2.2.1 โครงการเพ่ือสรา้งศาสนสถานและสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา 

    2.2.2 โครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นไปเพ่ือการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม ้

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

    2.2.3 โครงการเพ่ือการจดัท่ีดินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี 

    2.2.4 โครงการท่ีเขา้ใชพ้ื้นท่ีป่าก่อนไดร้บัอนุญาตตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี               

23 มิถุนายน 2563 (เร่ือง การเขา้ท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม ้และขอผ่อนผันตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 8 

กรกฎาคม 2523 ในกรณีท่ีปรากฏว่า ยงัมีส่วนราชการใดเขา้ท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไมก้่อนไดร้บัอนุญาต) และ

มติคณะรฐัมนตรี            เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 (เร่ือง ขอขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเขา้ท า

ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม ้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563) เน่ืองจากส่วนราชการท่ีเขา้

ด าเนินการในพ้ืนท่ีป่าไมก้่อนไดร้บัอนุญาตไดด้ าเนินการก่อสรา้งและใชง้บประมาณไปแลว้จึงไม่สามารถจัดสรร

งบประมาณ/ของบประมาณเพ่ือเป็นค่าปลกูป่าทดแทนได ้

  3. โดยท่ีมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2556 ก าหนดให ้สงป. พิจารณาจดัสรร/อนุมติั

งบประมาณใหก้ับหน่วยงานของรัฐเจา้ของโครงการ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูด้ าเนินการปลูกป่า ท าใหม้ี

หน่วยงานของรฐัหรือโครงการบางประเภท ท่ีไม่สามารถจดัสรรงบประมาณในการปลูกป่าทดแทนให ้ทส. ได ้

หรือเป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศทรพัยากรป่าไม ้ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
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อยู่แลว้ อาจท าใหก้ารด าเนินโครงการซ ้าซอ้นกนั ดังน้ัน เพ่ือไมใ้หเ้กิดปัญหากบัหน่วยงานของรฐัในการปฏิบติั

ตามมติคณะรฐัมนตรีดงักล่าว             จึงขอทบทวนมติคณะรฐัมนตรีดงักล่าว 

 

4. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ  าเป็น เพ่ือด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าในช่วงฤดู

ฝน ปี 2565 และการกกัเก็บน ้าเพ่ือฤดูแลง้ ปี 2565/2566 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ

เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายใตก้รอบวงเงิน 4,019.80 ลา้นบาท เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการ

ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกกัเก็บน ้าเพ่ือ

ฤดูแลง้ ปี 2565/2566 จ านวน 1,361 รายการ ตามท่ีส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดย

รายละเอียดของแผนการใชจ้่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ (สงป.)  

 

 

 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  สทนช. รายงานวา่  

  1. สืบเน่ืองจากประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยเกือบทุกปีท่ีผ่านมาและยงัประสบปัญหาน ้า

ท่วมซ ้าซากในหลายพ้ืนท่ี รวมทั้งจากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบนัสารสนเทศ

ทรพัยากรน ้า (องคก์ารมหาชน) พบว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบนเขา้สู่

หย่อมความกดอากาศต า่ท่ีปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเก๋ีย ประกอบกบัมรสุมตะวนัตก

เฉียงใตก้ าลงัอ่อนพดัปกคลุมทะเลอนัดามนัและอ่าวไทย ท าใหป้ระเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพ่ิมขึ้ น โดยมีฝนตก

หนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต ้ในช่วงเดือน

มิถุนายน - สิงหาคม 2565 กองอ านวยการน ้าแห่งชาติจึงไดป้ระเมินสถานการณ์น ้าฝนจากการคาดการณ์ของ

หน่วยงานดงักล่าว พบว่าปริมาณฝนตกสะสมต่อเน่ืองอาจส่งผลท าใหเ้กิดน ้าหลาก น ้าท่วมฉบัพลนั และดินถล่ม 

ประกอบกบัปัจจุบนัสถานการณโ์รคโควิด 19 ส่งผลใหป้ระชาชนว่างงานและอพยพกลบัสู่ภูมิล าเนาเพ่ิมขึ้ น จึงท า

ใหค้วามตอ้งการใชน้ ้าทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคครวัเรือนเพิ่มข้ึน 

  2. สทนช. ไดร้่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัประชุมถอดบทเรียนการบริหารจดัการน ้าฤดูฝน ปี 

2564 และไดบู้รณาการร่วมกับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 จ านวน 13 

มาตรการ [เช่น              (1) คาดการณช้ี์เป้าพ้ืนท่ีเส่ียงน ้าท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ (2) ซ่อมแซม ปรบัปรุง

อาคารชลศาสตร/์ระบบระบายน ้า สถานีโทรมาตรใหพ้รอ้มใชง้าน (3) ปรบัปรุง แกไ้ขส่ิงกีดขวางทางน ้า (4) ขุด

ลอกคูคลองและก าจดัผักตบชวา และ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ ้าและปรบัปรุงวิธีการส่งน ้า เป็นตน้] เพ่ือ

เตรียมความพรอ้มรบัมือกบัสถานการณท่ี์อาจจะเกิดขึ้ นไดท้นัต่อสถานการณ ์เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2565 

  3. สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาติไดจ้ดัท าโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน ้ าเพ่ือฤดูแลง้ ปี 

2565/2566 เพ่ือใหก้ารด าเนินการสอดคลอ้งตามมาตรการตามขอ้ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สามารถแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมอย่างเป็นระบบและบรรเทาความเสียหายใหก้ับประชาชนท่ีได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณอุ์ทกภยั พรอ้มทั้งสนับสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าของประเทศ มีรายละเอียด

ที่ส  าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

   3.1  วตัถุประสงคโ์ครงการ 

    3.1.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า และเตรียมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ

เตรียมพรอ้มรบัสถานการณอุ์ทกภยั ปี 2565 
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    3.1.2  เพ่ือเร่งรดัการแกไ้ขปัญหา บรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนจาก

พ้ืนท่ีเส่ียงการเกิดอุทกภยั 

    3.1.3  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการกกัเก็บน ้าเพ่ือฤดูแลง้ ปี 2565/2566 

    3.1.4  เพ่ือซ่อมแซม/ปรบัปรุงอาคารชลศาสตร ์ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

   3.2  พ้ืนที่เป้าหมาย 

    3.2.1  พ้ืนท่ีเส่ียงเกิดอุทกภยั/ภยัแลง้ ตามท่ี สทนช. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ก าหนด 

    3.2.2  พ้ืนท่ีเส่ียงท่ีมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการแกไ้ข/บรรเทาปัญหาอุทกภัย

และภยัแลง้โดยเร่งด่วนตามท่ีหน่วยงานในพ้ืนท่ีจงัหวดัเสนอผ่านคณะอนุกรรมการทรพัยากรน ้าจงัหวดั 

   3.3  ระยะเวลาด าเนินการ 

    120 วนั นับตั้งแต่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 

   3.4  ขอ้ก าหนดในการเสนอแผนงานโครงการ เช่น 

    3.4.1  แผนงานโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าหรือเพ่ือป้องกนั

บรรเทาความเสียหายจากอุทกภยั หรือ เพ่ือการเตรียมเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ เตรียมพรอ้มรบัสถานการณอุ์ทกภัย 

ปี 2565 หรือ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการกกัเก็บน ้าเพ่ือฤดูแลง้ ปี 2565/2566 

    3.4.2  เป็นแผนงานโครงการบันทึกขอ้มูลผ่านระบบบริหารจัดการแผนงาน

โครงการและฐานขอ้มูลส าหรับบูรณาการแผนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ (ระบบ Thai 

Water Plan : TWP) ท่ีผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะอนุกรรมการทรพัยากรน ้าจังหวดั และรฐัมนตรีตน้

สงักดัใหค้วามเห็นชอบ 

    3.4.3  มีตัวช้ีวัดท่ีสอดคลอ้งกับการด าเนินการตามแผนแม่บทการบริหาร

จดัการทรพัยากรน ้า 20 ปี 

    3.4.4  แผนงานโครงการมีรายละเอียดความพรอ้มสามารถด าเนินการไดท้ันที

หลังจากไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ สามารถระบุพิกัดท่ีตั้งของโครงการไดถู้กตอ้งชัดเจน มีแบบรูปรายการ 

เอกสารประมาณราคาค่าก่อสรา้ง รวมทั้งไดร้บัอนุญาตดา้นการใชท่ี้ดินแลว้ 

    3.4.5  ไม่ซ ้าซอ้นกับแผนงานโครงการท่ีส่วนราชการด าเนินการแลว้ [จาก

ฐานขอ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี (2563 - 2564) และงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 

2565] 

   3.5  กลุ่มประเภทโครงการ  

    แบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่มประเภทโครงการ ไดแ้ก่ 

    3.5.1  การซ่อมแซม/ปรบัปรุงอาคารชลศาสตร ์

     เป็นงานซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการ

ทรพัยากรน ้า การควบคุม การระบายน ้า และการเก็บกกัน ้า ใหเ้กิดประสิทธิภาพรองรบัสถานการณน์ ้าหลาก เช่น 

ซ่อมแซม/ปรบัปรุงพนังกั้นน ้า คนักั้นน ้า ประตูระบายน ้า คลองส่ง/ระบายน ้า อาคารบงัคบัน ้า สถานีโทรมาตร 

เป็นตน้  

    3.5.2  การปรบัปรุง แกไ้ขสิ่งกีดขวางทางน ้า และก าจดัผกัตบชวา 

     เป็นงานท่ีด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขส่ิงกีดขวางทางน ้ าท่ีเกิดจากการ

ก่อสรา้ง และการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวมทั้งส่ิงกีดขวางท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

บริหารจดัการทรพัยากรน ้า การระบายน ้า การจดัการพ้ืนท่ีน ้าท่วม/พ้ืนท่ีชะลอน ้า เช่น การก าจดัผักตบชวา/

วชัพืชน ้า เป็นตน้ 

    3.5.3  การขุดลอกคูคลอง 
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     เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า เช่น ขุดลอกคู คลอง ล าน ้ า 

แกม้ลิง เป็นตน้ 

    3.5.4  การเตรียมความพรอ้มวางแผนเครื่องจกัรเครื่องมือ 

     เป็นการเตรียมความพรอ้มเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือท่ีมีอยูแ่ลว้ใหอ้ยูใ่นสภาพ

พรอ้มใชง้านรองรับสถานการณ์น ้าหลาก เช่น ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้า ซ่อมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ซ่อมแซม

ยานพาหนะขนยา้ยเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

    3.5.5  การเพ่ิมปริมาณน ้าตน้ทุนเพ่ือเก็บกกัไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ 

     เป็นการจดัหาแหล่งน ้าเพ่ือรองรบัน ้าส่วนเกินในช่วงฤดูฝนส ารองไวใ้ช้

ในช่วงเวลาฤดูแลง้ถดัไป เช่น สระ/อ่างเก็บน ้า ระบบกระจายน ้า ธนาคารน ้าใตดิ้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ปฏิบติัการ

ฝนหลวง เป็นตน้ 

  4. คณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาติในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2565 วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 

ท่ีมี              รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ ไดม้ีมติเห็นชอบ

มาตรการฤดูฝน ปี 2565 จ านวน 13 มาตรการ และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า

ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกกัเก็บน ้าเพ่ือฤดูแลง้ ปี 2565/2566 โดยรองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ) ไดม้ีขอ้สัง่การใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อไป และคณะรฐัมนตรีไดม้ีมติ (3 พฤษภาคม 2565) รบัทราบและเห็นชอบดว้ยแลว้ 

  5. สทนช. ไดแ้จง้ใหห้น่วยงานเสนอแผนงานโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนสอดคลอ้งกับ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกกัเก็บน ้าเพ่ือฤดูแลง้ 

ปี 2565/2566 ดังกล่าว โดยแผนงานโครงการไดผ่้านคณะอนุกรรมการทรพัยากรน ้าจังหวดัพิจารณาความ

เหมาะสม พรอ้มทั้งจัดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการแลว้ตามล าดับ ต่อมา สทนช. ไดด้ าเนินการ

รวบรวมตรวจสอบ และกลัน่กรองแผนงานโครงการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่ามีแผนงานโครงการท่ีตอ้ง

ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกกัเก็บน ้าเพ่ือฤดู

แลง้ ปี 2565/2566 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรเทาและป้องกันความเสียหายจาก

อุทกภยัและภยัแลง้ จ านวน 4,428 รายการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 8,242.53 ลา้นบาท 

  6. สงป. ไดน้ าแผนงานโครงการตามขอ้ 5 กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบแล้ว นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้หน่วยรับงบประมาณด าเนินการตามโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน ้ าเพ่ือฤดูแล้ง ปี 

2565/2566 จ านวน 5 กระทรวง 13 หน่วยงาน จ  านวน 1,361 รายการ ภายในกรอบงบประมาณ 

4,019.80 ลา้นบาท โดยใหใ้ชจ้่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 

รายการเงินส ารองจา่ยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ  าเป็น สามารถจ าแนกตามกระทรวงและหน่วยงาน ไดด้งัน้ี 

หน่วยงาน 
จ านวน 

(รายการ) 

วงเงิน 

(ลา้นบาท) 

กระทรวงกลาโหม (กห.) 32 23.31 

 กองทพับก 1 6.80 

 หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 31 16.51 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) 2 76.45 

 สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้า (องคก์ารมหาชน) 2 76.45 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.)  411 1,190.43 

 กรมชลประทาน 410 1,149.57 

 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  1 40.86 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) 139 432.91 
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 กรมทรพัยากรน ้า 57 378.93 

 กรมทรพัยากรน ้าบาดาล 82 53.98 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) 777 2,296.70 

 เทศบาลเมือง 1 3.50 

 เทศบาลต าบล 52 166.21 

 เทศบาลนคร 2 880.00 

 จงัหวดั 34 24.75 

 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 477 611.73 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 211 610.51 

รวมทั้งสิ้ น 1,361 4,019.80 

   ทั้งน้ี สงป. ขอใหพิ้จารณาด าเนินการ ดงัน้ี  

   6.1 ใหห้น่วยรับงบประมาณ ไดแ้ก่ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร              

กรมทรัพยากรน ้า กรมทรัพยากรน ้าบาดาล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) กองทัพบก 

กองบญัชาการกองทพัไทยโดยหน่วยบญัชาการทหารพฒันาจงัหวดั 10 จงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 10 

แห่ง เทศบาลเมือง                 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นผูเ้สนอ

ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยตรงตามขัน้ตอนของระเบียบและแนวทางท่ีเคยปฏิบติัต่อไป 

   6.2 ส าหรบัโครงการของจงัหวดัซ่ึงตอ้งบรรจุในแผนพฒันาจงัหวดัตามพระราชกฤษฎีกา

ว่าดว้ยการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 หากยงัมิไดก้ าหนดอยู่ในแผนพฒันา

จงัหวดั เห็นควรใหไ้ปด าเนินการบรรจุในแผนพฒันาจงัหวดัใหค้รบถว้นตามขั้นตอนต่อไปดว้ย ทั้งน้ี ในส่วนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินตรวจสอบ หากพบว่าเป็นหน่วยรบังบประมาณ

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหข้อรบัการจัดสรรงบประมาณได้

โดยตรง หากมิใช่ ใหเ้สนอขอรบัการจดัสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (สทนช. ไดก้ าหนด

ในหลกัเกณฑก์ารเสนอแผนงานโครงการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามภารกิจของหน่วยรบังบประมาณเรียบรอ้ยแลว้) 

   6.3 ใหห้น่วยรบังบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งเร่งด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และมติคณะรฐัมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ท่ีประชาชน

จะไดร้บัเป็นส าคญั เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ และใหเ้ร่งรดัด าเนินการก่อหน้ีผูกพนัใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในเดือนกันยายน 2565 และเร่งรัดการด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 120 วัน โดยใหจ้ัดท าแผนการ

ปฏิบติังานและ    แผนการใชจ้่ายงบประมาณ เพ่ือขอท าความตกลงในรายละเอียดกบั สงป. ตามขัน้ตอนต่อไป 

   6.4 ให้ สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองอ านวยการน ้ าแห่งชาติติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินโครงการเพ่ือรายงานผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจากการด าเนินโครงการต่อ

นายกรฐัมนตรีเพ่ือทราบดว้ย 

  7. เมื่อด าเนินการแลว้เสร็จจะมีพ้ืนท่ีรับประโยชน์ประมาณ 35,723 ไร่ มีปริมาณน ้าเพ่ิมขึ้ น

ประมาณ 34.02 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ประชาชนไดร้บัประโยชน์ประมาณ 36,735 ครวัเรือน และสามารถก าจดั

ผกัตบชวา/วชัพืชน ้าไดป้ระมาณ 4.74 ลา้นตนั รวมถึงสามารถซ่อมแซม/ปรบัปรุงอาคารชลศาสตรใ์หส้ามารถใช้

งานไดต้ามวตัถุประสงค ์จ านวน 394 แห่ง อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมการลงทุนภาครฐัโดยการช่วยกระตุน้การซ้ือวสัดุ

และจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินดว้ย  

  8. สทนช. ไดจ้ัดท ารายละเอียดขอ้มูลท่ีหน่วยงานของรัฐตอ้งเสนอพรอ้มกับการขออนุมัติต่อ

คณะรฐัมนตรีตามมาตรา 27 ของพระราชบญัญติัวินัยการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 ดว้ยแลว้ และจะแจง้ให้

หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าในช่วงฤดูฝน ปี 

2565 และการกักเก็บน ้าเพ่ือฤดูแลง้ ปี 2565/2566 ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของ สงป. ใหแ้ลว้เสร็จตาม
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ระยะเวลาท่ีก าหนด รวมถึงใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนังสือเวียน มติคณะรฐัมนตรี

ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการใหถู้กตอ้งครบถว้นในทุกขั้นตอน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของโครงการอย่างเคร่งครดั โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดร้ับเป็น

ส าคญัต่อไป 

 

5. เรื่อง การปรบัปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เห็นชอบใหย้กเลิกมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 4 ธันวาคม 2561 (เร่ือง การมอบอ านาจการ

แบ่งส่วนราชการภายในกรม) และวนัท่ี 2 มกราคม 2562 (เร่ือง การทบทวนขอ้เสนอใหจ้ดัตั้งหน่วยงานของรฐั

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ) 

  2. เห็นชอบแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม และขอยกเว ้นการปฏิบัติตามมติ

คณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 (เร่ือง การซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัตั้งหน่วยงาน

ของรฐั) ในกรณีการขอจดัตั้งส่วนราชการระดับต า่กว่ากรม โดยไม่เพ่ิมจ านวนกองในภาพรวมของส่วนราชการ 

(rearrange) ใหส้่วนราชการด าเนินการตามขั้นตอนท่ี ก.พ.ร. ก าหนด 

  3. ใหส้ านักงาน ก.พ. น าขอ้เสนอของ ก.พ.ร. เก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง

ประเภทอ านวยการ กรณีท่ีส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่เสนอต่อคณะกรรมการขา้ราชการพล

เรือน (ก.พ.) เพ่ือพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑฯ์ (ตามท่ีก าหนดในหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 5 ลง

วนัท่ี                        20 กุมภาพนัธ ์2562) ต่อไป 

  สาระส าคญัของเรื่อง  

  คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแนว

ทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติ ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมุ่งใหภ้าครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งรองรับภารกิจใหม่ ๆ ท่ี

ตอบสนองทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ และน ามาผนวกกบัหลกัการใหม่ท่ี ก.พ.ร. ได้

ก าหนดข้ึนเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในทางปฏิบติัแก่หน่วยงาน สรุปได ้ดงัน้ี 

แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 

กรณีการมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายใน

กรม 

โดยไม่เพ่ิมจ  านวนกอง (rearrange) 

กรณีการเสนอจดัตั้งหน่วยงานเพ่ิมใหม่ 

1. หลกัการและเหตผุล 

เป็นการปรบัปรุงเง่ือนไขหลกัการมอบอ านาจการแบ่ง

ส่วนราชการภายในกรมใหม้ีความยืดหยุน่มากขึ้ น โดย 

ก.พ.ร. จะมอบอ านาจใหส้่วนราชการพิจารณาจัด

โครงสรา้งส่วนราชการระดบัต า่กว่ากรมไดเ้อง โดยไม่

เพ่ิมจ านวนกองในภาพรวมของส่วนราชการ และ

จ านวนกองท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ยังเท่าเดิม [ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 

ธนัวาคม 2561 ท่ีเดิมก าหนดใหส้ามารถยุบรวมหรือ

ยุบเลิกไดเ้ฉพาะภารกิจหลกัและไมส่ามารถ rearrange 

ขา้มประเภทหน่วยงานได้ เป็น สามารถน าภารกิจ

หลัก/ภารกิจสนับสนุน/หน่วยงานราชการในส่วน

ภูมิภาคมายุบเลิกหรือยุบรวมเพ่ือจัดตั้งกองใหม่ใน

ตอ้งเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือไม่ใหเ้กิด

ความซ ้ าซ้อนทั้ งในด้านภารกิจและงบประมาณ 

ร วมทั้ ง  ก า รน า  Digital Technology ม า ใช้ เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพในการท างานหรือน ามาทดแทนเพ่ือลด

ภาระงานท่ีมีอยู่เดิม [ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วนัที่ 2 มกราคม 2562 (เร่ือง การทบทวนขอ้เสนอ

ใหจ้ดัตั้งหน่วยงานของรฐัตามแผนการปฏิรูปประเทศ) 

และน าหลกัการขอ้เสนอการยุบเลิกหรือยุบรวมภารกิจ

ขอ งส่ ว น ร า ช ก า ร อ่ื น  ( X- In, Y-Out)  ข อ งม ติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 (เร่ือง 

การปรบัปรุงโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการของส านัก
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ส่วนกลางได้ (ไม่รวมถึงหน่วยงานภายในท่ีส่วน

ราชการจัดตั้ งตามค าสั ่ง ของส่ วนราชการและ

หน่วยงานท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนด เช่น ท่าอากาศ

ยาน)] 

งบประมาณ) มารวมไวเ้ป็นหลกัการเดียวกันส าหรับ

การขอจดัตั้งหน่วยงานเพ่ิม)] 

2. เง่ือนไขในการแบ่งส่วนราชการ 

2.1 ราชการส่วนกลาง 

ยุบเลิก/ 

ยุบรวมกองเดิมที่เป็น 

เพ่ือจดัตั้งกองใหม่ที่

เป็น 

(1) ภารกิจหลกั ภารกิจหลกั 

(2) ภารกิจสนับสนุน ภารกิจหลกั 

(3) ภารกิจสนับสนุน ภารกิจสนับสนุน 

(4) ราชการบริหาร

ส่วนกลางท่ีตั้งใน

ภูมิภาค: เขต/ศูนย/์

พ้ืนท่ี/ภาค 

กองท่ีเป็นราชการ 

ส่วนกลางใหม่ 

ท่ีเป็นภารกิจหลกั 

2.2 ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค 

เช่น การจดัพ้ืนท่ีจงัหวดัท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบ

ใหม ่รวมถึงการยา้ยสถานท่ีตั้งของส านักงานจาก

จงัหวดัหน่ึงไปยงัอีกจงัหวดัหน่ึง 

2.3 หน่วยงานในตา่งประเทศ ตอ้งเป็นส านักงาน

ตามกฎหมายหรือตามท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนด 

เช่น การยา้ยสถานท่ีตั้งของส านักงานจากประเทศ

หน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึงซ่ึงอยูใ่นกลุ่มประเทศ

ประเภทเดียวกนัหรือจากเมืองหน่ึงไปยงัอีกเมือง

หน่ึงภายในประเทศเดียวกนั 
 

ส่วนราชการสามารถจัดท าขอ้เสนอใหยุ้บเลิกหรือ

ยุบรวมหน่วยงานท่ีมีอยูเ่ดิม หรือถ่ายโอนภารกิจเพ่ือ

ประกอบค าขอกรณีการเสนอขอจดัตั้งหน่วยงานเพ่ิม

ใหมไ่ดเ้ฉพาะกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

1) ข ้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานใน

สังกัดที่ มีอยู่ เดิม (One-In, X-Out) เพ่ือมิให้เกิด

ความซ ้าซอ้นทั้งในดา้นภารกิจและงบประมาณ 

2) ขอ้เสนอการถ่ายโอนภารกิจหลกั (core function) 

ใหภ้าคส่วนอื่นรบัไปด าเนินการแทน หรือขอ้เสนอ

การถ่ายโอนภารกิจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ด าเนินการ (ตอ้งไม่เพ่ิมอตัราก าลงัภายในระยะเวลา 

3 ปี)  

3) ขอ้เสนอยุบเลิกภารกิจหรือยุบรวมหน่วยงาน

ของส่วนราชการอื่น (X-In, Y-Out) ส าหรับกรณี

ภารกิจที่มี Value Chain เก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงหลาย

ส่วนราชการ ซ่ึงไม่อาจพิจารณาเฉพาะส่วนราชการใด

ส่วนราชการหน่ึงได ้

3. การจดัท าค าขอและขั้นตอน 

กรณีท่ีหน่วยงานด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขขา้งตน้ (ใน

ข้อ 2.1 - 2.3) ซ่ึงไม่เป็นการเพิ่มจ  านวนกอง 

สามารถด าเนินการตามขั้นตอนท่ี ก.พ.ร. เสนอมาใน

ครั้ ง น้ี  [ เป็นการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ

คณะรฐัมนตรีเม่ือวนัที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เร่ือง 

การซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดตั้ง

หน่วยงานของรฐั) เน่ืองจากตอ้งการปรบัปรุงขั้นตอน

การด าเนินการใหส้ั้น กระชบัขึ้ น (ลดระยะเวลาได ้2 

เดือน)] ดงัน้ี  

1) ลดระยะเวลาการรอหนังสือตอบความเห็นจาก

หน่วยงานกลาง โดยให้ผู ้แทนหน่วยงานกลางน า

ค ว าม เ ห็ นขอ งส่ ว น ร า ชก า รมา ในวันป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการพัฒนาโครงสรา้งระบบราชการของ

กระทรวง 

กรณีการจดัตั้งกองซ่ึงเป็นการเพ่ิมจ านวนกองทั้งกอง

ท่ี เป็นภารกิจหลัก/ภารกิจสนับสนุนในราชการ

ส่วนกลาง/การจัดตั้งหน่วยงานของราชการบริหาร

ส่วนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค/ราชการส่ วนภูมิภาค/

หน่วยงานในต่างประเทศ (ตามเง่ือนไขขา้งตน้) ส่วน

ราชการจะต้องด าเ นินการให้เ ป็นไปตามมติ

คณะรฐัมนตรีเม่ือวนัที่ 24 กรกฎาคม 2550 และ

หลกัเกณฑท์ี่ ก.พ.ร. ก าหนด (ตามขอ้ 2.1) เช่น 

1) ส่วนราชการถามความเห็นหน่วยงานกลางเพ่ือให้

จดัท าความเห็นเป็นลายลักษณอ์ักษรประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการของ

กระทรวง 

2) รัฐมนตรีส่งขอ้เสนอการแบ่งส่วนราชการและ

รายละเอียดตามค าช้ีแจงพร้อมแนบรายงานการ
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2) ลดขั้นตอนการเสนอ ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณา โดย

ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการแลว้ใหแ้จง้

ผลส่วนราชการด าเนินการต่อไปได ้คู่ขนานกนัไปกบั

การรายงานให ้         อ.ก.พ.ร. และ ก.พ.ร. ทราบ

ต่อไป 

3) การจัดท าค า ช้ีแจงประกอบการแบ่งส่วน

ราชการฯ : ยกเลิกการจดัท าเอกสารรายละเอียดค า

ช้ีแจงการแบ่งส่วนราชการฯ จากเดิม 7 หวัขอ้ และให้

ส่วนราชการจัดท าค าช้ีแจงเฉพาะสาระส าคัญใน

รูปแบบบทสรุปผูบ้ริหาร โดยตอบค าถามส าคญัใน 3 

ประเด็น เช่น ส่วนราชการตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการ

ทบทวนภารกิจโดยภาพรวมเ พ่ือระบุให้เ ห็นถึง

ผลกระทบ สถานการณ์ และ/หรือ แนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีแสดงถึงเหตุผลความจ าเป็นใน

การแบ่งส่วนราชการ 

ประชุมคณะกรรมการพฒันาโครงสรา้งระบบราชการ

ของกระทรวง มายงัส านักงาน ก.พ.ร. 

เพ่ือเสนอ ก.พ.ร. พิจารณา 

3) การจัดท าค า ช้ีแจงประกอบการแบ่งส่วน

ราชการฯ : ประกอบดว้ย 7 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) การ

ทบทวนบทบาทภารกิจภาพรวมของส่วนราชการ (2) 

เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง (3) ภารกิจของ

ส่วนราชการท่ีจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ (4) 

อตัราก าลงัเจา้หน้าท่ี                   (5) ปริมาณงาน 

(6) แสดงตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมายท่ีเป็นผลจากการ

ด าเนินงานปรับปรุงโครงสรา้งและภารกิจของส่วน

ราชการ/ส่วนราชการระดับต า่กว่ากรมใหม่ และ            

(7) ค่าใชจ้่าย 

4. อื่น ๆ 

- ใหค้ณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนพิจารณาทบทวนหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง

ประเภทอ านวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ เพ่ือใหส้่วนราชการสามารถ

คงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามจ านวนต าแหน่งและระดับต าแหน่งท่ีส่วนราชการมีอยู่ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัแนวทางการมอบอ านาจดงักล่าว  

- ส่วนราชการจะตอ้งน าเสนอผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะไดร้ับจากการมีหน่วยงานน้ัน ๆ รวมทั้งตัวช้ีวัด

ผลสมัฤทธ์ิภายในกรอบระยะเวลา 1 - 5 ปี เพ่ือให ้ก.พ.ร. พิจารณา หากผลการประเมินปรากฏวา่ไมเ่กิดผล

สมัฤทธ์ิและความคุม้ค่าต่อราชการ ให ้ก.พ.ร. เสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือยุบหน่วยงานดงักล่าวตอ่ไป 

 

 

 

 

6. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณและการใชจ้่ายภาครฐั ครั้งที่ 

2/2565  

  คณะรฐัมนตรีรบัทราบตามท่ีคณะกรรมการติดตามเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณและการใชจ้่าย

ภาครฐัเสนอ  ผลการประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวนัท่ี 15 มิถุนายน  2565 สรุปสาระส าคญัได ้

ดงัน้ี  

  1. ความคืบหนา้การด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ  ในคราวประชุม                       

ครั้งที่ 1/2565 เช่น 

   1.1 กรมบัญชีกลางได้ซักซ้อมความเขา้ใจการเตรียมการจัดซ้ือจัดจา้งตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เพ่ือใหห้น่วยงานของรัฐ

สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว และสามารถก่อหน้ีผูกพนัและเบิกจ่ายเงินไดแ้ลว้เสร็จ

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   1.2 คณะกรรมการฯ ไดจ้ัดสัมมนาผูแ้ทนกระทรวงการคลัง (กค.) ในคณะกรรมการ

รฐัวิสาหกิจ บริษัทในเครือของรฐัวิสาหกิจ และกิจการท่ีรฐัถือหุน้ต า่กว่ารอ้ยละ 50 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 
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โดยขอความร่วมมือใหร้ฐัวิสาหกิจปรบัปรุงกระบวนการต่าง ๆ เช่น การเตรียมความพรอ้มของโครงการล่วงหน้า 

การก ากบัใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงาน การปรบัแผนการลงทุนใหส้ามารถเบิกจ่ายไดเ้ร็วขึ้ น และ

การก ากบัติดตามการเบิกจ่าย            งบลงทุนของรฐัวิสาหกิจใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีรอ้ยละ 95 

  2. รายงานการเบิกจา่ยงบประมาณและการใชจ้่ายภาครฐั 

   2.1 ภาพรวมการเบิกจา่ยเงิน ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ตน้

ปีงบประมาณ 

จนถึงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2565 มีการเบิกจ่ายแลว้จ านวน 2,464,723 ลา้นบาท สรุปได ้ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ วงเงินงบประมาณ/

แผนการใชจ้า่ย 

เบิกจา่ยแลว้ รอ้ยละเบิกจา่ย 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1
 3,100,000 1,849,332 59.66 

เงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี
1
 237,475 147,065 61.93 

เงินลงทุนของรฐัวิสาหกิจ (ไมร่วมเงินงบประมาณ)
 2
 309,091 133,534 43.20 

โครงการภายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจ กค. กูเ้งิน

เพ่ือแกไ้ขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคม

ท่ีไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโค

โรนา 2019 พ.ศ. 2563 (กรอบวงเงิน 1 ลา้นลา้น

บาท)
 3
 

106,909 79,056 73.95 

โครงการภายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจ กค. กูเ้งิน

เพ่ือแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 

2564  (กรอบวงเงิน 5 แสนลา้นบาท)
 3
 

307,207 255,736 83.25 

รวม 4,060,682 2,464,723 60.70 

  ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการลงทุนโครงสรา้งพ้ืนฐานขนาดใหญ่มูลค่า

โครงการตั้งแต่ 1,000 ลา้นบาทข้ึนไป รวม 103 โครงการ มูลค่าโครงการทั้งหมด 2.51 ลา้นลา้นบาท 

เบิกจ่ายแลว้ 83,508 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 43.36 ของแผนการใชจ้่ายเงิน (1 ตุลาคม 2564-30 เมษายน 

2565) 

   2.2 ผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน 

    2.2.1 กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด เช่น กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม กระทรวงการคลงั และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ส่วนกระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต า่สุด เช่น 

กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม 

    2.2.2 ผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 

 

รายการ จ านวน  

(รายการ) 

วงเงิน 

(ลา้นบาท)  

เบิกจา่ย

แลว้ 

(ลา้นบาท) 

คิดเป็น 

(รอ้ยละ)  

รายจ่ายลงทุนท่ีมวีงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ลา้น

บาท  

18 30,055 16,033 53.35 
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รายจ่ายลงทุนรายการก่อหน้ีผูกพนังบประมาณใหมท่ี่มี

วงเงินรวม 1,000 ลา้นบาทขี้ นไป  

8 3,524 - - 

หน่วยงานท่ีไดร้บัรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ลา้นบาท 

และ           มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต า่กวา่

เป้าหมาย รอ้ยละ 39 (ไมร่วมงบกลาง)  

20 147,849 39,049 26.41 

(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565)  

    2.2.3 ปัญหาและอุปสรรคท่ีท าใหก้ารด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ล่าชา้ ดังน้ี (1) การเตรียมความพรอ้มก่อนด าเนินโครงการ เช่น มีการปรบัแบบรูปรายการหรือแบบแปลน

งานก่อสรา้งใหส้อดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีจริงเน่ืองจากไม่มีกรรมสิทธ์ิในพ้ืนท่ีหรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเขา้ใชพ้ื้นท่ี (2) 

การด าเนินงาน เช่น หน่วยรับงบประมาณต้องหารือกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือทบทวนราคากลางเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีไดร้ับ หรือกรณีมีผูเ้สนอราคารายเดียวหรือไม่มีผูเ้สนอราคา ท าใหต้อ้งยกเลิกการ

ประกวดราคาและประกาศเชิญชวนใหม ่และ  (3) ความล่าชา้ของโครงการท่ีเกิดจากผูร้บัจา้งสามารถขยายเวลา

ด าเนินการและการคิดค่าปรบัในอตัรารอ้ยละ 0 ตามมาตรการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบการในช่วงการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรส้โคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งน้ี กรมบัญชีกลางไดแ้จง้มาตรการและแนวทาง

ปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งใหห้น่วยงานถือปฏิบัติ ดังน้ี (1) ซักซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกับการจดัซ้ือจัดจา้งประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใหห้น่วยงานเตรียมการในขั้นตอนท่ีเป็นเร่ืองภายในของหน่วยงานไวก้่อนและเมื่อ

ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจะสามารถด าเนินการไดท้นัทีและสามารถก่อหน้ีผูกพนัและเบิกจ่ายเงินไดแ้ลว้เสร็จ

ภายในปีงบประมาณ  (2) กรณีมีผูเ้สนอราคารายเดียวหรือมีผูย้ื่นขอ้เสนอหลายรายแต่ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

เพียงรายเดียว  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสส์ามารถใชดุ้ลยพินิจใหด้ าเนินการ

ต่อไปไดแ้ละกรณีท่ีไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอหรือมีแต่ไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไข หวัหน้าส่วนราชการสามารถใชดุ้ลยพินิจให้

ด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง และ (3) แกไ้ขระยะเวลามาตรการใหค้วาม

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการในช่วงโควิด-19 ในอตัราค่าปรบัรอ้ยละ 0 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565
4 
 ส่วนสญัญา

ฯ ท่ีไดล้งนามภายหลังวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จะไม่ไดร้ับความช่วยเหลือและใหอ้ัตราค่าปรับเป็นไปตาม

เง่ือนไขเดิมในสญัญาก่อนไดร้บัความช่วยเหลือ 

   2.3 การเบิกจา่ยงบลงทุนของรฐัวิสาหกิจ 

    2.3.1 รฐัวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี 2565 ณ ส้ินเดือนเมษายน 2565 จ านวน 

338,126 ลา้นบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม 99,703  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของแผนเบิกจ่ายสะสม 

(99,478            ลา้นบาท) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 29 ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็น (1) รัฐวิสาหกิจ

ปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายสะสม 7 เดือน (เดือนตุลาคม 2564-เมษายน 2565) จ านวน 56,981 ลา้น

บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 99 ของแผนเบิกจ่ายสะสม (57,629 ลา้นบาท) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 45 ของกรอบลงทุนทั้ง

ปี และ (2) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินมีผลการเบิกจ่ายสะสม 4 เดือน (เดือนมกราคม-เมษายน 2565) จ านวน 

42,722 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 102 ของแผนเบิกจ่ายสะสม(41,849 ลา้นบาท) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20 ของ

กรอบลงทุนทั้งปี 

    2.3.2 รฐัวิสาหกิจที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าชา้ ณ ส้ินเดือนเมษายน 

2565 ไดแ้ก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) และองคก์ารเภสชักรรม  (อภ.) ซ่ึงเป็นผลมา

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

    2.3.3 การด าเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของ

รฐัวิสาหกิจท่ีมีงบลงทุนขนาดใหญ่ (จ านวน 17 แห่ง) เช่น 

 

มาตรการ การด าเนินการ ขอ้จ  ากดั 
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(1) การปรบัปรุงเปล่ียนแปลงการ

ลงทุนโดยเฉพาะท่ีส่งผลให้กรอบ

ว ง เ งิ น ล ง ทุ นลดล ง  ค ว ร เ ป็ น

ผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก

ห รือ ท่ี รัฐ วิ ส าห กิจ ไม่ส ามารถ

ควบคุมไดห้รือเป็นการด าเนินการ

เชิงนโยบายเท่าน้ัน 

มีการปรบัปรุงกรอบวงเงินลงทุนท่ี

เกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น ไม่ได้

รับจัดสรรงบประมาณ ผลกระทบ

จ า ก โ ค วิ ด - 1 9  แ ล ะ ก า ร

เปล่ียนแปลง/ยกเลิกการด าเนิน

นโยบายของรฐั 

ไมม่ ี

(2) การจัดหาโครงการลงทุนอ่ืน

ทดแทนการปรับลดกรอบการ

ลงทุน 

ด าเนินการไดบ้างส่วน การปรับลดกรอบการลงทุนของ

โครงการท่ีมีขนาดใหญ่ไม่สามารถ

หาโครงการลงทุนอ่ืนมาทดแทนได ้

(3) การปรับแผนการลงทุนให้

สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้ นในช่วง

ไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2565 

ด าเนินการไดบ้างส่วน สามารถด าเนินการไดเ้ฉพาะ

รายการครุภณัฑห์รือท่ีมีวงเงินไม่

สูงส่วนงานก่อสรา้งจะมีการวาง

แผนการเบิกจ่ายตามงวดงาน จึง

ไมส่ามารถเบิกจ่ายใหเ้ร็วขึ้ นได ้ 

(4) การให้ความส าคัญกับการ

บริหารความเส่ียงในการด าเนิน

โครงการและการเบิกจ่ายงบลงทุน 

โดยเฉพาะรฐัวิสาหกิจท่ีมีกรอบงบ

ลงทุนสูงและมีปัญหาการเบิกจ่าย

ล่าชา้ในปี 2564  

 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตาม

เร่งรัดและรายงานต่อผู้บริหาร

ระดับสูง รวมทั้งจดัท าแผนบริหาร

ความเส่ียงจากการก่อสรา้ง  

 ก าหนดมาตรการเร่งรัดเพ่ือให้

ผูร้บัจา้งสามารถด าเนินการไดต้าม

แผน 

ไมม่ี 

(5) การเตรียมความพรอ้มในการ

ด าเนินการ เช่น การจา้งท่ีปรึกษา

ออกแบบรายละเอียดโครงการ      

การเตรียมความพร้อมของพ้ืนท่ี

ก่อนเ ร่ิมด า เ นินการจ ริง   การ

เตรียมรายงานการประเมินผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการ

จัดท าร่างขอบเขตและร่างสัญญา

โดยค านึงถึงความเก่ียวเน่ืองกับ

โครงการอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐ

อ่ืน  

 จดัเตรียมร่างขอบเขตงานเพ่ือให้

สามารถเร่ิมลงนามในสัญญาได้

เมื่อเร่ิมปีบญัชีถดัไป 

 เมื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม าณแ ล้ว   ใ ห้

ด าเนินการดา้นพัสดุโดยยังไม่ก่อ

หน้ีผูกพนัสญัญาก่อนปีงบประมาณ

ได ้ 

 จัดท าการออกแบบรายละเอียด

และเสนอขออนุมัติรายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ควบคู่กับการเสนอโครงการต่อ 

สศช.  

 ว า ง แ ผนบู รณาก า ร ร่ ว มกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ไมม่ี 

 

  ทั้งน้ี โครงการส าคญัส่วนใหญ่สามารถลงนามผูกพนัสญัญาไดย้กเวน้แผนงานขนาดเล็กหรือบาง

สญัญาภายใตโ้ครงการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าในบางโครงการยงัมีความล่าชา้ซ่ึงอาจส่งผลให้

รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณบางแห่งมีการเบิกจ่ายต า่กว่าเป้าหมายท่ีรอ้ยละ 95 ของกรอบลงทุนปี 2565 เช่น 
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โครงการพฒันา               ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ ทอท. และแผนการก่อสรา้งคลงัยาและเวชภณัฑแ์ห่ง

ใหม ่ของ อภ.  

    2.4.3 ขอ้เสนอแนะ (1) กระทรวงเจา้สังกัดก ากับติดตามการเบิกจ่ายงบ

ลงทุนของรฐัวิสาหกิจใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมติัใหเ้บิกจ่ายลงทุน 

และ (2) กระทรวงเจา้สังกดัก ากับติดตามรฐัวิสาหกิจท่ียงัไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาไดค้รบถว้นหรือมี

ความคืบหนา้ของงานล่าชา้ หรือคาดวา่จะไมส่ามารถเบิกจ่ายงบลงทุนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายได ้เพ่ือใหส้ามารถ

ลงนามผูกพนัสญัญาใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วและเบิกจา่ยงบลงทุนไดต้ามเป้าหมาย 

   2.4 การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า 1,000 ลา้นบาทข้ึนไป   

    2.4.1 โครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มีจ านวน 103 โครงการ มูลค่า 

2.51 ลา้นลา้นบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี 2565 จ านวน 192,602 ลา้นบาท (ไม่รวมโครงการท่ีใชเ้งิน

งบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการ) โดยแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 

1,000 ลา้นบาทข้ึนไป  สรุปได ้ดงัน้ี 

           หน่วย:ลา้นบาท 

 

 

หน่วยงาน 

แหล่งเงิน 

การร่วม

ลงทุน

ระหว่าง

รฐัและ

เอกชน 

เงินกู ้

ตา่งประเทศ 

เงินกูใ้น

ประเทศ 

เงิน

รายได ้

งบประมาณ กองทุน รวม 

ส่วน

ราชการ 

24,876 14,048 - - 31,123 - 70,047 

รฐัวิสาหกิจ 296,031 84,282 1,495,981 365,229 139,938 43,537 2,424,998 

รวม 320,907 98,330 1,495,981 365,229 171,061 43,537 2,495,045 

(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565) 

    2.4.2 สถานะการด าเนินการของโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีมลูค่า 1,000 ลา้น

บาทขึ้ นไป มีดงัน้ี  

โครงการ จ านวน (โครงการ) มูลค่า (ลา้นบาท) 

โครงการที่รฐัด าเนินการเอง 82 2,090,000 

-  ลงนามในสญัญาแลว้ 36 846,592 

-  ลงนามในสญัญายงัไมค่รบหรือยงั

ไมไ่ดล้งนามในสญัญา 

46 1,240,000 

โครงการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและ

เอกชน 

21 424,339 

-  ลงนามในสญัญาแลว้ 4 125,390 

-  ยงัไมล่งนามในสญัญา 17 298,949 

(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565) 

 

   2.5  การเบิกจา่ยโครงการภายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้  านาจ กค. กูเ้งินฯ พ.ศ. 2563              

(กรอบวงเงิน 1 ลา้นลา้นบาท) ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัโครงการภายใตพ้ระราช

ก าหนดใหอ้ านาจ กค. กูเ้งินฯ พ.ศ. 2563 จ านวน 1,108 โครงการ วงเงิน 982,343 ลา้นบาท หน่วยงานมี
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การเบิกจา่ยแลว้ทั้งสิ้ น วงเงิน 948,691 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 97 ของวงเงินอนุมตั ิโดยในปีงบประมาณ 

2565 มีแผนการเบิกจ่ายสะสม                    (เดือนตุลาคม 2564-18 พฤษภาคม 2565) วงเงินรวม 

106,431 ลา้นบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม 2564-18 พฤษภาคม 2565) จ านวน 714 

โครงการ วงเงินรวม 79,056 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 74 ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565 และรอ้ยละ 

74 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมโดยการด าเนินการดงักล่าวมีปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหา เช่น 

ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแกไ้ขปัญหา 

(1) แผนงานหรือโครงการ

ท่ี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ท า ง

การแพทยแ์ละสาธารณสุข

เพ่ือแกไ้ขปัญหาโควิด–19  

 ความล่าข้าในการก่อสรา้ง เน่ืองจาก

อาคารเก่าไม่ไดถู้กออกแบบมาเพ่ือรองรับ

การติดตั้ งครุภัณฑ์ท่ีมีน ้ าหนักมาก  เช่น 

โครงการพฒันาหอ้งปฏิบติัการชีวนิรภยั 

 ความล่าช้าในการส่งมอบครุภัณฑ์ 

เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด

อุปกรณข์องบริษัทคู่สญัญา เช่น เคร่ืองเขย่า

หลอดทดลองซ่ึงต้องผ่านการพิจารณา            

ขอคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุก่อน 

 เร่งรัดการปรับปรุงงานก่อสรา้ง

และจดัเตรียมเอกสารใหพ้รอ้มต่อการ

เบิกจ่าย ทั้งน้ี ไดเ้สนอคณะกรรมการ

กลั ่นกรองการใช้จ่ ายเ งินกู ้ เ พ่ื อ

พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ

ออกไปส้ินสุดในเดือนกันยายน 

2565 แลว้ 

 เ ร่ ง รั ด ก า ร พิ จ า รณ า ข อ ง

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

(2) แผนงานหรือโครงการ

เพ่ือฟ้ืนฟู เศรษฐกิจและ

สังคมท่ีได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโควิด–

19  

 กลุ่มโครงการระดับจังหวัดภายใต้

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ

เขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6 

บางโครงการยังไม่เร่ิมเบิกจ่ายและส้ินสุด

ระยะเวลาด าเนินการแลว้ โดยมีสาเหตุจาก

การแพร่ระบาดของ           โควิด-19 การ

ไดร้บัจดัสรรงบประมาณจากแหล่งอ่ืน
5
 และ

การท าสญัญาจดัซ้ือจดัจา้งล่าชา้ 

ไดเ้ร่งรดัการด าเนินโครงการฯ ที่

มีปัญหาใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน

พฤษภาคม 2565 แลว้ 

 

   2.6  การเบิกจ่ายโครงการภายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้  านาจ กค. กูเ้งินฯ เพิ่มเติม               

พ.ศ. 2564 (กรอบวงเงิน 5 แสนลา้นบาท) ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัโครงการ

ภายใต ้           พระราชก าหนดใหอ้ านาจ กค. กูเ้งินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 จ านวน 69 โครงการ วงเงิน 

425,961 ลา้นบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแลว้ทั้งสิ้ น วงเงิน 365,533 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 86 ของ

วงเงินอนุมัติ  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแผนการเบิกจ่ายวงเงินรวม 307,207 ลา้นบาท และมีแผน

เบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม 2564- 18 พฤษภาคม 2565) วงเงินรวมจ านวน 280,067 ลา้นบาท และมีผล

การเบิกจ่ายจ านวน 69 โครงการ วงเงินรวม 255,736 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 83 ของแผนการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2565 และรอ้ยละ 91 ของแผนเบิกจ่ายสะสมตามล าดับ โดยการด าเนินการดังกล่าวมี ปัญหา/

อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหา เช่น  

ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแกไ้ขปัญหา 

(1) แผนงานหรือโครงการเพ่ือ

แกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของโค

วิด–19  

แนวโนม้ความตอ้งการวคัซีนของ

ประเทศลดลง ส่งผลให้วัคซีนท่ี

จัดหาตามแผนและวัคซีนท่ีได้รับ

จากการบริจาคมีจ านวนมากกว่า

ความต้องการ จึงต้องชะลอการ

สัง่ซ้ือวคัซีน AstraZeneca 

พิจารณาจัดหาสารภูมิตา้นทาน 

(แอนติบอด้ี) ชนิดออกฤทธ์ิยาว

ท ด แ ท น ก า ร จั ด ห า วั ค ซี น 

AstraZeneca บางส่วนภายใตก้ริบ

วงเงินเดิม 
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(2) แผนงานหรือโครงการเพ่ือ

ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหแ้ก่

ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  

โควิด-19  

 ความล่าชา้และความซ ้ าซ้อน

ของการตรวจสอบรายช่ือผู ้รับ

สิทธ์ิส่งผลใหไ้มส่ามารถเบิกจ่ายได้

ตามแผน เช่น โครงการใหค้วาม

ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใชจ้่าย

ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่

ระบาดของโควิด-19 

 จ านวนผูร้ับสิทธ์ิของโครงการ     

ต า่ก ว่าเ ป้าหมาย  ส่ งผลให้ไม่

สามารถ 

เบิกจ่ายไดต้ามแผน เช่น โครงการ

ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ

ค่าใชจ้่ายดา้นการศึกษาในช่วงการ

แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ค วิ ด - 19 

เ น่ืองจากกลุ่มเป้าหมายย้ายไป

ศึกษาต่อท่ีอ่ืน 

ไดโ้อนเงินช่วยเหลือเสร็จสิ้ นแลว้

และอยู่ระหว่างส่งคืนเงินกู ้เหลือ

จ่ายไปยงั สบน.  

___________________ 
1
ขอ้มลูจากการรวบรวมของกรมบญัชีกลาง  ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

2
ขอ้มูลจากการรวบรวมของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจและจากการประสานกบัรฐัวิสาหกิจและ

ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ณ  วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565  
3
ขอ้มลูจากการรวบรวมของส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 

4
จากการประสานขอ้มูลเพ่ิมเติมเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2565 สบน. แจ้งว่า มาตรการให้ความช่ วยเหลือ

ผูป้ระกอบการในช่วงโควิด-19 ในอตัราค่าปรบัรอ้ยละ 0 เดิมท่ีมีก าหนดส้ินสุดจนถึงวนัก่อนวนัท่ีมีการประกาศ

ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน  ตามหนังสือคณะกรรมการวิ นิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจัดจา้งและบริหารพัสดุภาครัฐ 

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ)  0405.2/ว 693 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 เร่ือง มาตรการใหค้วามช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
5
จากการประสานขอ้มูลเพ่ิมเติมเมื่อวนัท่ี 3 สิงหาคม 2565 สบน. แจง้ว่า หน่วยงานไดม้ีการของบประมาณจาก

แหล่งอ่ืนดว้ย จึงท าใหไ้ม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากกรอบวงเงินท่ีไดร้บัอนุมติัจากพระราชก าหนดใหอ้ านาจ 

กค. กูเ้งินฯ พ.ศ. 2563 

 

7.  เรื่อง  รายงานประจ าปีผลการด าเนินงานคณะกรรมการคุม้ครองการรบังานไปท าที่บา้น ชุดที่ 3 ปีที่ 2  

  คณะรฐัมนตรีรบัทราบตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอรายงานประจ าปีผลการด าเนินงาน

คณะกรรมการคุม้ครองการรบังานไปท าท่ีบา้น ชุดท่ี 3 ปีท่ี 2  (วนัท่ี 4 ตุลาคม 2563-3 ตุลาคม 2564) [เป็นการ

ด าเนินการตามนัยมาตรา 28 (5) แห่งพระราชบญัญัติคุม้ครองผูร้บังานไปท าท่ีบา้น  พ.ศ. 2553 ท่ีบญัญัติให้

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ติดตามตรวจสอบการด าเนินการท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับไปท าท่ีบา้นจากทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง และเสนอรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานต่อคณะรฐัมนตรีอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง และเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน] สาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

เรื่อง ผลการด าเนินงาน 

1. การประชุมคณะกรรมการ

ฯ                                  ประจ  าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการฯ มีการประชุม 3 ครั้ง ในประเด็นส าคญั ๆ ดงัน้ี 

1.1) จดัท ารายงานประจ าปีผลการด าเนินงานคณะกรรมการฯ ชุดท่ี 3 ปีท่ี 1 
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 1.2) จัดท า “แผนปฏิบัติการด้านการคุ ้มครองการรับงานไปท าท่ีบ้าน

ประจ าปี 2564 และปี 2565” และ “แผนปฏิบติัการดา้นการคุม้ครองการ

รบังานไปท าท่ีบา้น พ.ศ. 2566-2570” 

1.3) จดัท ารายงานประจ าปีผลการด าเนินงานคณะกรรมการฯ  ชุดท่ี 3 ปีท่ี 

2พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติ

คุม้ครองฯ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ….* และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดา้นยุทธศาสตร์

และขบัเคล่ือนนโยบายการรบังานไปท าท่ีบา้น 

2. การพัฒนากลไกในการ

พัฒนาการคุม้ครองงานที่รับ

ไปท าที่บา้น  

คณะกรรมการฯ ได้แต่งตังคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ แกไ้ข 

ปรบัปรุง และยกร่างกฎหมาย รวมทั้งแนวทางการคุม้ครอง ส่งเสริม พฒันา

ผูร้บังานไปท าท่ีบา้น รวม 2 คณะ ดงัน้ี 

2.1) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายคุม้ครองผู้รับงานไปท าท่ีบา้นได้

ด าเนินการประชุม 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาประเด็นขอ้เสนอแนะผลการรับฟัง

ความคิดเห็นต่อ       ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองฯ 

2.2) คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนนโยบายและส่งเสริมงานท่ีรบัไปท าท่ีบา้น                  

ไดด้ าเนินการประชุม 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบติัการดา้นคุม้ครองการ

รบังานไปท าท่ีบา้นและพิจารณาสญัญาจา้งในงานท่ีรบัไปท าท่ีบา้น 

3. การส่งเสริมและพัฒนา

ผูร้บังานไปท าที่บา้น 

คณะกรรมการฯ ไดส้่งเสริมและพฒันาผูร้ับงานไปท าท่ีบา้นเพ่ือใหม้ีความรู ้

ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีอาชีพเสริมเพ่ิมจากอาชีพหลกัมีรายไดท่ี้มัน่คง มี

งานท าอย่างต่อเน่ือง สามารถเขา้ถึงสวสัดิการแห่งรฐั หลกัประกนัทางสงัคม 

และสิทธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความ

เขม้แข็ง และยัง่ยืน โดยมีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดงัน้ี 

3.1) โครงการสรา้งเครือข่ายการคุม้ครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวยั 

เป้าหมาย 450 คน มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 458 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 102 ของ

เป้าหมาย 

3.2) โครงการสรา้งและพฒันาเครือขา่ยแรงงานนอกระบบ เป้าหมาย 1,420 

คน  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 1,461 คน คิดเป็นรอ้ยละ 103 ของเป้าหมาย 

3.3) กิจกรรมสรา้งความเขม้แข็งชมรมแรงงานนอกระบบ เป้าหมาย 1,520 

คน              มีผู ้เขา้ร่วมกิจกรรม 1,575 คน คิดเป็นรอ้ยละ 104 ของ

เป้าหมาย 

3.4) กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานแก่เครือข่ายแรงานนอก

ระบบ เป้าหมาย 760 คน มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 935 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 123 

ของเป้าหมาย 

3.5) การตรวจแรงงานนอกระบบ เป้าหมาย 33,000 คน ผ่านการตรวจ  

33,480 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 101.5 ของเป้าหมาย 

3.6) โครงการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิ การเลือกกรรมการผูแ้ทนผูจ้า้ง

งาน กรรมการผูแ้ทนผูร้ับงานไปท าท่ีบา้นในคณะกรรมการฯ เพ่ือเป็นการ

สรรหาและเลือกบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการรบังานไปท าท่ีบา้นมา

แต่งตั้งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการผูแ้ทนผูจ้า้งงาน และกรรมการ

ผูแ้ทนผูร้บังานไปท าท่ีบา้นในคณะกรรมการฯ ชุดท่ี 4 
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4. การรบัฟังความคิดเห็นตอ่             

ร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองฯ 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน (กสร.) เปิดใหม้ีการรบัฟังความคิดเห็น

ต่อ     ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองฯ 3 ครั้ง ในรูปแบบออนไลน์และแบบ

เอกสาร ใน              10 ประเด็น เช่น วันบังคับใชก้ฎหมาย การแกไ้ข

เพ่ิมเติมนิยาม “งานท่ีรบัไปท าท่ีบา้น” และการก าหนดเพ่ิมอายุขั้นต า่ในการ

จา้งงานผูร้บังานไปท าท่ีบา้น โดยมี            ผูร้่วมแสดงความคิดเห็น 205 

คน 

5. การตดิตามตรวจสอบการ

ด าเนินการที่เก่ียวกบังานที่รบั

ไปท าที่บา้น  

กสร. ไดติ้ดตามตรวจสอบผลการด าเนินการท่ีเก่ียวกบังานท่ีรบัไปท าท่ีบา้น

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหน่วยงานท่ีด าเนินการคุม้ครอง ส่งเสริม และ

พัฒนางานท่ีรับไปท าท่ีบา้นสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายใตแ้ผนปฏิบติัการ 

ดา้นการบริการจดัการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563-2565  เพ่ือใหก้ลุ่ม

ผู้รับงานไปท า ท่ีบ้านได้รับ สิท ธิประโยช น์ตามกฎหมาย มีความรู ้ 

ความสามารถ และมีทักษะเพ่ิมขึ้ น รวมทั้งเกิดความเขม้แข็ง ยัง่ยืน และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีการด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินการโครงการ/

กิจกรรม เช่น โครงการพฒันาการตลาดสินคา้กลุ่มผูท้ าการผลิตท่ีบา้นหลัง

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

 

 

ไวรสัโคโรนา 2019 กองทุนเพ่ือผูร้บังานไปท าท่ีบา้นและโครงการฝึกอบรม

แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

____________________ 

* อยูร่ะหวา่งการเสนอร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองฯ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของ รง.  

 

8. เรื่อง  รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของ

รฐัธรรมนูญฯ              ครั้งที่ 15 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)  

  คณะรฐัมนตรีรบัทราบตามท่ีส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ใน

ฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอ รายงานความ

คืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ครั้งท่ี 15 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) และเสนอรฐัสภาเพ่ือทราบต่อไป 

  รายงานดงักล่าวประกอบดว้ยสาระส าคญัรวม 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) สรุปภาพรวมการด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง) 2) ความคืบหน้าการจดัท า/ปรบัปรุงกฎหมายภายใตแ้ผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง) 3) ความคืบหน้าของประเด็นท่ีรฐัสภาใหค้วามสนใจเป็นพิเศษและ 4) การด าเนินการ

ในระยะต่อไป     สรุปไดด้งัน้ี 

  1. สรุปภาพรวมการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง) 

  สศช. ไดร้วบรวมและประมวลผลขอ้มูลการด าเนินการปฏิรูปประเทศดา้นต่าง ๆ จากการท่ี

หน่วยงานรบัผิดชอบหลกัไดร้ายงานความคืบหนา้ของการด าเนินการกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลง              ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคญั (Big Rock) ท่ีมีการระบุเป้าหมายย่อยของความส าเร็จ 

(Milestone : MS) ระดับความส าเร็จตามระยะเวลาแลว้เสร็จ ปัญหาและอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในระบบ

ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยมีสถานะความคืบหนา้การด าเนินการของกิจกรรม Big 

Rock รวมทั้งสิ้ น 62 กิจกรรม เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการก ากับติดตามและเร่งรัดการด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิตามเจตนารมณ ์
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ของรฐัธรรมนูญฯ ท่ีก าหนดไว ้ประกอบดว้ย 1) กิจกรรมที่ด  าเนินการเป็นไปตามแผนรวม 55 กิจกรรม และ                  

2) กิจกรรมที่ด  าเนินการล่าชา้กว่าแผน รวม 7 กิจกรรม สรุปไดด้งัน้ี 

   1.1 ดา้นการเมือง ประกอบดว้ยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรมโดยมีสถานะ

ความคืบหนา้ของกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนฯ รวม 3 กิจกรรม และกิจกรรมที่ด  าเนินการล่าชา้กว่าแผนฯ 

รวม 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 (BR0103) การสรา้งความสามคัคีปรองดองสมานฉันท์ของคนใน

ชาติ และกิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 (BR0104) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง โดยกิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 

(BR0103) ซ่ึงส านักงานขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสรา้งความสามคัคีปรองดอง 

(ป.ย.ป.) อยู่ระหว่างการรวบรวมขอ้มูลทางประวติัศาสตร ์และเหตุการณส์ าคญัทางการเมืองท่ีส่งผลใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ โดยศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขดัแยง้ และวิธีการสรา้งความ

ปรองดองสมานฉนัทท่ี์เกิดขึ้ นทั้งในและต่างประเทศ โดยหน่วยงานจะตอ้งเร่งสรุปผลการศึกษาต่าง ๆ ส าหรบัใช้

เป็นขอ้มูลประกอบการจดัท าขอ้เสนอในการสรา้งความปรองดองสมานฉันทข์องประชาชนและขจัดความขดัแยง้

ทางการเมืองในสงัคม เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2) ท่ีก าหนดใหม้ีชุดความรู ้และ

ขอ้มลูเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และการสรา้งความสามคัคีปรองดอง ซ่ึงคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

   1.2 ดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 

กิจกรรม โดยมีสถานะความคืบหน้าของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 

(BR0203) ปรบัเปล่ียนการบริหารทรพัยากรบุคคลภาครฐัสู่ระบบเปิด เพ่ือใหไ้ดม้าและรกัษาไวซ่ึ้งคนเก่ง ดี และ

มีความสามารถอย่างคล่องตวัตามหลกัคุณธรรม ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ 

) ไดจ้ดัท า กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการพฒันาและทดสอบนวตักรรมดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล พ.ศ. 2565  และ

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี  10 มีนาคม 2565 เพ่ือใหม้ีหลักเกณฑ์การพัฒนาและทดสอบ

นวตักรรมดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคลของส่วนราชการใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและความทา้ทายใหม ่ๆ ซ่ึง

ในปัจจุบนัอยู่ระหว่างการจดัท าคู่มือค าอธิบายกฎ ก.พ. ฉบบัดงักล่าว เพ่ือวางแนวทางการด าเนินการใหแ้ก่ส่วน

ราชการท่ีสนใจเขา้ร่วมพฒันาและทดสอบนวตักรรมดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล โดยเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้

ในเป้าหมายยอ่ยท่ี 1 (MS1) ท่ีก าหนดใหม้ีการศึกษาระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลภาครฐัท่ีสนับสนุนใหเ้กิด

การหมุนเวียน สบัเปล่ียน ถ่ายเทก าลงัคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   1.3 ดา้นกฎหมาย ประกอบดว้ยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมีสถานะ

ความคืบหนา้ของกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนฯ รวม 3 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ด  าเนินการล่าชา้กว่าแผนฯ 

รวม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 (BR0302) จัดใหม้ีกลไกทางกฎหมายเพ่ือใหม้ีการพิจารณา

ปรบัเปล่ียนโทษทางอาญาท่ีไมใ่ช่ความผิดรา้ยแรงใหเ้ป็นโทษปรบัเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน และกิจกรรมท่ี 5              (BR0305) จดัท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกนั

ไวด้ว้ยกนัเพ่ือความสะดวกในการใชง้านโดยกิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 (BR0305) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้

ส่งร่างพระราชบญัญตัิการจดัท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก พ.ศ. ... .  

ใหส้ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวนัท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565  โดยเมื่อ

คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบแลว้จะต้องน าเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อรัฐสภาตามขั้นตอนของ

กฎหมายต่อไป เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1) ท่ีใหเ้สนอร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ย

การจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือใหป้ระชาชนเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก  พ.ศ. …. ต่อรัฐสภา และคาดว่าจะ

ด าเนินการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

   1.4 ดา้นกระบวนการยุติธรรม ประกอบดว้ยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรม 

โดยมีสถานะความคืบหนา้ของกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนฯ รวม 4 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ด  าเนินการ

ล่าชา้กว่าแผนฯ รวม 1 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 (BR0403)  การจดัหาทนายความอาสาประจ า

สถานีต ารวจใหค้รบทุกสถานีทัว่ประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัสภาทนายความไดจ้ดัใหม้ีทนายความใหค้ าปรึกษาในสถานี
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ต ารวจเรียบรอ้ยแลว้ จ านวน 203สถานี คิดเป็นรอ้ยละ  13.70 ของสถานีต ารวจทัว่ประเทศ จาก 1,482 สถานี 

ซ่ึงหน่วยงานควรหารือกบักระทรวงยุติธรรมถึงความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด

ไวใ้นเป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1) ท่ีก าหนดใหข้ยายผลใหม้ีทนายความใหค้ าปรึกษาในสถานีต ารวจ ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 50 ของสถานีต ารวจทัว่ประเทศ และคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

   1.5 ดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมีสถานะ

ความคืบหนา้ของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 (BR0503) การเพ่ิมโอกาสของ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ซ่ึงบรรษัทประกันสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ไดม้ีการช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายย่อยผ่านโครงการค ้าประกันสินเช่ือเพ่ือ

ผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะท่ี 4 (MICRO 4) วงเงินค ้าประกัน 25,000 ลา้นบาท โดยมีวงเงิน

อนุมติัค ้าประกนัสะสม ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 23,361 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายสะสม

ท่ีก าหนดไวท่ี้ 7,500 ลา้นบาท  อยู่จ านวน 15,861 ลา้นบาท และมีจ านวนลูกคา้ SME จ านวน 193,028 ราย 

ไดร้ับสินเช่ือจากสถาบันการเงินจากการค ้าประกัน 23,455 ลา้นบาท        ซ่ึงเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น

เป้าหมายยอ่ยท่ี 1 (MS1) การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของ SME 

   1.6 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock 

ทั้งหมด                4 กิจกรรม โดยมีสถานะความคืบหนา้ของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 (BR0604) ปฏิรูประบบการบริหารจดัการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตา

พุด ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษว่าจา้งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นท่ีปรึกษาในโครงการ

ประเมินผลเพ่ือยกเลิกเขตควบคุมมลพิษตามแผนการปฏิรูปประเทศโดยท่ีปรึกษาฯ อยูร่ะหวา่งการรวบรวมขอ้มูล 

และจดัการหารือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 4 กลุ่มยอ่ย 

(Focus Group) ประกอบด้วย (1) ภาคประชาชน (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (3) หน่วยงานใน

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานพ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองและ (4) 

ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือวิเคราะหก์ารรบัรูแ้ละความคิดเห็นต่อการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด โดยเป็นไป

ตามท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมายยอ่ยท่ี 2 (MS2) ท่ีก าหนดใหม้ีการประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

   1.7 ดา้นสาธารณสุข ประกอบดว้ยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมีสถานะ

ความคืบหนา้ของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 (BR0703)การปฏิรูประบบ

บริการสุขภาพผูสู้งอายุดา้นการบริบาลการรักษา พยาบาลท่ีบา้น/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบ

สุขภาพปฐมภูมิเชิงนวตักรรม โดยกระทรวงสาธารณสุข มีการจดัท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการ

สรา้งและบริหารจดัการผูบ้ริบาลผูสู้งอายุ และเครือข่ายความร่วมมือการสรา้งผูบ้ริบาลผูสู้งอายุท่ีเช่ือมโยงระดับ

พ้ืนท่ี รวมทั้งมีการพฒันาระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) เพ่ือรองรบัการลงทะเบียนของผูบ้ริบาลผูสู้งอายุ 

และออกแบบเช่ือมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1) ท่ี

ก าหนดใหม้ีระบบและกลไกการสรา้งและบริหารจดัการผูบ้ริบาลผูสู้งอายุแบบบรูณาการ 

   1.8 ดา้นสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock 

ทั้งหมด              3 กิจกรรม โดยมีสถานะความคืบหนา้ของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรม

ปฏิรูปท่ี 2 (BR0802)                การก ากบัดูแลส่ือออนไลน์ ซ่ึงกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมมีการ

ด าเนินการเฝ้าระวงัเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จบัตา ออนไลน์” เพ่ือการแกปั้ญหา

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมายเก่ียวกับความมัน่คง (สถาบันพระมหากษัตริย์) และอาชญากรรมอ่ืน ๆ ท่ี

แพร่หลายมากมายในโลกโซเชียล ซ่ึงประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวงั และแจง้

เบาะแสขอ้มูลเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมบนส่ือออนไลน์ โดยเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1) ซ่ึง

หน่วยงานสามารถเฝ้าระวงัติดตาม ก ากบัดูแลเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารในส่ือทุก                        รูปแบบอย่าง

เขม้ขน้ ทันสถานการณ์ คุม้ครองสิทธิของผูผ้ลิตเน้ือหา และจดัเก็บพยานหลักฐานการกระท าความผิดบนโลก
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ออนไลน์อย่างเป็นระบบ และเป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2) สรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้า

ระวงั และแจง้เบาะแสขอ้มลูเน้ือหาท่ีไมเ่หมาะสมบนส่ือออนไลน์เพ่ิมมากขึ้ น 

   1.9 ดา้นสงัคม ประกอบดว้ยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรมโดยมีสถานะความ

คืบหนา้ของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 (BR0903) การปฏิรูปการข้ึนทะเบียน

คนพิการ เพ่ือใหค้นพิการไดร้บัสิทธิสวสัดิการและความช่วยเหลือไดอ้ย่างครอบคลุมและทัว่ถึง ซ่ึงกรมส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคุณภาพคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์มีการปรับค า

นิยาม “คนพิการ” ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั และการจดัท าระบบการเช่ือมโยงขอ้มลูดา้นสิทธิ สวสัดิการคนพิการ

กับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีแผนจะขยายหน่วยงานเช่ือมโยงขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น

เป้าหมายยอ่ยท่ี 1 (MS1) ท่ีใหม้ีการก าหนดค านิยาม  “คนพิการ” ซ่ึงปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัแต่ละหน่วยงาน 

และเป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4) ระบบฐานขอ้มูลคนพิการสามารถเช่ือมโยงระหว่างสถานพยาบาลกบัหน่วยงาน

ภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งไดภ้ายในปี 2565 

   1.10 ดา้นพลงังาน ประกอบดว้ยกิจกรรม Big Rock รวม 5 กิจกรรมโดยมีสถานะความ

คืบหนา้ของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 (BR1001) ศูนย์อนุมัติอนุญาต

เบ็ดเสร็จ          One-Stop-Service ดา้นกิจการไฟฟ้าท่ีแทจ้ริงซ่ึงกระทรวงพลังงานมีการปรับปรุง Licensing 

Scheme กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าชธรรมชาติ เพ่ือปรบัปรุงประเภทใบอนุญาตให้

สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 

และปรบัลดระยะเวลา ขัน้ตอน และเอกสารการขอรบัใบอนุญาต โดยเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมายย่อยท่ี 1                

(MS1) ท่ีใหม้ีการจดัตั้งเป็น One Stop Service อยา่งแทจ้ริง 

   1.11 ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบดว้ย

กิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมีสถานะความคืบหนา้ของกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนฯ รวม 3 

กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ด  าเนินการล่าชา้กว่าแผนฯ รวม 2 กิจกรรมไดแ้ก่ กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 (BR1102) 

การพัฒนาการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและระบบคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ และกิจกรรม

ปฏิรูปท่ี 4 (BR1104) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ โดยกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 

(BR1102) ซ่ึงส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรีอยูร่ะหว่างการน า (ร่าง) พระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการเพ่ือพิจารณาอีกครั้งก่อน

น าเสนอต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามขอ้สัง่การของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และ

น าเสนอต่อรฐัสภาต่อไป โดยหน่วยงานจะตอ้งเร่งรดัการแกไ้ขพระราชบญัญติัดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์

ของรฐัธรรมนูญฯ และขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใหแ้ลว้เสร็จ และด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมายต่อไป เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม 

ท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1) ท่ีประชาชนในวงกวา้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยสะดวกผ่าน

การผลกัดนัการออกกฎหมายว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสารสาธารณะท่ีประชาชนควรไดร้บัทราบขอ้มูลขา่วสารโดยไม่ตอ้ง

รอ้งขอและหน่วยงานภาครฐัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในครอบครองผ่านดิจิทลัแพลตฟอรม์ ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแลว้

เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

   1.12 ดา้นการศึกษา ประกอบดว้ยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรมโดยมีสถานะ

ความคืบหนา้ของกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 (BR1201) การสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวยั ซ่ึงกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาไดม้ี ระบบ

หลกัประกนัโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาท่ีมีการเช่ือมโยงระบบขอ้มูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big 

Data) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กยากจนพิเศษ กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสท่ีเขา้มาสู่ระบบการคดักรอง (PMT) โดยไดม้ีระบบ

การบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศ              อย่างต่อเน่ืองและได้น าไปใชป้ระโยชน์ รวมถึงการเช่ือมต่อกับ

ฐานขอ้มลูผูม้ีรายไดน้้อยของกระทรวงการคลงั และการส่งต่อขอ้มูลของนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ/ดอ้ยโอกาสไป
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ยงัหน่วยงานท่ีสามารถรบัช่วงต่อในการดูแลต่อไป โดยเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมายยอ่ยท่ี 4 (MS4) มีการ

สรา้งระบบหลกัประกนัโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   1.13 ดา้นวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ประกอบดว้ย

กิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมีสถานะความคืบหนา้ของกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ทั้งหมด เช่น 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 (BR1302) การพฒันาการเรียนรูแ้ละเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวฒันธรรมแบบบูรณาการ ซ่ึง

กระทรวงวฒันธรรมมีการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวฒันธรรม โดยการกระตุน้และส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน

รากดา้นการพฒันาผลิตภัณฑว์ฒันธรรมชุมชนไทยสู่สากล รวมทั้งไดม้ีการเปิดพ้ืนท่ีใหก้บัความสรา้งสรรคก์าร

แสดงสินคา้และการสรา้งนวตักรรม             ใหม่ ๆ ท่ีใชแ้รงบนัดาลใจจากเอกลกัษณท์างวฒันธรรม และการ

พฒันาต่อยอดผลิตภณัฑว์ฒันธรรม ซ่ึงเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมายยอ่ยท่ี 3 (MS3) ท่ีก าหนดใหม้ีการต่อ

ยอดทุนทางวฒันธรรมใหเ้ป็นสินคา้ทางวฒันธรรมท่ีกลบัมาสรา้งรายไดแ้ละชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีให้กบัทอ้งถ่ิน 

ผ่านการท างานแบบบรูณาการท่ีมีการปฏิรูปกระบวนการน าโครงการทางวฒันธรรมลงสู่พ้ืนท่ีเป็นหลกั 

  2. ความคืบหน้าการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับ

ปรบัปรุง) จ  านวน 45 ฉบบั ณ สิ้ นเดือนมีนาคม 2565 ซ่ึงมีสถานะความคืบหน้าของกฎหมาย ประกอบดว้ย 

(1) ด าเนินการแลว้เสร็จ รวม 4 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ ณ เดือนธันวาคม 2564 

จ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ดว้ยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  และกฎหมายที่ด  าเนินการแลว้เสร็จเพิ่มเติม จ  านวน 2 

ฉบบั ไดแ้ก่ ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการพฒันาและทดสอบนวัตกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พ.ศ. 2565 โดยไดป้ระกาศบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี                10 มีนาคม 2565 และประกาศคณะกรรมการก ากบั

กิจการพลงังาน เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการจดัท า/            ขอ้ก าหนดการเปิดใชร้ะบบโครงข่าย

ไฟฟ้าใหแ้ก่บุคคลที่สาม (TPA Framework Guideline) โดยไดป้ระกาศบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

(2) อยู่ระหว่างการด าเนินการ รวม 41 ฉบบั ซ่ึงมีกฎหมายท่ีมีสถานะการจัดท า ปรบัปรุงคืบหน้ากว่ารอบ

รายงาน ครั้งท่ี 14 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2564) จ านวน 5 ฉบบั ทั้งน้ี ยงัมีกฎหมายท่ีอยูร่ะหวา่งหน่วยงาน

ของรฐัจดัท าร่างกฎหมาย จ านวน 28 ฉบบั โดย สศช. จะด าเนินการประสานหน่วยงานผูร้บัผิดชอบ เพ่ือติดตาม

และเร่งรดัการจดัท า/ปรบัปรุงกฎหมายภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง) และเสนอตามขัน้ตอนของ

กฎหมายต่อไป 

  3. ความคืบหนา้ของประเด็นที่รฐัสภาใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ  

  สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดอ้ภิปรายตั้งขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะต่อการ

รายงานความคืบหนา้ฯ ครั้งท่ี 13 (เดือนกรกฎาคม - กนัยายน 2564 และครั้งท่ี 14 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 

2564) ซ่ึง สศช. ไดส้รุปความเห็นและประเด็นอภิปรายในภาพรวม ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการรายงานฯ ให้

สามารถแสดงใหเ้ห็นความคืบหน้าของการปฏิรูปประเทศท่ีชดัเจนและแสดงใหเ้ห็นผลสัมฤทธ์ิการด าเนินการใน

แต่ละประเด็นการปฏิรูปท่ีเห็นผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม การเร่งรดัผลความกา้วหนา้ของการยกร่างและปรบัปรุง

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิรูปประเทศเพ่ือลดอุปสรรคในการด าเนินงานและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

อย่างแทจ้ริง เช่น ร่างพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการจดัการขอ้มูลข่าวปลอม พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตัิ

ส่งเสริมและอนุรกัษวิ์ถีชีวิตกลุ่มชาติพนัธุ ์พ.ศ. .... ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะต่อการด าเนินการในระยะต่อไป

ของการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงหน่วยงานของรฐัจะตอ้งน าประเด็นปฏิรูปไปด าเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน

ใหก้ารปฏิรูปประเทศสัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ โดย สศช. จะน าความเห็นและประเด็น

อภิปรายดงักล่าว รวมทั้งขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการ

ปฏิรูปประเทศและการจดัท าและด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติ ในการประชุมวุฒิสภาสมยัสามญัประจ าปีครั้ง ท่ี

หน่ึง ทุกวนัจนัทรส์ปัดาหท่ี์ 1 และสปัดาหท่ี์ 3 ของเดือนไปเป็นแนวทางประกอบการเร่งรดั ก ากบั และติดตาม

การด าเนินการขบัเคล่ือนตามแผนการปฏิรูปประเทศใหบ้รรลุเป้าหมาย และใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการรายงาน

ความคืบหนา้ฯ ในรอบการรายงานต่อไป 
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  4. การด าเนินการในระยะตอ่ไป 

  สศช. จะด าเนินการประสานการติดตามและเร่งรัดการขับเคล่ือนการด าเนินการตาม

กิจกรรม              Big Rock ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ดา้น ร่วมกับ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหห้น่วยงานรบัผิดชอบหลกั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้ตลอดทั้งผลสมัฤทธ์ิท่ีคาดวา่จะ

บรรลุในปี 2565 ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญฯรวมทั้งก ากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการน าเขา้

ขอ้มูลแผนงาน/โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ใหค้รบถว้น พรอ้มทั้ง

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการในระดับโครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องประมวลผล

ความกา้วหน้าของโครงการในภาพรวมกิจกรรม Big Rock โดยรายงานความกา้วหน้าในระดับเป้าหมายย่อย 

(MS) ระดับความส าเร็จเปรียบเทียบกับระยะเวลาท่ีก าหนด ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ รวมทั้ง

ขอ้เสนอแนะในระบบ eMENSCR อย่างต่อเน่ืองในทุกส้ินไตรมาส และ สศช. จะด าเนินการสรุปประมวลผล

ขอ้มูลดงักล่าวประกอบการจดัท ารายงานความคืบหนา้ฯ เสนอต่อคณะรฐัมนตรีและรายงานรฐัสภาทราบ

ในรอบการรายงานตอ่ไป 

 

9. เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยข์องประเทศไทย ประจ าปี 2564 

  คณะรฐัมนตรีรบัทราบตามท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) เสนอ

ผลการด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยข์องประเทศไทย ประจ าปี 2564 [เป็นการด าเนินการ

ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 40 ท่ีบญัญติั

ให ้พม. จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบัสถานการณ ์จ านวนคดี การด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

และแนวทางการด าเนินงานในอนาคตเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยเ์สนอต่อคณะรฐัมนตรี] 

ซ่ึงคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยใ์นคราวประชุมฯ ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 

2564 โดยมีรองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานไดเ้ห็นชอบรายงานฯ ดว้ยแลว้ สรุป

สาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

  1. สรุปผลการด าเนินงานฯ ประจ าปี 2564 

เรือ่ง สาระส าคญั 

การจดัสรรงบประมาณ 

การจดัสรร

งบประมาณ 

รฐับาลไดจ้ดัสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์

ตั้งแต่ปี 2560-2564 รวมยอดสะสมทั้งส้ิน 4 ,460.55 ลา้นบาท โดยในปี 

2564 ไดร้บังบประมาณเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 10.69 

ดา้นการด าเนินคดีและบงัคบัใชก้ฎหมาย 

1.สถิตกิาร

ด าเนินคดี/ 

จบักุมผูก้ระท าผิด/

ช่วยเหลือ

ผูเ้สียหาย 

• จบักุมและเริ่มการด าเนินคดีอาญา จ  านวน 188 คดี เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 

รอ้ยละ 41.35 (ท่ีมีจ านวน 133 คดี) (คดีคา้ประเวณี จ านวน 135 คดี คดี

บงัคบัใชแ้รงงาน/น าคนลงเป็นทาส*/ขดูรีด จ านวน 30 คดี คดีผลิตหรือเผยแพร่

วตัถุ ส่ือลามก จ านวน 13 คดี และคดีอ่ืน ๆ จ านวน 10 คดี) ทั้งน้ี พบวา่ เป็นคดี

ที่มาจากการสืบสวนสอบสวนช่องทางออนไลน ์จ  านวน 107 คดี คิดเป็นรอ้ย

ละ 56.91 ของจ  านวนคดีคา้มนุษยใ์นชั้นสืบสวนทั้งหมด (คดีการโฆษณา

จดัหางานผิดกฎหมายและหลอกลวงแรงงานทางส่ือออนไลน์ จ านวน 74 คดี และ

คดีเก่ียวกบัส่ือลามกเด็ก จ านวน 33 คดี) 

• จบักุมผูก้ระท าความผิดเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ  านวน 208 คน โดยส่วนใหญ่
เป็นผูมี้สญัชาติไทย รองลงมาเป็นสญัชาติเมียนมา ซ่ึงในคดีส่วนมากเจา้หน้าท่ี

สามารถจับกุมผู้ต้องหาในความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์จากการแสวงหา
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ประโยชน์ทางเพศท่ีมีผูต้อ้งหาตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปมากขึ้ น และส่วนใหญ่เป็นการ

แสวงหาประโยชนท์างเพศในช่องทางออนไลน ์

• ช่วยเหลือผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์จ  านวน 414 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 
รอ้ยละ 79.22 (ท่ีมีจ านวน 231 คน) เป็นสญัชาติไทย จ  านวน 312 คน และ

สญัชาตอิื่น ๆ จ  านวน 102 คน (เป็นสญัชาติเมียนมา จ านวน 94 คน) 

2. การด าเนินคดี

กบัเจา้หนา้ที่รฐัที่

เขา้ไปมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบั

การคา้มนุษย ์

ด าเนินคดีกับเจา้หนา้ที่ของรฐัที่เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ิมข้ึนจ  านวน 17 คน 

(อยู่ระหว่างการสอบสวน/ไต่สวน จ านวน 11 คน อยู่ระหว่างพิจารณาของ

พนักงานอยัการ จ านวน 4 คน อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล จ านวน 1 คน และ

ศาลยกฟ้อง จ านวน 1 คน) 

3. การประสาน

ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

และความร่วมมือ

กบัภาคประชา

สงัคม 

จดัตั้งศูนยป์ระสานงานระหว่างพนกังานอยัการ ผูเ้สียหาย และหน่วยงานตา่ง 

ๆ ที่ท  างานในการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยเ์ป็นศูนยร์บัแจง้เหตุ 

เ พ่ือประสานกับทุก ฝ่ายทั้ งห น่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมทั้ ง

ภายในประเทศ ต่างประเทศ และในระดับระหว่างประเทศ ในการคุม้ครองสิทธิ

ผูเ้สียหายคดีคา้มนุษยแ์ละใหค้ าแนะน าปรึกษาปัญหาขอ้กฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่

ความรูเ้ก่ียวกบัคดีคา้มนุษย ์

ดา้นการคุม้ครองช่วยเหลือ 

1. การคุม้ครอง

ช่วยเหลือ

ผูเ้สียหายในคดีคา้

มนุษย ์

• คุม้ครองช่วยเหลือผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยแ์ละผูเ้สียหายจากการบงัคับ
ใชแ้รงงานหรือบริการที่เขา้รับการคุม้ครองในสถานคุม้ครอง จ  านวน 148 

คน แบ่งเป็น เพศหญิง จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 81.1 และเป็นเพศชาย 

จ านวน 28 คน                คิดเป็นรอ้ยละ 18.9 เป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์

จ  านวน 146 คน และผูเ้สียหายจากการบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ จ  านวน 

2 คน 

• ลดระยะเวลาการคุม้ครองในสถานคุม้ครองจาก 158 วนัในปี 2563 เป็น 
143 วนัในปี 2564 ทั้งน้ี เน่ืองจากประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินคดีที่

รวดเร็วประกอบกับการวางแผนและการประเมินร่วมกันระหว่างเจา้หน้าท่ีและ

ผูเ้สียหายอย่างต่อเน่ือง ท าใหผู้เ้สียหายไม่ตอ้งอยู่ในสถานคุม้ครองนานเกิน

ความจ าเป็น 

• ใหอ้ิสระในการเดินทางเขา้ออกสถานคุม้ครองของผูเ้สียหาย โดยออกบตัร
ประจ าตวัใหผู้เ้สียหายที่เขา้รบัการคุม้ครองในสถานคุม้ครอง จ  านวน 77 คน 

ประกอบดว้ย ผูเ้สียหายสญัชาติเมียนมา จ านวน 35 คน กมัพูชา จ านวน 1 คน 

ลาว จ านวน 1 คน และโรฮีนจา จ านวน 40 คน ส าหรับการเดินทางออกไป

ท างานนอกสถานคุม้ครองได ้แมใ้นช่วงสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) ท าใหส้ถานประกอบการหลายแห่งปิดรบัผูเ้สียหายท่ีออกไป

ท างานภายนอกจากการท างานร่วมกันระหว่างเจา้หน้าท่ี ผูเ้สียหาย และสถาน

ประกอบการ ในลกัษณะของการอยู่กบันายจา้ง และจะมีทีมนักสงัคมสงเคราะห์

ของสถานคุม้ครองคอยติดตามดูแลเป็นระยะ 

2. การมีส่วนร่วม

ขององคก์ร

ภายนอกภาครฐัใน

เตรียมความพรอ้มใหก้บัผูเ้สียหายเขา้สู่กระบวนการทางศาลอย่างเหมาะสม 

โดยความร่วมมือระหว่างทีมสหวิชาชีพทั้งจากภาครฐัรวมถึงพนักงานอยัการและ

องคก์รนอกภาครฐัไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม เพ่ือสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูเ้สียหายที่จะ

เขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมที่เป็นมิตร 
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การช่วยเหลือ

ทางดา้นกฎหมาย 

3. การเยยีวยา

ชดเชยผูเ้สียหาย

และพยานใน

คดีอาญา 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการคุม้ครองพยานเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ถึงรอ้ยละ 

153.02 และผูเ้สียหายไดร้บัเงินเยียวยาชดเชยในฐานะผูเ้สียหายและพยาน

ในคดีอาญาเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 รอ้ยละ 123.9 รวมทั้งไดพ้ัฒนาคู่มือสิทธิ

ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา 5 ภาษา เพ่ือสรา้งความมัน่ใจว่าผูเ้สียหายจะ

ทราบถึงสิทธิอ่ืน ๆ ของตนเองได ้

4. การพฒันา

กลไกการส่งตอ่

การใหค้วาม

ช่วยเหลือ

ผูเ้สียหายจาก

การคา้มนุษย์

ระดบัชาติ 

ขบัเคล่ือนและพฒันากลไกการท างานเพ่ือสรา้งระบบการคุม้ครองช่วยเหลือที่

มีประสิทธิภาพและเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง ทั้งการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบักลไกการ

ส่งต่อระดับชาติ การคิดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมในหว้งระยะเวลาการฟ้ืนฟู

ไตร่ตรอง รวมถึงการสรา้งช่องทางเรียนรูส้ าหรบัผูป้ฏิบติังานผ่าน e-learning 

ดา้นการป้องกนั 

1. การพฒันา

กฎหมายส าคญั 

เช่น 

• แกไ้ขกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติมโดยเพิ่มมาตรการคุม้ครองลูกจา้งที่ไปท าการประมงนอกน่านน ้ าให้

ได้รับการคุ ้มครองเก่ียวกับค่าจ ้าง สวัสดิการและความปลอดภัย และ

ก าหนดใหมี้การจดท าสัญญาจา้งที่มี 2 ภาษา เป็นไปตามอนุสัญญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 188 ว่าด้วยการท างานในภาคประมง ค.ศ. 

2007 ซ่ึงเป็นนโยบายส าคญัของรฐับาล 

• พัฒนากฎหมายที่ส  าคัญเก่ียวกับสิทธิคนต่างดา้วในการจัดตั้งสหภาพ

แรงงานตามพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. 2518 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ให้

สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัท่ี 87 ว่าดว้ย

เสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวั และฉบบัท่ี 98 ว่าด้วย

สิทธิในการรวมตวัและการร่วมเจรจาตอ่รอง เพ่ือยกระดบัมาตรฐานดา้นแรงงาน

สมัพนัธใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั และส่งเสริมเสรีภาพ

และรบัรองสิทธิแรงงานในการร่วมเจรจาต่อรองใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงาน 

ILO 

2. การสรา้งความ

ตระหนกัรูใ้ห้

คนหางาน 

สรา้งความตระหนักรูใ้หค้นหางานผ่านการประชาสัมพันธก์ารรณรงคใ์น

รูปแบบสื่อวิดีทัศน์ “การค้ามนุษย์ใกล้ตัวกว่าท่ีคิด” โดยถอดบทเรียนจาก

ผูเ้สียหายท่ีถูกหลอกผ่านส่ือออนไลน์ไปเป็น SCAMER ท่ีมีสถิติการถูกหลอกผ่าน

ระบบออนไลน์ โดยมีจ  านวนผูเ้ขา้ชม 187 ,297 ครั้ง ยอดแสดงความรูสึ้ก 

(Like) 1,859 ครั้ง และไดแ้สดงความคิดเห็นเชิงป้องกนั (Comment) 51 ครั้ง 

3. การบริหาร

จดัการแรงงาน 

ตา่งดา้ว 

พิจารณาค าขอและจดัท าทะเบียนคนต่างดา้วท่ียื่นขอรบัใบอนุญาตท างาน โดยมี

แรงงานต่างดา้วยื่นขอและไดร้บัอนุญาตท างาน จ านวน 401,708 คน/730,606 

ครั้ง ตรวจสอบการท างานคนต่างด้าว จ านวน 741 ,357 คน และสถาน

ประกอบการ จ านวน 56,186 แห่ง และสรา้งความตระหนักรูแ้ละจัดระเบียบ

แรงงานต่างดา้วในภาคประมง โดยส่งเสริมแรงงานประมงและนายจา้งใหมี้

ความรูค้วามเขา้ใจและปฏิบัติไดถู้กตอ้งตามกฎหมายไม่ตกเป็นเหยื่อของ

การคา้มนุษย ์จ  านวน 179,595 คน 
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4. การป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการคา้

มนุษยด์า้นแรงงาน

และการใช้

แรงงานเด็กใน

รูปแบบที่เลวรา้ย 

ส่งเสริมพฒันาและก ากบัดูแลแรงงานกลุ่มเส่ียงใหไ้ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย 

จ านวน 43,932 คน พฒันาศกัยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบติัการใช้

แรงงานท่ีดี จ านวน 729 แห่ง และส่งเสริมใหค้วามรูแ้ก่แรงงานนอกระบบเพ่ือ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน จ านวน 100 คน 

  2.แผนการด าเนินงานในระยะตอ่ไป เช่น 

ดา้น แผนการด าเนินงาน 

1. ดา้นการ

ด าเนินคดีและ

บงัคบัใชก้ฎหมาย 

- เพิ่มขีดความสามารถของเจ ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและบริบทต่าง ๆ โดย

การสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันาศักยภาพผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือด าเนินการ

เชิงรุกในการด าเนินคดีและตดัสินลงโทษผูค้า้มนุษยด์า้นแรงงาน และการสืบสวน

สอบสวนคดีค้ามนุษย์ให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ และ เพิ่มศักยภาพหน่วย

ปราบปรามการคา้มนุษยแ์ก่ต  ารวจในระดบัพ้ืนที่ 

- ใชแ้นวทางการการยึดผูเ้สียหายเป็นศูนยก์ลางและค านึงถึงบาดแผลทาง

จิตใจ นอกจากน้ี ใหม้ีการคุม้ครองช่วยเหลือเด็กท่ีตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้

มนุษยท์างอินเทอรเ์น็ต 

- ควรมีการประชุมถอดบทเรียนแผนปฏิบัติการดา้นการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหาการคา้มนุษยร์่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งภายในแผนฯ เพ่ือวิเคราะห์

ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

รวมทั้งขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการปรบัปรุงการด าเนินงานและแนวทางการ

ขบัเคล่ือนแผนฯ 

2. ดา้นการ

คุม้ครองช่วยเหลือ 

- ขับเคล่ือนแนวทางกลไกการส่งต่อระดับชาติ และระยะเวลาการฟ้ืนฟูและ

ไตรต่รองอยา่งเป็นรูปธรรมและน าไปสู่การปฏิบติั 

- สรา้งความมัน่ใจส าหรบัผูเ้สียหายกลุ่มผูใ้หญ่ท่ีจะเขา้รบัการคุม้ครองในสถาน

คุม้ครองว่าจะมีอิสระในการเดินทางเขา้ออกและอิสระในการติดต่อสื่อสาร

รวมถึงมีแนวทางการส่งต่อบริการและเพ่ิมโอกาสการท างานเมื่อผูเ้สียหายพรอ้มจะ

เขา้สู่ระบบการท างานอยา่งเป็นรูปธรรม 

- สร้างความมัน่ใจว่าสถานคุ ้มครองของรัฐและเอกชนจะให้บริการกับ

ผูเ้สียหายโดยค านึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผูเ้สียหาย โดยการฝึกอบรมให้

ความรูก้บัเจา้หนา้ท่ีของสถานคุม้ครองใหค้รบทุกคน 

- ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งอัยการและองค์กรนอกภาครัฐเพ่ือให้

ผูเ้สียหายไดร้บัการเตรียมการส าหรบักระบวนการทางศาลอยา่งเหมาะสม 

3. ดา้นการป้องกนั - ยกระดับศูนย์บัญชาการป้องกันการคา้มนุษยด์า้นแรงงานโดยไดม้ีแผนการ

จัดสรรอัตราก าลังเพิ่มเติมใหก้ับส านักงานเลขานุการศูนย์ฯ เป็นแผนงานท่ี

เร่งด่วนเพ่ือใหก้ารปฏิบตังิานมีความคล่องตวัมากข้ึน 

- จัดท าระบบรับเรื่องรอ้งทุกข์ รอ้งเรียนการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน การ

บริหารจดัการขอ้มูล และการส่งต่อคดี โดยไดเ้ร่งด าเนินการเพ่ือเช่ือมโยงกับ

ระบบรบัเร่ืองรอ้งทุกขก์บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 



33 
 

- จัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจต่อตา้นการคา้มนุษยด์า้นแรงงานเพ่ือใหก้าร

ด าเนินงานตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษยข์องรฐับาลเป็นไป

ดว้ยความเรียบรอ้ยคล่องตวั และมีประสิทธิภาพ 

_____________________ 
*
การน าคนลงเป็นทาสเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบประเภทหน่ึงตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์              พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดไดอ้า้งสิทธิเหนือบุคคลอีกคน

หน่ึงโดยเด็ดขาดในการจ ากดัเสรีภาพในร่างกายโดยความไม่สมคัรใจของผูน้ั้น 

 

10. เรื่อง ขออนุมตัใิหย้กเลิกโครงการก่อสรา้งอาคารที่ท  าการ ส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาติภาค 2 และ

งานประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 1 อาคาร 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีส านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอใหย้กเลิก

โครงการก่อสรา้งอาคารท่ีท าการ ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ต าบลปากเพรียว 

อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 1 อาคาร วงเงิน 42.2 ลา้นบาท 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  สทนช. รายงานวา่ 

  1. ภายหลงัจากคณะรฐัมนตรีมีมติ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2563
*
 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 

สทนช. ไดร้บัอนุมติัจากรองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ใหข้ยายระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันขา้ม

ปีงบประมาณรายการดังกล่าว จากเดิม 2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 - 2565) เป็น 3 ปี (ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 - 2566) โดยไมเ่พ่ิมวงเงินก่อหน้ีผูกพนั 

  2. สทนช. ได้ว่าจา้งผู้รับจา้งใหด้ าเนินการก่อสรา้งอาคารท่ีท าการส านักงานทรัพยากรน ้า

แห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 1 อาคาร ตามสญัญาลง

วนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 วงเงินตามสญัญา 39.99 ลา้นบาท ระยะเวลาด าเนินการ 450 วนั นับจากวนัแจง้เร่ิม

ปฏิบติังาน ซ่ึง สทนช.                 ยงัไม่ไดแ้จง้ใหเ้ริ่มปฏิบตัิงานและยงัไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแต่

อยา่งใด 

  3. เมื่อวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 สทนช. ไดร้บัหนังสือจากส านักงานธนารกัษ์พ้ืนท่ีสระบุรี แจง้ให้

ชะลอการเขา้ใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีราชพสัดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี สบ.655 โฉนดท่ีเดินเลขท่ี 64752 ต าบล

ปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เน้ือท่ี 1- 0 - 24 ไร่ ท่ีใชเ้ป็นทางเขา้ – ออก ในการก่อสรา้ง

อาคารท่ีท าการและงานก่อสรา้งอ่ืน ๆ อีก 3 รายการ เน่ืองจากผู้บริจาคท่ีราชพัสดุแปลงดังกล่าวแจง้ความ

ประสงคข์อคืนท่ีดินเน่ืองจากราชการไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ปัจจุบนักรมธนารกัษ์อยู่ระหว่างพิจารณาเร่ืองดงักล่าวซ่ึง

ยงัไม่ไดข้อ้สรุปและไม่มีกรอบเวลาท่ีชดัเจน โดยหากการพิจารณายืดเยื้ อต่อไปผูร้บัจา้งอาจเรียกรอ้งค่าเสียหาย

ตามสิทธิ เน่ืองจาก สทนช. ไดล้งนามในสญัญาจา้งก่อสรา้งแต่ไม่สามารถส่งมอบพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินการก่อสรา้งได ้

ประกอบกบั สทนช. ไดพิ้จารณาทางเขา้ – ออก เพ่ือด าเนินการก่อสรา้งแลว้ปรากฏว่าไม่มีทางสาธารณะอ่ืนใดท่ี

จะเขา้ไปในพ้ืนท่ีก่อสรา้งได ้ดงัน้ัน เพ่ือมิใหร้าชการตอ้งเสียประโยชน์จึงไดบ้อกเลิกสญัญาและขอ้ตกลง จ านวน 3 

ฉบบั ไดแ้ก่ 

   3.1 สญัญาจา้งก่อสรา้งอาคารที่ท  าการ ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติภาค 2 และ

งานประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 1 อาคาร ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 วงเงิน 

39.99 ลา้นบาท และสัญญาจา้งก่อสรา้งงานผังบริเวณ และส่ิงก่อสรา้งประกอบ ส านักงานทรัพยากรน ้ า

แห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 งาน ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2564 วงเงิน 5.55 ลา้นบาท ซ่ึงผูร้ับจา้งไดร้ับทราบและยินดีที่จะยกเลิกการด าเนินงานตาม

สญัญารวมทั้งยนืยนัไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ เพ่ิมเตมิจากการยกเลิกงานในครั้งน้ี 
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   3.2 ขอ้ตกลงในการด าเนินงานขยายเขตไฟฟ้า ประปา ส านักงานทรัพยากรน ้า

แห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 1 งาน วงเงินค่างาน 1.45 

ลา้นบาท ซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสระบุรีไดคื้นเงินล่วงหนา้งวดแรก (รอ้ยละ 50) จ านวน 0.73 ลา้นบาท 

ใหก้บัสทนช. เรียบรอ้ยแลว้ 

   3.3 สทนช. ไดพิ้จารณาด าเนินการเพ่ือหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรบัใชเ้ป็นพ้ืนท่ีก่อสรา้ง

อาคารท่ีท าการแห่งใหม่ดว้ยแลว้ ซ่ึงคาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงจุดท่ีตั้งอาคารท่ีท าการส า นักงานทรพัยากรน ้า

แห่งชาติภาค 2 เป็นจงัหวดัอ่ืนแทน 

 

 

 

_____________________ 
*
อนุมติัรายการก่อหน้ีผูกพันขา้มปีงบประมาณส าหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ตามท่ีส านักงบประมาณ (สงป.) เสนอ ซ่ึงรวมถึงรายการค่าก่อสรา้งอาคารท่ีท าการ ส านักงานทรพัยากร

น ้าแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี กรอบวงเงิน 44.3 ลา้น

บาท 

 

11. เรื่อง ความกา้วหนา้ของยุทธศาสตรช์าตแิละแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565 

  คณะรฐัมนตรีรบัทราบตามท่ีส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ใน

ฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ

ความกา้วหนา้ของยุทธศาสตรช์าติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565 สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

  1. ความกา้วหนา้ยุทธศาสตรช์าตแิละการขบัเคล่ือนแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ

   1.1 สศช. ไดข้ับเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าโครงการเพื่อ

ขบัเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยทุกหน่วยงานของ

รฐัตอ้งจดัท าร่างขอ้เสนอโครงการฯ ท่ีตรงโจทยก์ารพฒันา ซ่ึง สศช. ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินใหค้ะแนน

ร่างขอ้เสนอโครงการฯ ดังน้ี (1) โครงการท่ีส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใตห้่วงโซ่คุณค่าของ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยและการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตรช์าติ (2) ความจ าเป็นตอ้งมี

หรือไม่มีโครงการ (3) การจดัท าโครงการมีการอา้งอิงหลกัฐานขอ้มูลเชิงประจกัษ์ (4) โครงการมีวตัถุประสงค ์

ผลผลิต ผลลพัธ์ และกลุ่มเป้าหมายผูร้บัประโยชน์ท่ีชดัเจน (5) โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมท่ี

ชัดเจน (6) โครงการมีตัวช้ีวดัท่ีสามารถสะทอ้นการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของโครงการไดอ้ย่างเป็น

รูปธรรม และ (7) โครงการไมเ่ป็นไปเพื่อการจดัตั้งกองทุนและคณะกรรมการ จดัตั้งหน่วยงาน ปรบัปรุงซ่อมแซม 

ก่อสรา้งอาคารส านักงาน และจดัซ้ือครุภณัฑเ์ป็นการเฉพาะ หรือหากจ าเป็นจะตอ้งส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ยไดอ้ย่างชดัเจน ทั้งน้ี หน่วยงานจะตอ้งน าเขา้ขอ้เสนอโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตั้งแต่วนัท่ี 11 มิถุนายน -                 10 กรกฎาคม 

2565 และจะเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติและคณะรฐัมนตรีต่อไป 

   1.2 สศช. ไดป้รบัแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิโดยยึดหลกัการและแนวทางตาม

มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ท่ีใหม้ีการปรบัปรุงตวัช้ีวดัค่าเป้าหมาย และแนวทางการพฒันา

ใหม้ีความชดัเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้ น ทั้งน้ี เมื่อ สศช. ด าเนินการแลว้เสร็จจะมีการรบัฟังความคิดเห็นต่อ 

(ร่าง) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ (ฉบบัปรบัปรุง) ในเดือนกรกฎาคม 2565
1
 เพ่ือน าความคิดเห็นมา

ประกอบการปรบัปรุงแผนแมบ่ทฯ ใหม้ีความครบถว้นสมบรูณ ์และจะเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติและ

คณะรฐัมนตรีในช่วงเดือนสิงหาคม - กนัยายน 2565 รวมทั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
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   1.3 ความกา้วหนา้การด าเนินงานของศูนย์อ  านวยการขจดัความยากจนและการ

พฒันาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยืนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) สศช. ไดเ้ร่งจดัเก็บขอ้มูล

ตามแบบสอบถามเพ่ือการพฒันาคนทุกช่วงวยัในระดับครวัเรือนและบุคคลตามหลกัการของดัชนีการพฒันาคน

หลากหลายมิติ และผลกัดนัแนวทางการขบัเคล่ือนการขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยับนฐานขอ้มูลเชิง

ประจกัษ์ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 21 มิถุนายน 2565 (เร่ือง การขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยั

อย่างยัง่ยืนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ผ่านกลไก ศจพ. ในระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ รวมทั้งทีม

ปฏิบติัการในพ้ืนท่ี นอกจากน้ี สศช. ไดห้ารือร่วมกบัองคก์ารทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัการพฒันา

กรอบกิจกรรมความร่วมมือในการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัตามแนวทางของ 

ศจพ. เพ่ือหาตน้แบบการท างานร่วมกนัอย่างบูรณาการของภาคีต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้ามารถสนับสนุนการ

แกปั้ญหา ลดความยากจน และน าไปสู่การออกแบบสวสัดิการและความคุม้ครองทางสงัคม เพ่ือพฒันาคนตลอด

ช่วงวยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

  2. ความกา้วหนา้แผนการปฏิรูปประเทศ 

   2.1 สศช. ไดร้ายงานความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศ (รอบเดือนกรกฎาคม-

กนัยายน 2564 และรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ต่อสภาผูแ้ทนราษฎรเมื่อวนัท่ี 23 มิถุนายน 2565 

และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2564 ต่อวุฒิสภา เมื่อวันท่ี 28 

มิถุนายน 2565 โดยมีสรุปความเห็นและประเด็นอภิปราย ดงัน้ี (1) พฒันารูปแบบการรายงานฯ โดยแสดง

ความคืบหน้าท่ีชดัเจนและมีผลการด าเนินการในแต่ละประเด็นการปฏิรูปท่ีเป็นรูปธรรม (2) เร่งรดัการยกร่าง

และปรบัปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปประเทศ เช่น ร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการจดัการขอ้มลูขา่วปลอม 

พ.ศ. ....
2
 และร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมและอนุรกัษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพนัธุ ์พ.ศ. ....

3
 รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อ

การด าเนินการในระยะต่อไปของการปฏิรูปประเทศ โดยหน่วยงานของรฐัจะตอ้งน าประเด็นปฏิรูปไปด าเนินการ

ตามภารกิจปกติของหน่วยงาน เพ่ือใหก้ารปฏิรูปประเทศสัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย ทั้งน้ี สศช. จะน าความเห็นและประเด็นอภิปราย รวมทั้งขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปประกอบการ

เร่งรดั ก ากบั และติดตามการด าเนินการขบัเคล่ือนตามแผนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป 

   2.2 ความคืบหนา้แผนการปฏิรูป (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2565) มีกิจกรรม

ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม 62 

กิจกรรม โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินการเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ 55 กิจกรรม และกิจกรรมท่ีด าเนินการ

ล่าชา้ 7 กิจกรรม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหส้ามารถ

ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ไดแ้ก่ 

ดา้น กิจกรรม 

การเมือง (1) การสรา้งความสามคัคีปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติ 

(2) การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 

กฎหมาย (3) การจดัใหม้ีกลไกทางกฎหมายเพื่อใหม้ีการพิจารณาปรบัเปล่ียนโทษทาง

อาญาท่ีไมใ่ช่ความผิดรา้ยแรงใหเ้ป็นโทษปรบัเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

(4) การจดัท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกนัไวด้ว้ยกนั

เพ่ือความสะดวกในการใชง้าน 

กระบวนการยุติธรรม (5) การจดัหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจใหค้รบทุกสถานีทัว่

ประเทศ 

การป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(6) การพฒันาการเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารและระบบคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการ

ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ 

(7) การพฒันาระบบราชการไทยใหโ้ปร่งใสไรผ้ลประโยชน์ 
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และในส่วนของความคืบหนา้ของกฎหมายภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง) 45 ฉบบั ไดม้ี

กฎหมายท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ 4 ฉบบั
4
 และร่างกฎหมายท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของรฐัสภา 3 ฉบบั

5
  

  3. การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติและ

แผนการปฏิรูปประเทศ สศช. ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลจากระบบ eMENSCR ในรูปแบบ JSON (Java Script Object 

Notation)
6
 เพ่ือใหห้น่วยงานหรือผูท่ี้สนใจน าขอ้มูลโครงการและการด าเนินการของหน่วยงานของรฐัท่ีสอดคลอ้ง

กบัยุทธศาสตรช์าติและแผนระดบั 2 ไปใชป้ระโยชน์และพฒันาต่อยอดในการวิเคราะห ์ติดตาม และประเมินผล

ในมิติต่าง ๆ ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยสามารถเรียกดูไดผ่้านทางเว็บไซตยุ์ทธศาสตรช์าติและแผนการ

ปฏิรูปประเทศ 

  4. ประเด็นที่ควรเร่งรดัเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติ (ร่าง) พระราชบญัญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดจ้ดัสรรงบประมาณ รวมวงเงินทั้งสิ้ น 3,185,000 ลา้น

บาท ซ่ึงเมื่อพิจารณาวงเงินงบประมาณตามประเด็นของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติเทียบกบัค่าสถานะการ

บรรลุเป้าหมายในปี 2565 จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2564 พบว่า 

ประเด็นแผนแม่บทฯ ที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ (1) ความเสมอภาคและหลกัประกนั

ทางสงัคม มีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดบัต า่กว่าค่าเป้าหมาย (2) พลงัทางสงัคม มีค่าสถานะการ

บรรลุเป้าหมายแลว้ และ (3) โครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทลั มีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย

แลว้ อีกทั้งในรายงานสรุปผลฯ มีประเด็นแผนแม่บทฯ อ่ืน ๆ ท่ีควรใหค้วามส าคัญในการจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือใหส้่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีมีความเส่ียงรวมอยู่ด้วย ดังน้ัน หน่วยงานของรัฐควรใชข้้อมูลค่า

สถานะการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นทา้ทาย และขอ้เสนอแนะ                  จากรายงานสรุปผลการ

ด าเนินการประจ าปีตามยุทธศาสตรช์าติมาประกอบการวิเคราะหค์วามเหมาะสมและความจ าเป็นในการ

พิจารณาจดัสรรงบประมาณเพ่ือใหก้ารใชจ้่ายงบประมาณมีความคุม้ค่าและตอบโจทยก์ารพัฒนาประเทศได้

อยา่งเป็นรูปธรรม 

________________________________ 
1
 จากการประสานขอ้มลูเมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 สศช. แจง้วา่ไดเ้ปิดรบัฟังความคิดเห็นในรูปแบบ

ออนไลน์ ระหวา่งวนัท่ี 26 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต ์สศช. 
2
 จากการประสานขอ้มลูเมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 สศช. แจง้วา่มีการเปล่ียนแปลงการจดัท า “ร่าง

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการจดัการขอ้มูลขา่วปลอม พ.ศ. ....” เป็น “ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการ

ป้องกนัปราบปรามและแกไ้ขปัญหาการเผยแพร่ขอ้มลูเท็จทางส่ือสงัคมออนไลน์ พ.ศ. ....” ซ่ึงคณะรฐัมนตรีไดม้ี

มติ (1 กุมภาพนัธ ์2565) เห็นชอบในหลกัการแลว้ 
3
 จากการประสานขอ้มลูเมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 สศช. แจง้วา่อยูร่ะหวา่งการหารือร่วมกนัของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
4 
กฎหมายท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ 4 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) พระราชบญัญติัการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 (2) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (3) ประกาศคณะกรรมการ

ก ากบักิจการพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการจดัท าขอ้ก าหนดการเปิดใชร้ะบบโครงขา่ยไฟฟ้าใหแ้ก่

บุคคลท่ีสาม (TPA Framework Guideline) และ (4) กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการพฒันาและทดสอบนวตักรรมดา้นการ

บริหารทรพัยากรบุคคล พ.ศ. 2565 
5
 ร่างกฎหมายท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของรฐัสภา 3 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) (ร่าง) กฎหมายวา่ดว้ยการปรบัเป็นพินัย 

พ.ศ. .... (2) (ร่าง) พระราชบญัญติัระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... และ (3) 

(ร่าง) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
6
 JSON (JavaScript Object Notation) คือ รูปแบบการจดัเก็บขอ้มลูท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้ความ (text) สามารถ

เขา้ใจไดง้่ายและใชไ้ดก้บัการเขียนโปรแกรมทุกภาษา 
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12. เรื่อง ความกา้วหนา้ของยุทธศาสตรช์าตแิละแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565 

  คณะรฐัมนตรีรบัทราบตามท่ีส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ใน

ฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ

ความกา้วหน้าของยุทธศาสตรช์าติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565 สรุปสาระส าคัญได ้

ดงัน้ี 

  1. ความกา้วหนา้ยุทธศาสตรช์าตแิละการขบัเคล่ือนแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 

   1.1 สศช. ไดข้ับเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าโครงการเพื่อ

ขบัเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท่ีหน่วยงานของรฐัได้

จัดท าและน าเขา้ขอ้มูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตั้งแต่วนัท่ี 11 มิถุนายน - 10 

กรกฎาคม 2565 จ านวน 2,618 โครงการ ซ่ึง สศช. มีขอ้สังเกต ดังน้ี (1) ขอ้เสนอโครงการฯ ยังไม่

ครอบคลุมทั้ง 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทฯ เน่ืองจากไม่มีการจดัท าขอ้เสนอโครงการฯ 2 

เป้าหมาย ไดแ้ก่ 1) ประเด็นการท่องเท่ียว : เป้าหมายสถานประกอบการดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและ

บริการทางการแพทยไ์ดร้บัมาตรฐานเพ่ิมขึ้ น และ 2) ประเด็นการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต : เป้าหมาย

มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผูเ้ช่ียวชาญต่างประเทศเขา้มาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้ น (2) ขอ้มูลความเก่ียวขอ้งของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในแต่

ละปัจจยัภายใตห้่วงโซ่คุณค่าแห่งประเทศไทยของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยยงัไม่สอดคลอ้งกับขอ้เสนอ

โครงการฯ ที่หน่วยงานไดจ้ดัท าข้ึน เน่ืองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลกัไม่ไดจ้ดัท าขอ้เสนอโครงการฯ รองรบั

การขบัเคล่ือนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยน้ัน ๆ หรือขอ้เสนอโครงการฯ จดัท าขึ้ นโดยหน่วยงานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

ขอ้มูลความเก่ียวขอ้งของหน่วยงาน และ (3) ขอ้เสนอโครงการฯ ยังไม่ตอบโจทยปั์จจัยและประเด็นที่

จ  าเป็นตอ้งด าเนินการขับเคล่ือนใหบ้รรลุผลไดต้ามเป้าหมายในหว้งปี 2566 - 2570 เน่ืองจากขอ้เสนอ

โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานตามภารกิจปกติของหน่วยงานท่ีไม่ไดน้ าขอ้มูลปัจจยัและประเด็นท่ีควร

ขบัเคล่ือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาใชป้ระโยชน์ ทั้งน้ี หน่วยงานเจา้ภาพขบัเคล่ือนแผนแม่บทฯ ทั้ง 3 

ระดบั
1
 ส านักงบประมาณ (สงป.) และ สศช.                  จะพิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอโครงการฯ ท่ีหน่วยงาน

ไดจ้ดัท าข้ึนและ สศช. จะวิเคราะหค์วามส าคญัของโครงการฯ                 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ชาติและคณะรฐัมนตรีต่อไป 

   1.2 สศช. ไดท้บทวนและปรบัปรุงแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติเสร็จเรียบรอ้ย

แลว้ และไดเ้ผยแพร่ (ร่าง) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ [ช่วงท่ี 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 

2580)] (ฉบบัปรบัปรุง) ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศช. เพ่ือใหทุ้กภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งแสดงความคิดเห็นและให้

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมภายในวนัท่ี              3 สิงหาคม 2565 เพ่ือจะไดน้ าความคิดเห็นมาประกอบการปรบัปรุง

แผนแม่บทฯ ใหม้ีความครบถว้นและสมบูรณ์และจะเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติและคณะรฐัมนตรี

ต่อไป 

   1.3 ความกา้วหนา้การด าเนินงานของศูนยอ์  านวยการขจดัความยากจนและการ

พฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างยัง่ยืนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) สศช. และ ศจพ. ไดพ้ฒันา

กรอบความร่วมมือในการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพ้ืนท่ีเพ่ือผลักดันแนวทางการขจัดความ

ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยวยัฯ ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาของประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึงและตรงประเด็น โดยได้

พัฒนาพ้ืนท่ีตน้แบบเพ่ือด าเนินกิจกรรมพัฒนาระบบขอ้มูลและการแสดงผลขอ้มูล (Dashboard) ออกแบบ

แนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกันของภาคีต่าง ๆ และประเมินผลมาตรการ/ความคุม้ครองทางสังคม 

ทั้งน้ี ไดก้  าหนดพ้ืนที่เป้าหมายใน 3 จงัหวัด ไดแ้ก่ จังหวดัอุดรธานี สระบุรี และนครสวรรค์ เพ่ือเป็นพ้ืนท่ี

ตน้แบบในการสนับสนุนการแกปั้ญหาและลดความยากจนและน าไปสู่การออกแบบสวสัดิการและความคุม้ครอง

ทางสงัคมเพ่ือพฒันาคนตลอดช่วงวยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2. ความกา้วหนา้แผนการปฏิรูปประเทศ 
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   สศช. ไดจ้ดัท ารายงานความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2565) เพ่ือเสนอต่อรัฐสภา โดยแสดง

ผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ในมาตรา 257 และ 258 ที่ประชาชนไดร้ับจากการ

ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ดา้น ดงัน้ี 

ดา้น ผลสมัฤทธ์ิที่ประชาชนไดร้บั เช่น 

1) การเมือง - ความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการปกครองของไทย 

- การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการก าหนดนโยบายสาธารณะและ

ตรวจสอบการใชอ้ านาจของรฐั 

2) การบริหารราชการแผ่นดิน - การอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงบริการของรฐั 

- ภาครฐัมีความโปร่งใสและตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน 

3) กฎหมาย - การด ารงชีวิตและการประกอบธุรกิจโดยปราศจากอุปสรรคท่ีเกิดจาก

กฎหมาย 

- ความสะดวกในการเขา้ถึงกฎหมายและกระบวนการเสนอกฎหมาย 

4) กระบวนการยุติธรรม - การอ านวยความยุติธรรมท่ีไมล่่าชา้และสามารถติดตามความคืบหน้าของ

คดีไดใ้นทุกขัน้ตอน 

- ความคุม้ครอง การช่วยเหลือ และการใหค้ าแนะน าในการด าเนินคดีอยา่ง

ทัว่ถึง 

5) เศรษฐกิจ - ผูป้ระกอบการและก าลงัแรงงานของประเทศมีศกัยภาพและความพรอ้มใน

การแขง่ขนัในตลาดโลก 

- ประชาชนมีรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น 

6) ทรพัยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

- การอนุรกัษ์ คุม้ครอง ฟ้ืนฟูฐานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

เป็นระบบและบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ความปลอดภยัในการด ารงชีวิตจากปัญหามลพิษ 

7) สาธารณสุข - สิทธิประโยชน์และการเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพท่ีมีคุณภาพ สะดวก และ

ทดัเทียมกนัในทุกพื้ นท่ี 

- ผูสู้งอายุไดร้บัการคุม้ครองและสามารถเขา้ถึงการรกัษาท่ีมีคุณภาพตาม

ความตอ้งการเม่ือเขา้สู่ภาวะพ่ึงพิง 

8) ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ความรูเ้ท่าทนัและสามารถเลือกเสพส่ือท่ีมีประสิทธิภาพได ้

- การดูแลและคุม้ครองตามสิทธิท่ีพึงมีในการท าธุรกรรมในการส่ือสาร 

9) สงัคม - แรงงานมีระบบการออมและสามารถพ่ึงพาตนเองได ้รวมทั้งมีคุณภาพหลงั

วยัเกษียณ 

- กลุ่มคนพิการไดร้บัความช่วยเหลือและเขา้ถึงสวสัดิการแห่งรฐัไดอ้ยา่ง

ครอบคลุมและสะดวก  

- เกษตรกรและคนยากจนไดร้บัหลกัประกนัในการเขา้ถึงแหล่งทุน 

10) พลงังาน การใชพ้ลงังานในราคาท่ีเป็นธรรมและการไดร้บัคุณภาพและการบริการท่ีดี

ขึ้ น 

11) การป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

- การมีส่วนร่วมในการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในพ้ืนท่ีโดยตรง 

โดยผูแ้จง้เบาะแสไดร้บัการคุม้ครองท่ีมีประสิทธิภาพ 

- การเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร 
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12) การศึกษา - เด็กปฐมวยัไดร้บัการดูแลและส่งเสริมพฒันาการท่ีสมวยัและกลบัเขา้สู่

ระบบการศึกษา 

- ผูเ้รียนทุกระดบัมีความรูแ้ละไดร้บัการพฒันาตามความถนัดและความ

สนใจ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูงและมุง่เนน้ออกแบบการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  

- ผูส้ าเร็จการศึกษามีอาชีพและทกัษะท่ีตอบโจทยต์ลาดแรงงาน 

13) วฒันธรรม กีฬา แรงงาน 

และการพฒันาทรพัยากร

มนุษย ์

- การเสริมสรา้งเชิงคุณธรรมจริยธรรมท่ีสรา้งสรรคแ์ละเหมาะสมดว้ยการใช้

พลงัทางวฒันธรรมท่ีก่อใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมดา้นพลงับวก (Soft 

Power)  

- ชุมชนมีแหล่งเรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมท่ีสรา้งรายไดแ้ละอาชีพ 

- แรงงานในประเทศไดร้บัการพฒันาทกัษะและยกระดบัศกัยภาพอยา่ง

เหมาะสมตลอดช่วงชีวิต 

ทั้งน้ี ไดม้ีการเน้นย ้ากิจกรรมท่ีด าเนินงานล่าชา้ โดยสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ เพ่ือใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการเร่งรัด ก ากับ ติดตาม และแกไ้ขปัญหาเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศไดต้าม

กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดดว้ย 

  3. การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติและ

แผนการปฏิรูปประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการน าเขา้ขอ้มูลโครงการ/การด าเนินงานในระบบ 

eMENSCR จ านวน 14,666 โครงการ โดยในส่วนแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 2565 หน่วยงานไดน้ าเขา้ขอ้มูล

โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR จ านวน 301 แผน ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีมีขอ้มูลโครงการ/การ

ด าเนินงานนอ้ยท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ หน่วยงานของศาล กระทรวงพลงังาน และกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ

และสงัคม รวมทั้งยงัพบวา่มีขอ้มูลโครงการ/การด าเนินงานบางส่วนท่ียงัไม่มีการน าเขา้ในระบบ eMENSCR [เม่ือ

เทียบกับรายการโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) ของแต่ละหน่วยงานท่ีไดร้ับจดัสรรงบประมาณใหด้ าเนินการ] ดังน้ัน จึงขอใหทุ้กหน่วยงานของรฐั

ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลโครงการ/การด าเนินงานที่น าเขา้ในระบบ eMENSCR โดยใชข้อ้มูล

อา้งอิงจากรายการตามรหสังบประมาณของระบบ GFMIS ในระดบั 16 หลกั 

  4. ประเด็นที่ควรเร่งรดัเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติเพ่ือใหก้ารด าเนินการ

ของหน่วยงานของรฐัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และในหว้งท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570) ของแผนแม่บทฯ มี

ความชดัเจนและสามารถถ่ายระดบัเป้าหมายของแผนแมบ่ทฯ และแผนระดบัท่ี 2 อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไปสู่การปฏิบติัได้

อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอใหทุ้กหน่วยงานของรัฐใหค้วามส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2566 รวมทั้งแผนปฏิบตัิราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามแนวทางของคู่มือการจดัท าแผน

ระดับท่ี 3 เพ่ือใหส้ามารถประกาศใชไ้ด้ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการ

ด าเนินงาน โดยขอใหห้น่วยงานน าเขา้ขอ้มลูแผนปฏิบติัราชการฯ รายปีและราย 5 ปี ในระบบ eMENSCR ภายใน 

30 วัน นับจากวันท่ีแผนฯ ประกาศใช ้และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการฯ ใหจ้ัดท ารายงาน

ผลสัมฤทธ์ิฯ และน าเขา้ขอ้มูลในระบบ eMENSCR เพ่ือใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตรช์าติต่อไป 

________________________________ 
1
 เจา้ภาพขบัเคล่ือนทั้ง 3 ระดบั หมายถึง หน่วยงานท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานเจา้ภาพ จ.1 (เจา้ภาพ

ระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ) จ.2 (เจา้ภาพระดบัเป้าหมายประเด็นฯ) และ จ.3 (เจา้ภาพระดบัเป้าหมายยอ่ย) 

 

ตา่งประเทศ 
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13. เรื่อง การเปล่ียนช่ือประเทศของสาธารณรฐัตรุกี  

   คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอการเปล่ียนช่ือประเทศ 

จาก Republic of Turkey (สาธารณรัฐตุรกี) เป็น Republic of Türkiye (สาธารณรัฐตุรกี หรือสาธารณรัฐทูร์

เคีย) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับขอ้เท็จจริงของการเปล่ียนช่ือประเทศดังกล่าวในภาษาอังกฤษ โดยผูใ้ชส้ามารถ

เลือกใชช่ื้อใดช่ือหน่ึงในภาษาไทยไดต้ามที่เห็นควร ทั้งน้ี  รองนายกรฐัมนตรี (นายดอน ปรมตัถว์ินัย) ไดใ้ห้

ความเห็นชอบดว้ยแลว้  

   โดยมีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี  

   1. คณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา รายงานว่า คณะ

ผูแ้ทนถาวรสาธารณรัฐตุรกีประจ าสหประชาชาติไดแ้จง้เวียนส าเนาหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสาธารณรฐัตุรกี ถึง เลขาธิการสหประชาชาติ แจง้ใหท้ราบการเปล่ียนช่ือประเทศสาธารณรฐัตุรกี

อย่างเป็นทางการในภาษาอังกฤษ จาก Republic of Turkey เป็น Republic of Türkiye โดยขอใหร้ฐัสมาชิกและผู้

สงัเกตการณ์พิจารณาใช ้Republic of Türkiye หรือเรียกแบบสั้นในภาษาองักฤษว่า Türkiye ในทุกโอกาสและทุก

วตัถุประสงค ์รวมทั้งในการติดต่อและประสานงานดา้นทวิภาคี ซ่ึงต่อมาสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัตุรกี

ประจ าประเทศไทยไดแ้จง้ยืนยนั            การเปล่ียนช่ือประเทศดงักล่าว    

   2. กต. ไดม้ีหนังสือขอใหส้ านักงานราชบัณฑิตยสภา (รภ.) พิจารณาถอดทับศัพท์ช่ือประเทศ 

Republic of Türkiye และช่ือเรียกอย่างสั้น Türkiye เป็นภาษาไทย โดยใหข้อ้คิดเห็นว่าน่าจะพิจารณาถอดช่ือว่า 

สาธารณรัฐตุรกี และช่ือเรียกอย่างสั้น ตุรกี ไวเ้ช่นเดิม เมื่อค านึงถึงการใชป้ระโยชน์ของสาธารณชนไทยเป็น

ส าคญั โดยเป็นช่ือท่ีสาธารณชนไทยคุน้เคย มีการใชอ้ยา่งแพร่หลายและไดเ้คยปรากฏในพระราชสาสน์ สาร หรือ

เอกสารส าคญัในราชการ   

   3. รภ. พิจารณาเห็นควรเขียนทบัศพัท ์Republic of Türkiye วา่ สาธารณรฐัตุรกี หรือสาธารณรฐั            

ทูรเ์คีย และ Türkiye วา่ ตุรกี หรือทูรเ์คีย โดยสามารถพิจารณาเลือกใชช่ื้อใดช่ือหน่ึงตามท่ีเห็นควร  

 

14.  เรื่อง  ร่างพิธีสารว่าดว้ยการทบทวนบนัทึกความเขา้ใจระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบั

รฐับาลแห่งมองโกเลียว่าดว้ยการจดัตั้งกลไกการหารือว่าดว้ยความร่วมมือทวิภาคี 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าดว้ยการทบทวนบนัทึกความเขา้ใจระหว่างรัฐบาล                

แห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งมองโกเลียว่าดว้ยการจดัตั้งกลไกการหารือว่าดว้ยความร่วมมือทวิภาคี (ร่าง

พิธี            สารฯ)  รวมทั้งอนุมติัใหร้องนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผูท่ี้

ไดร้บัมอบหมายลงนามในร่างพิธีสารฯ ทั้งน้ี ในกรณีมอบหมายผูแ้ทนใหค้ณะรฐัมนตรีเห็นชอบใหก้ระทรวงการ

ต่างประเทศ (กต.) จดัท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ใหผู้ล้งนามดงักล่าว โดยหากมีความจ าเป็นตอ้ง

แกไ้ขปรบัปรุงถอ้ยค าของร่างพิธีสารฯ   ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์และนโยบาย

ไทย ใหก้ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรีอีกครั้งตามท่ี

กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อร่างพิธีสารวา่

ดว้ยการทบทวนบันทึกความเขา้ใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรฐับาลแห่งมองโกเลียว่าดว้ยการ

จดัตั้งกลไกการหารือว่าดว้ยความร่วมมือทวิภาคี (ร่างพิธีสารฯ) ตามท่ีคณะรฐัมนตรีไดเ้คยมีมติ (23 เมษายน 

2556) เห็นชอบร่างบนัทึกความเขา้ใจดงักล่าวไวแ้ลว้ และไดม้ีการลงนามแลว้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2556 โดย

บนัทึกความเขา้ใจฯ มีสาระส าคญัเป็นการจดัตั้งกลไกหารือทวิภาคีเพ่ือหารือ ทบทวน และผลกัดนัความร่วมมือใน

สาขาต่าง ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม การคา้ การลงทุน อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

และความร่วมมือทางวิชาการใหม้ีความเป็นรูปธรรม โดยในขอ้ 3 ของบนัทึกความเขา้ใจฯ ไดก้ าหนดกลไกหารือ
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ทวิภาคีดงักล่าวจะมีปลดักระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นหวัหน้าคณะ แต่โดยท่ีฝ่ายมองโกเลียเสนอ

แกไ้ขขอ้ 3 ของบนัทึกความเขา้ใจฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการแบ่งส่วนราชการของมองโกเลียฉบบั

ปรับปรุง ปี ค.ศ. 2017 โดยปรับเปล่ียนประธานร่วมการประชุมกลไกหารือฯ จาก “ปลัดกระทรวงการ

ต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย” เป็น “ไมร่ะบุต าแหน่งของประธานร่วม” เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่ในต าแหน่งของผูท่ี้จะ

ท าหนา้ท่ีประธานร่วม ตามท่ีทั้งสองฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกนัในแต่ละครั้ง เพ่ือใหส้ามารถจดัการ              ประชุม

ฯ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

  สาระส าคญัของร่างพิธีสารฯ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะมีการด าเนินการตามบนัทึกความ

เขา้ใจฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  การแกไ้ขขอ้ 3 ของร่างบนัทึกความเขา้ใจฯ  

ถอ้ยค าเดิม ถอ้ยค าใหม่ 

“ ก ล ไ ก ห า รื อ น้ี จ ะ มีปลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร

ต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยและ

ปลดักระทรวงการต่างประเทศแห่งมองโกเลีย

เป็นหวัหนา้คณะและองคป์ระกอบของกลไกการ

หารือจะก าหนดโดยคู่ภาคี กลไกการหารือจะ

ประกอบด้วย เจ้าหน้า ท่ี ระดับสู งจาก  กต . 

กระทรวง และหน่วยงานภาครฐัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง” 

“คู่ภาคีจะตกลงระดบัของหวัหนา้คณะของกลไกการหารือ

ก่อนการประชุมแต่ละครั้งผ่านทางหนังสือทางการทูต 

องคป์ระกอบของกลไกหารือจะก าหนดโดยคู่ภาคี และกลไก

หารือจะประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีระดับสูงจาก กต. รวมถึง

กระทรวงและหน่วยงานภาครฐัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง” 

 

15. เรื่อง ร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (พ.ศ. 2565 – 2570)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (พ.ศ. 2565 

– 2570) (ร่างแผนความร่วมมือฯ) ทั้งน้ีหากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงถอ้ยค าของร่างแผนความร่วมมือฯ 

ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์และนโยบายไทย ใหก้ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 

สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรีอีกครั้งตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อร่างแผนความ

ร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (พ.ศ. 2565 – 2570) (ร่างแผนความร่วมมือฯ) โดยมีเน้ือหาครอบคลุม

ความร่วมมือ 5 สาขา (การคา้ การลงทุน การท่องเท่ียวและวัฒนธรรม การเกษตร และความร่วมมือทาง

วิชาการ) เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย ดังน้ี (1) การคา้: เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการคา้ทวิภาคีเป็น 100 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

ภายในปี พ.ศ. 2570 (2) การลงทุน: เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการลงทุนสะสมรวมระหว่างกนัเป็น 1,500 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2570 (3) การท่องเท่ียวและวัฒนธรรม: เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเท่ียวทั้งสองทางและ

ส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหว่างกนั (4) การเกษตร: ส่งเสริมการคา้ดา้นการเกษตรและกระชบั

ความร่วมมือทางวิทยาศาสตรแ์ละวิชาการในดา้นการเกษตร และ (5) ความร่วมมือทางวิชาการ: เพ่ือส่งเสริม

การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน ตลอดจนกระชบัความร่วมมือทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัใน

สาขาเป้าหมาย เช่น สุขภาพ การท่องเท่ียว ซ่ึงร่างแผนความร่วมมือฯ จะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีฝ่ายไทยมีหนังสือ

แจง้เสร็จส้ินการด าเนินการตามกระบวนการภายในของฝ่ายไทยไปยงัฝ่ายมองโกเลีย ทั้งน้ี กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง

คมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

อุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาแลว้ไม่มีขอ้ขดัขอ้ง 
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16.  เรื่อง ร่างบนัทึกการประชุมของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ยความร่วมมือทวิภาคี ครั้งที่ 

14 และการประชุมคณะกรรมการว่าดว้ยยุทธศาสตรก์ารพฒันาร่วมส าหรบัพ้ืนที่ชายแดน ระดบัรฐัมนตรี 

ครั้งที่ 5 ระหว่างไทยกบัมาเลเซีย 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกการประชุม (Record of Discussion) ของการประชุม

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (The Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC )               

ครั้งท่ี 14 (ร่างบันทึกการประชุม JC) และร่างบันทึกการประชุม (Record of Discussion) ของการประชุม

คณะกรรมการว่าดว้ยยุทธศาสตรก์ารพฒันาร่วมส าหรบัพ้ืนท่ีชายแดน [The Joint Development Strategy (JDS) 

for Border Areas] ระดบัรฐัมนตรี ครั้งท่ี 5 (ร่างบนัทึกการประชุม JDS) ระหวา่งไทยกบัมาเลเซีย ทั้งน้ี หากมีการ

แกไ้ขร่างบนัทึกการประชุมดงักล่าวในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของไทย อนุมติัใหก้ระทรวง

การต่างประเทศ (กต.) พิจารณาด าเนินการโดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก รวมทั้งใหร้อง

นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมรบัรองร่างบนัทึกการประชุมทั้ง 2 ฉบบัขา้งตน้ 

ในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ  

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  1. กระทรวงการต่างประเทศเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างบนัทึกการประชุม

ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ( The Joint Commission for Bilateral 

Cooperation: JC) ครั้งท่ี 14 (ร่างบนัทึกการประชุม JC) และร่างบนัทึกการประชุมของการประชุมคณะกรรมการ

ว่าดว้ยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพ้ืนท่ีชายแดน [The Joint Development Strategy (JDS) for Border 

Areas] ระดบัรฐัมนตรี                    ครั้งท่ี 5 (ร่างบนัทึกการประชุม JDS) ระหวา่งไทยกบัมาเลเซีย และใหร้อง

นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมรบัรองร่างบนัทึกการประชุมทั้ง 2 ฉบบัขา้งตน้ 

ในช่วงการะประชุมคณะกรรมาธิการ JC และคณะกรรมการ JDS ระหว่างวันท่ี 9 - 10 สิงหาคม 2565 ณ 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงร่างบนัทึกการประชุม JC ครั้งท่ี 14                มีสาระส าคญัเป็นการสรุปผลการหารือของ

การประชุมคณะกรรมาธิการ JC เก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินความสมัพนัธใ์นดา้นต่าง ๆ อาทิ การเมือง

และความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และความร่วมมือสาขาใหม่ ๆ ส่วนร่างบนัทึกการประชุม JDS 

ครั้งท่ี 5 มีสาระส าคญัเป็นการสรุปผลการหารือคณะกรรมการ JDS เก่ียวกบัความคืบหน้าของการด าเนินงาน

ภายใตก้รอบคณะกรรมการดังกล่าว และแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – มาเลเซีย 

  2. การประชุม JC และการประชุม JDS ส าหรับพ้ืนท่ีชายแดน ระดับรัฐมนตรีมีการว่างเวน้มา

นานกว่า 6 ปี โดยการประชุมครั้งล่าสุดจดัขึ้ นเมื่อวนัท่ี 21 - 22 ตุลาคม 2558 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศ

มาเลเซีย ดงัน้ัน การประชุมในครั้งน้ีจึงถือเป็นโอกาสในการรกัษาและขบัเคล่ือนพลวตัความร่วมมือระหว่างไทย

กบัมาเลเซีย และใหท้ั้งสองฝ่ายไดติ้ดตามประเด็นผลประโยชน์ส าคญัท่ียงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จ รวมทั้งก าหนด

ทิศทางความร่วมมือในอนาคต โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมของทั้งสองประเทศท่ีไดร้บัผลกระทบจาก

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และความทา้ทายในโลกปัจจุบนั 

ซ่ึงทั้งสองฝ่ายเห็นพอ้งท่ีจะจัดท าร่างบันทึกการประชุมเพ่ือเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทั้งสองกลไก

ดงักล่าว 

  3. ทั้งสองฝ่ายไดร้่วมกนัจดัท าร่างบนัทึกการประชุม JC ครั้งท่ี 14 และร่างบนัทึกการประชุม JDS              

ครั้งท่ี 5 รวมทั้ง กต. ไดพิ้จารณาร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้โดยมีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

   1) ร่างบนัทึกการประชุม JC ครั้งที่ 14 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือติดตามความคืบหน้าของ

ความร่วมมือระหว่างไทยกบัมาเลเซียอย่างรอบดา้น และแสดงเจตนารมณ์ร่วมของรฐับาลทั้งสองประเทศท่ีจะ

ขบัเคล่ือนความร่วมมือระหวา่งกนัในทุกระดบัทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบั

มาเลเซียมีความใกลชิ้ดยิ่งข้ึน อนัจะน ามาซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายอย่าง
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สูงสุด ไดแ้ก่ ความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คง ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนและการ

ท่องเท่ียว ความร่วมมือดา้นสงัคมและวฒันธรรม ความร่วมมือในสาขาใหม่ 

   2) ร่างบนัทึกการประชุม JDS ครั้งที่ 5 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือติดตามความคืบหน้าของ

การด าเนินงานภายใตก้รอบคณะกรรมการ JDS ทั้งในระดับเจา้หน้าท่ีผูป้ระสานงาน เจา้หน้าท่ีระดับสูง และ

ระดบัคณะท างาน และแสดงเจตนารมณร์่วมของทั้งสองประเทศในการส่งเสริมความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย - มาเลเซีย เพ่ือมุง่ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์

ร่วมกนั ไดแ้ก่ การจดัท าร่างแผนยุทธศาสตรค์ณะกรรมการ JDS ส าหรบัพ้ืนท่ีชายแดนไทย – มาเลเซีย ปี ค.ศ. 

2022 – 2026 การส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างไทยกบัมาเลเซียบริเวณชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การ

พฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละความร่วมมือดา้นการเงินและการธนาคาร 

 

17. เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรฐัอเมริกา สมยัพิเศษ ณ กรุงวอชิงตนั  

  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอผลการประชุมสุดยอด

อาเซียน-สหรฐัอเมริกา สมยัพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน ระหว่างวนัท่ี 12 - 13 พฤษภาคม 2565 และมอบหมาย

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าผลการประชุมฯ ไปปฏิบติัและติดตามความคืบหน้าต่อไป  

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กต. รายงานวา่ 

  1. เมื่อวนัท่ี 12 - 13 พฤษภาคม 2565 นายกรฐัมนตรี ผูน้ า/ผูแ้ทนประเทศสมาชิกอาเซียน 

และเลขาธิการอาเซียนไดเ้ขา้ร่วมก าหนดการพบหารือกบัฝ่ายสหรฐัฯ (ประธานาธิบดีสหรฐัฯ รองประธานาธิบดี

สหรัฐฯ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ รัฐมนตรีและผูแ้ทนระดับสูงของหน่วยงานดา้น

เศรษฐกิจและดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรฐัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงจากบริษัทชั้นน าของสหรฐัฯ 

เช่น Boeing Chevron และ Google) โดยไดห้ารือเก่ียวกบัแนวทางในการขบัเคล่ือนความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม

และเป็นผลประโยชน์ร่วมกนัในอนาคต เพ่ือมุ่งสู่การเป็นหุ ้นส่วนเชิงยุทธศาสตรแ์บบรอบดา้น (Comprehensive 

Strategic Partnership) ซ่ึงมีการหารือท่ีครอบคลุมหลายมิติ และเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและทุกภาคส่วนของ

ไทยสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

 

ประเด็น สาระส าคญั/ผลการหารือฯ 

(1) ความสัมพันธ์

อาเซียน-สหรฐัฯ 

(1.1) อาเซียนเน้นย ้าถึงความส าคญัของบทบาทท่ีสรา้งสรรคข์องสหรฐัฯ ในภูมิภาค 

ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และ

ความสามารถของภูมิภาคในการรบัมือกบัความทา้ทายรูปแบบใหม่ โดยไทยเสนอให้

สหรฐัฯ ท างานร่วมกับอาเซียนและผูเ้ล่นส าคญัอ่ืน ๆ ในภูมิภาคผ่านการส่งเสริมความ

ร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมบนพ้ืนฐานของหลกัการภายใตมุ้มมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก 

(ASEAN Outlook on the Indo-Pacific AOIP) ซ่ึงจะเอ้ือใหทุ้กประเทศสามารถฟ้ืนตัว

จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ

กา้วสู่ยุคความปกติถดัไป (Next Normal) ไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

(1.2) สหรฐัฯ ยืนยนัถึงความส าคญัของอาเซียนและย ้าถึงความมุ่งมัน่ของสหรฐัฯ ใน

การส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนในฐานะหวัใจของการด าเนินยุทธศาสตร์

อินโด-แปซิฟิกของสหรฐัฯ ซ่ึงมีเป้าหมายในการเสริมสรา้งภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ท่ีเสรี 

เปิดกวา้ง มีเสถียรภาพ มัง่คัง่ เขม้แข็ง และปลอดภยั โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของกฎกติกา

และค่านิยมร่วมกนั 

( 2 )  ก า ร ฟ้ื น ฟู

เศรษฐกิจ 

(2.1) อาเซียนเน้นย ้าความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทัล การพฒันา

ทุนมนุษย ์และการเปล่ียนผ่านดา้นพลงังาน ทั้งน้ี ไทยไดผ้ลกัดนัความร่วมมือดา้นการ
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 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานดิจิทัล และการพัฒนาศักยภาพก าลังคนดิจิทัลในอาเซียน 

โดยเฉพาะส าหรบักลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย และธุรกิจดิจิทัล

สตารท์อพั ตลอดจนเนน้ย า้ศกัยภาพของไทยและอาเซียนในการเป็นส่วนส าคญัของห่วง

โซ่อุปทานของสหรฐัฯ โดยเฉพาะในสาขายานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการแพทยแ์ละ

เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เซมิคอนดักเตอร์ และกลุ่ม

ผลิตภัณฑท่ี์ใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง โดยทั้งภาครฐัและภาคเอกชนของสหรฐัฯ แสดงความ

พรอ้มท่ีจะสนับสนุนอาเซียนในการเสริมสรา้งความร่วมมือขา้งตน้ใหบ้ังเกิดผลเป็น

รูปธรรม 

(2.2) สหรฐัฯ ไม่ไดก้ล่าวถึงขอ้ริเร่ิมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก 

(Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) โดยตรง แต่ระบุถึงวิสัยทัศน์ท่ีจะสร้าง

ระบบเศรษฐกิจโลกท่ีตั้งอยู่บนมาตรฐานสูง โดยในชั้นน้ีประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแ้ก่ 

เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไทย ได้ร่วม

สนับสนุนขอ้ริเร่ิม IPEF แลว้ 

( 3 )  ก า ร

เปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

(3.1) การรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นท่ีทั้งอาเซียนและ

สหรฐัฯ ใหค้วามส าคญั โดยเฉพาะการสนับสนุนการเปล่ียนผ่านสู่พลงังานสะอาดและ

สังคมคาร์บอนต า่ โดยสหรัฐฯ แสดงความพรอ้มท่ีจะสนับสนุนแหล่งเงินและความ

ช่วยเหลือทางเทคนิคใหแ้ก่อาเซียนส าหรบัการเปล่ียนผ่านสู่พลงังานสะอาด และการ

พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ียัง่ยืน ตลอดจนการกระชับความเป็นหุน้ส่วนในดา้นการ

คมนาคมขนส่งท่ียัง่ยืน การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าไม ้และการแบ่งปันขอ้มูลดาวเทียมเพ่ือ

เตรียมพรอ้มรบัมือกบัวิกฤตสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

(3.2) ไทยเน้นย ้าความส าคญัของการสรา้งสมดุลระหว่างการพฒันาเศรษฐกิจกบัการ

รกัษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนความร่วมมือเพ่ือผลกัตันแนวคิดใหม่ ๆ ในการขบัเคล่ือน

การพฒันาอยา่งสมดุล เช่น โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ

สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG Model) โดยไทยพรอ้มจะร่วมมือ

กบัสหรฐัฯ ในฐานะเจา้ภาพ 

(4) ความร่วมมือ

ทางทะเล 

อาเซียนและสหรฐัฯ เห็นพอ้งกนัถึงความส าคญัของการรกัษาเสรีภาพในการเดินเรือ

และการรกัษาส่ิงแวดลอ้มทางทะเล โดยสหรฐัฯ ประกาศขอ้ริเร่ิมใหม่ 60 ลา้นดอลลาร์

สหรฐั เพ่ือขยายความร่วมมือทางทะเลกบัอาเซียน โดยเนน้การเสริมสรา้งความร่วมมือ

ระหวา่งหน่วยยามฝ่ังของสหรฐัฯ กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของอาเซียนในดา้นการบงัคบั

ใชก้ฎหมายทางทะเล ความร่วมมือดา้นความตระหนักรูส้ถานการณ์ทางทะเล และ

ความร่วมมือในการต่อตา้นการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม 

(5) ประเด็นภูมิภาค

แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง

ประเทศ 

(5.1) ทะเลจีนใต ้ทั้งสองฝ่ายย ้าถึงความส าคญัของการรกัษาสนัติภาพ เสถียรภาพ 

ความปลอดภยั และเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่าน โดยสหรฐัฯ สนับสนุนท่าทีของ

อาเซียนต่อการเจรจาประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใตท่ี้มีประสิทธิภาพ มีเน้ือหาท่ี

ครอบคลุม และสอดคลอ้งกบักฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งเคารพสิทธิของประเทศ

ท่ีสาม 

(5.2) ความสัมพันธส์หรัฐฯ-สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐฯ ย ้าว่า การแข่งขนั

ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเป็นความเป็นจริงของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน รวมทั้งมี

มาตรการรองรบัเพ่ือควบคุมวิกฤตและลดความเส่ียงจากผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
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(5.3) สถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  สหรัฐฯ สนับสนุนการ

ด าเนินการตามฉันทามติ 5 ขอ้ ของผู้น าอาเซียน การมีปฏิสัมพันธ์และการหารือ

ระหว่างทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงกลุ่มท่ีอยู่ตรงขา้มกบัรฐับาลเพ่ือน าเมียนมากลบัสู่

สันติภาพและความมัน่คง โดยสหรัฐฯ และพันธมิตรจะยงัคงมาตรการคว า่บาตรต่อ

เมียนมาต่อไป 

(5.4) สถานการณใ์นยูเครน สหรฐัฯ กล่าวประณามการรุกรานยูเครนของสหพนัธรฐั

รสัเซียอยา่งรุนแรงและชดัเจน โดยเห็นวา่ เป็นการก่อสงครามท่ีโหดรา้ย ปราศจากการ

ยัว่ยุ และละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางพลังงาน

และห่วงโซ่อุปทานอาหารของโลก และเรียกร้องให้อาเซียนถอยห่างจากการมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัรสัเซีย ขณะท่ีอาเซียนแสดงความห่วงกังวลต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นจาก

สถานการณด์งักล่าว ซ่ึงไทยไดย้ ้าถึงความจ าเป็นท่ีทุกฝ่ายตอ้งหนัมาใหค้วามส าคญักบั

ขอ้พิจารณาดา้นมนุษยธรรมเพ่ือเยียวยาผูท่ี้เดือดรอ้นจากสถานการณค์วามไม่สงบใน

พ้ืนท่ีต่าง ๆ ทั้งวิกฤตพลงังาน ความยากจน และการขาดแคลนสินคา้อุปโภคท่ีจ าเป็น 

แทนความขดัแยง้ 

(6) ผลลพัธข์องการ

ประชุม 

(6.1) ผู้น าอาเซียนและสหรัฐฯ ร่วมรับรองแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ เพ่ือแสดง

เจตนารมณร์่วมกนัในการขบัเคล่ือนความสมัพนัธแ์ละส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกนั

เพ่ือมุง่สู่ความเป็นหุน้ส่วนเชิงยุทธศาสตรแ์บบรอบดา้นในอนาคต 

(6.2) สหรฐัฯ ประกาศขอ้ริเร่ิมใหม่ 150 ลา้นดอลลารส์หรฐั เพ่ือขยายความร่วมมือ

กับอาเซียนในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาท่ี

ยัง่ยืน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 2) การศึกษา  3) ความร่วมมือทางทะเล และ 

4) ความมัน่คงดา้นสาธารณสุข โดยมีขอ้ริเร่ิมดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคัญ เช่น “Trade 

Winds Business Forum” ซ่ึงสหรฐัฯ จะน าคณะนักธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา 

เดินทางเยือนภูมิภาคอาเซียนในปี 2566 โดยใชไ้ทยเป็นฐานในการด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ รวมทั้ งการจัดตั้ ง  “U.S.-ASEAN Institute for Rising Leaders” ท่ี  Johns 

Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS) โดยการสนับสนุนจาก

ภาคเอกชนสหรัฐฯ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

(6.3) สหรฐัฯ ประกาศการเสนอช่ือนายโจฮานเนส อะเบเบ อบัราฮมั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษา

ใกลชิ้ดของประธานาธิบดีสหรฐัฯ ใหเ้ป็นเอกอคัรราชทูตสหรฐัฯ ประจ าอาเซียน 

 

18. เรื่อง สรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ช่วงที่ 2 และการประชุม

สมยัพิเศษ เน่ืองในวาระครบรอบ 50 ปี ของโครงการสิ่งแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ 

 คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ สมัยท่ี 5 ช่วงท่ี 2                   

( The Resumed Session of fifth Session of the United Nations Environments Assembly :  UNEA 5 .2 ) 

และการประชุมสมยัพิเศษเน่ืองในวาระครบรอบ 50 ปี ของโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Environments Programme: UNEP) (UNEP@50) และมอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งตามท่ีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) เสนอ 

สาระส าคญัของเรื่อง 

ทส. รายงานว่า การเขา้ร่วมประชุม UNEA 5.2 ภายใต้หัวขอ้หลัก “Strengthening Actions for 

Nature to Achieve the Sustainable Development Goals” ระหว่างวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์-2 มีนาคม 2565 และ

การประชุมสมัยพิเศษ UNEP@50 ภายใตห้ัวขอ้หลัก “Strengthening UNEP for the Implementation of the 
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Environmental Dimension of the 2030 Agenda for Sustainable Development”  ระหว่างวันท่ี 3-4 

มีนาคม 2565 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรฐัเคนยา ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นหวัหนา้คณะผูแ้ทน่ไทย พรอ้มทั้งผูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เขา้ร่วมการ

ประชุม มีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

 1. การประชุม UNEA 5.2  

  1.1 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มกล่าวถอ้ยแถลงโดย

เนน้ย  ้าว่า การประชุม UNEA 5.2 จะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการสรา้งความยืดหยุ่นในการรบัมือกบัโรคระบาดใหญ่และ

วิกฤตการณส่ิ์งแวดลอ้มโลกในอนาคต โดยประชาคมโลกจะตอ้งผลกัดนัพนัธกรณีท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นนโยบาย กฎหมาย 

และการลงทุนอย่างเร่งด่วน ส าหรบัประเทศไทยไดป้รบัโครงสรา้งทางเศรษฐกิจพรอ้มกับพ้ืนฟูระบบนิเวศ

ดว้ยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economic 

Model: BCG Model ซ่ึงใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งของประเทศในดา้นความหลากหลายทางชีวภาพและใชเ้ทคโนโลยี

เพ่ือเปล่ียนประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยธรรมชาติ นอกจากน้ี ยงัมุ่งมัน่ขบัเคล่ือนคารบ์อนเครดิต

ที่ไดม้าจากการบริหารจัดการแบบองค์รวม ท่ีต้องอาศัยความรู ้ความเขา้ใจในธรรมชาติ รวมถึงความ

หลากหลายทางชีวภาพเป็นพ้ืนฐานเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality) 

ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกเป็นศูนย ์(Net zero Greenhouse Gas Emission) ภายใน

ปี ค.ศ. 2065 รวมทั้งยังสนับสนุนหลักการจัดตั้งคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐ ( Intergovernmental 

Negotiating Committee) ซ่ึงเป็นกลไกส าหรบัการเจรจาจดัท าขอ้ตกลงระหวา่งประเทศฉบบัใหมต่่อไป 

  1.2 การเสวนาของผู ้แทนระดับสูง  (Leadership Dialogues) ในหัวขอ้ “Strengthening 

Actions for Nature to Achieve SDGs” ประเทศไทยได้เน้นย  ้ าความส าคัญและความจ าเป็นของการ

ประสานงานระหว่าง UNEP และส านกังานเลขาธิการของขอ้ตกลงพหุภาคีดา้นสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือเป็นกลไกลด

ความขดัแยง้ท่ีส าคญัและลดภาระของประเทศท่ีมีทรพัยากรจ ากดัในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

พรอ้มทั้งเน้นย ้าให ้UNEP แสดงบทบาทส าคัญในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างบูรณาการในทุกระดับ และ

เสริมสรา้งการใชข้อ้มูลเชิงวิทยาศาสตร์ในการก าหนดนโยบายซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการขับเคล่ือนสู่

ความส าเร็จ นอกจากน้ี ไดเ้รียกรอ้งใหส้มัชชาส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติในฐานะหน่วยงานสูงสุดแสดง

บทบาทผูน้ าในการสนับสนุนการด าเนินการตามขอ้ตกลงพหุภาคีดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี เน่ืองจากประเทศไทยเป็นท่ีตั้งของส านักงาน UNEP ประจ าภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟิก จึงพรอ้มท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมของ UNEP โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการส่งเสริมการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ระดบัโลกต่อไป 

 2. การประชุมสมัยพิเศษ UNEP@50 นายกรฐัมนตรีร่วมกล่าวถอ้ยแถลง โดยช่ืนชม UNEP ท่ี

สนับสนุนประเทศสมาชิกในการดูแลส่ิงแวดลอ้มและพรอ้มจะร่วมด าเนินงานกบั UNEP และประชาคมโลกในการ

จดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก ซ่ึงประเทศไทยมีความพยายามในการจดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด 

โดยการบงัคบัใชก้ฎหมายและนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเขม้ขน้ รวมถึงเน้นการสรา้งความสมดุลของสรรพส่ิง

ควบคู่กบัการใชน้วตักรรมเพ่ิมคุณค่า เพ่ือน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริม BCG 

Model ซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติและหวงัว่า UNEP จะสนับสนุนประเทศสมาชิกในการแสวงหาแนวทางและนวตักรรม

ใหม่ ๆ ท่ีส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละประเทศท่ี

แตกต่างกนั และพรอ้มสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ UNEP ท่ีตั้งอยู่ใน

ประเทศไทยอยา่งเต็มท่ีเพ่ือร่วมแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก 

 3. เอกสารผลลพัธก์ารประชุม 

เอกสารผลลพัธ ์ สาระส าคญั 

1. ปฏิญญาระดับรัฐมนตรี ซ่ึง

มุ่งเน้นการด าเนินงานร่วมกัน

ไดมี้การรับรองในการประชุม UNEA5.2 เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2565 

โดยมีการปรับเปล่ียนถอ้ยค าซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการแกไ้ขสาระส าคัญของ
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เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติอย่างยัง่ยืน

และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการ

พั ฒ น า ท่ี ยั ่ ง ยื น ภ า ย ห ลั ง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19)  

เอกสารใหเ้ปล่ียนแปลงไปและไม่ขัดกับหลกัการที่คณะรฐัมนตรีไดใ้ห้

ความเห็นชดัไว ้   (22 กุมภาพนัธ ์2565) เช่น (1) การเพ่ิมถอ้ยค าเพ่ือ

สะทอ้นถึงการยืนยนัหลกัการต่าง ๆ ท่ีประชาคมโลกไดต้กลงร่วมกนัไวแ้ลว้ 

(2) การเพ่ิมถ้อยค าในการส่งเสริมความเช่ือมโยงของระบบนิเวศและ

สนับสนุนการประเมินทางวิทยาศาสตรใ์นเวทีระหวา่งประเทศต่าง ๆ ในการ

แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

2. ปฏิญญาทางการเมือง  ซ่ึง

เน้นย ้ า ถึ งการ ให้ค ามั ่น ท่ี จ ะ

เสริมสร้างการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศเพ่ือ

เสริมสรา้งขีดความสามารถให้

ทุกภาคส่วนด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

การพัฒนาท่ียัง่ยืน ค.ศ. 2030 

และให้การรับรองบทบาทของ 

UNEA ในฐานะหน่วยงานหลกัใน

การก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม

ระดบัโลก 

ได้มีการรับรองในการประชุมสมัยพิเศษ UNEA@50 เม่ือวันที่  3  

มีนาคม 2565 โดยมีการปรับเปล่ียนถอ้ยค าซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการแก้ไข

สาระส าคัญของเอกสารใหเ้ปล่ียนแปลงไปและไม่ขัดกับหลักการที่

คณะรฐัมนตรีไดใ้หค้วามเห็นชอบไว  ้(22 กุมภาพนัธ์ 2565) เช่น (1) 

การเพ่ิมถอ้ยค าเพ่ือสะทอ้นถึงขอ้มติสมชัชาสหประชาชาติและขอ้มติของ

คณะมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดต้กลงร่วมกนัไวแ้ลว้ (2) การเพ่ิมถอ้ยค าเพ่ือเน้น

ย ้าความส าคญัของการขจดัความยากจนเพ่ือบรรลุการพฒันาท่ียัง่ยืน (3) 

การเพ่ิมถอ้ยค าการสรา้งความเขม้แข็งและเสริมสรา้งบทบาทของส านักงาน

ภูมิภาคและส านักงานใหญ่ของ UNEP                   (4) การปรับถอ้ย

ค าใหก้ารบริจาคเงินสมทบกองทุนส่ิงแวดลอ้มของ UNEP โดยค านึงถึง

สถานการณข์องแต่ละประเทศ และ (5) การเพ่ิมถอ้ยค าเพ่ือเสริมสรา้งความ

ร่วมมือกบัหุน้ส่วนต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือประเทศก าลงัพฒันาในการด าเนิน

นโยบายส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

3. ขอ้มติและขอ้ตดัสินใจ เป็น

กรอบแนวทางการด าเนินงาน

แก้ไ ข ปัญหา ส่ิ ง แ วดล้อ ม ใ ห้

สอดคลอ้งกับนโยบายของแต่ละ

ประเทศเพ่ือใหป้ระเทศสมาชิก

น า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท า ง ก า ร

ด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

การพฒันาท่ียัง่ยืน 

ไดมี้การรบัรองขอ้มต ิจ  านวน 14 ขอ้ และขอ้ตดัสินใจ จ  านวน 1 ขอ้ [ซ่ึง

มีการเปล่ียนแปลงจ านวนขอ้มติจากเดิมท่ีคณะรฐันตรีไดใ้หค้วามเห็นชอบ

ไว ้                  (22 กุมภาพนัธ์ 2565) จาก 16 ขอ้ เป็น 14 ขอ้ แต่

สาระส าคัญยังคงเดิม] ในการประชุม UNEA 5.2 เพ่ือปกป้อง ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน  และเน้นย ้าความ

เร่งด่วนในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก กบัความทา้ทายของการพฒันา

ท่ียัง่ยืนในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ เช่น มลพิษจากพลาสติก การสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ การ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ และโรคท่ีติดต่อจากสตัวส์ู่คน รวมถึง

การจดัการสารเคมีและของเสียอยา่งเหมาะสม รวมทั้งการฟ้ืนฟูที่เป็นมิตร

กบัสิ่งแวดลอ้มภายหลงัสถานการณโ์ควิด-19 โดยประเทศไทยไดร้่วม

อุปถัมภข์อ้มติ 4 ขอ้ ได้แก่ (1) การจัดการสารเคมีและของเสีย (2) 

Science-Policy Panel เพ่ือจัดการสารเคมีและของเสียและป้องกันมลพิษ 

(3) มิติดา้นส่ิงแวดลอ้มในการฟ้ืนฟูหลังโควิด-19 อย่างยัง่ยืน ยืดหยุ่น 

และครอบคลุม และ (4) การสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือความยัง่ยืน

ในการผลิตและบริโภค 

หมายเหต ุ: การปรบัเปล่ียนถอ้ยค าของปฏิญญาทั้ง 2 ฉบบั เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิก รวมถึงประเทศไทย

ในการด าเนินงานดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามบริบทและขีดความสามารถ

ของแต่ละรฐัสมาชิกบนพ้ืนฐานของความสมคัรใจและสอดคลอ้งกบัการด าเนินการตามนโยบายของแต่ละประเทศ

รวมถึงเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน ค.ศ.2030 ตลอดจนการด าเนินการตามขอ้ตกลงพหุภาคีดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี

ประเทศไทยเขา้ร่วมและมีการด าเนินการตามขอ้ตกลงมาอยา่งต่อเน่ือง  
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19. เรื่อง ผลการประชุมรฐัมนตรีพลงังานบิมสเทค ครั้งที่ 3 

 คณะรฐัมนตรีรบัทราบตามท่ีกระทรวงพลงังาน (พน.) เสนอ ผลการประชุมรฐัมนตรีพลงังานบิมสเทค
 

(The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ครั้งท่ี 3 โดย

มีเนปาลเป็นเจา้ภาพผ่านการประชุมทางไกล ระหวา่งวนัท่ี 19-20 เมษายน 2565 และมีปลดักระทรวงพลงังาน 

(นายกุลิศ สมบัติศิริ) เป็นผู้แทนเขา้ร่วมประชุม [คณะรัฐมนตรีมีมติ (19 เมษายน 2565) เห็นชอบร่าง

แถลงการณ์ร่วมการประชุมรฐัมนตรีพลังงานบิมสเทค ครั้งท่ี 3 และหากมีความจ าเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนร่างถอ้ย

แถลงร่วมของการประชุมในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญัและไมข่ดักบัหลกัการท่ีคณะรฐัมนตรีไดใ้หค้วามเห็นชอบไว ้ให ้

พน. ด าเนินการได ้โดยใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรีทราบภายหลงั พรอ้มทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยไดร้บั

จากการปรบัเปล่ียนดงักล่าวดว้ย]                  สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

 1. ความคืบหนา้ของโครงการดา้นพลงังานภายใตก้รอบความร่วมมือบิมสเทค สรุปได ้ดงัน้ี  

ประเด็น ความคืบหนา้ 

(1) การจัดท าบันทึกความ

เข้าใจเก่ียวกับการเช่ือมโยง

โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าบิมสเทค 

ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจฯ แลว้ เมื่อวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

(2) การจดัตั้งคณะกรรมาธิการ

ประสานงานดา้นการเช่ือมโยง

โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าบิมสเทค 

จดัตั้งคณะกรรมาธิการและจดัประชุมคณะกรรมาธิการครั้งท่ี 1 แลว้ เมื่อ

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

(3) การจัดท าการศึกษาแผน

แม่บทการเช่ือมโยงโครงข่าย

สายส่งไฟฟ้าบิมสเทค 

อยู่ระหว่างหารือเก่ียวกับเอกสารเชิงหลักการและขอบเขตการด าเนิน

โครงการร่วมกบัธนาคารเพ่ือการพฒันาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: 

ADB) 

(4) การจดัตั้งศูนยพ์ลงังานบิมส

เทค 

ลงนามในบนัทึกความตกลงแลว้เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2554 

 2. การแสดงวิสัยทัศนแ์ละน าเสนอนโยบายดา้นพลังงาน และแนวทางความร่วมมือภายใต้

กรอบบิมสเทคของรฐัมนตรีและผูแ้ทนรฐัมนตรีของประเทศสมาชิก สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

รฐัมนตรี/ผูแ้ทนรฐัมนตรีของ

ประเทศสมาชิก 
สาระส าคญั 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลงังานและทรพัยากรแร่ของ

บงักลาเทศ 

ภูมิภาคบิมสเทคก าลงัเผชิญกบัความทา้ทายทางพลงังานในดา้นต่าง ๆ 

ซ่ึงการยกระดับความร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพ่ือแก้ไขปัญหา

สถานการณฉุ์กเฉินจะสามารถเปล่ียนความทา้ทายใหเ้ป็นโอกาสในการ

พฒันาทางเศรษฐกิจและเสริมสรา้งความมัน่คงทางพลงังานในภูมิภาค

ได ้นอกจากน้ี บิมสเทคตอ้งร่วมมือกนัสรา้งความสมดุลระหว่างการพฒันา

เศรษฐกิจ การรกัษาสภาพแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศด้วยการส่งเสริม

การใชเ้ทคโนโลยีพลงังานสะอาดใหม้ากขึ้ นในภูมิภาค 

(2) ปลดั พน. ของภูฏาน พรอ้มสนับสนุนความร่วมมือเพ่ือการเปล่ียนผ่านจากการใชเ้ช้ือเพลิง

ฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดเพ่ือส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

ทางพลังงานอย่างยัง่ยืนของภูมิภาคบิมสเทค โดยภูฏานเป็นประเทศท่ีมี

ศักยภาพดา้นพลงังานน ้าและปัจจุบนักระแสไฟฟ้าทั้งหมดในภูฏานเป็น

ไฟฟ้าพลงัน ้า อยา่งไรก็ตาม ภูฎานมีความสนใจในแหล่งพลงังานหมุนเวียน

อ่ืน ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานลม ซ่ึงภูมิภาคบิมสเทคเป็น

ภูมิภาคท่ีมีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนสูง โดยเฉพาะพลังง าน

แสงอาทิตย์ ดังน้ัน การส่งเสริมการด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาพลังงาน
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ทดแทน การจัดตั้งการเช่ือมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าบิมสเทค และการ

ส่งเสริมการซ้ือขายไฟฟ้าภายในภูมิภาคจะช่วยเสริมสรา้งความมัน่คงทาง

พลงังานและความเป็นอยูท่ี่ดีต่อประชาชนของภูมิภาคอยา่งยัง่ยืน 

(3) รฐัมนตรี พน. ของอินเดีย ปัจจุบันอินเดียก าลังประสบปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ จึงได้ประกาศเป้าหมายที่จะเพิ่มสดัส่วนการใชไ้ฟฟ้า

จากพลงังานหมุนเวียนใหไ้ดร้อ้ยละ 50 และก าหนดเป้าหมายลดการ

ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์หไ้ม่เกิน 1 ลา้นตนั ภายในปี 2573 

(ค.ศ. 2030) และเห็นว่าเป้าหมายหลักของความร่วมมือของประเทศ

สมาชิกบิมสเทคไดมุ้่งเน้นการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศ

ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือดา้นพลงังานสะอาดร่วมกนัดว้ย อยา่งไรก็ตาม

ประเทศสมาชิกบิมสเทคมีศกัยภาพดา้นพลงังานหมุนเวียนท่ีแตกต่างกนัไป 

ดงัน้ัน การส่งเสริมการจดัตั้งความเช่ือมโยงโครงขา่ยสายส่งไฟฟ้าในภูมิภาค

จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ทุกประเทศสามารถเขา้ถึงไฟฟ้าจากแหล่ง

พลงังานสะอาดไดอ้ย่างทัว่ถึง ทั้งน้ี อินเดียไดม้ีการด าเนินนโยบาย “หน่ึง

ดวงอาทิตย ์หน่ึงโลก หน่ึงโครงข่ายไฟฟ้า” ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงพลงังาน

แสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าเพื่อเช่ือมต่อไปยัง

นานาชาต ิโดยเช่ือวา่จะช่วยใหทุ้กประเทศเขา้ถึงพลงังานแสงอาทิตยไ์ดแ้ละ

เป็นการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายดา้นสภาพภูมิอากาศท่ีตั้งไว ้

(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ไฟฟ้าและพลังงานของเมียน

มา 

การลงนามในบนัทึกความเขา้ใจดา้นการเช่ือมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าบิมส

เทคของประเทศสมาชิกจะเป็นการส่งเสริมการจดัตั้งความเช่ือมโยงโครงข่าย

ไฟฟ้า           บิมสเทค ทั้งน้ี เมียนมามีสดัส่วนการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานน ้า

และก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างเร่งพัฒนาโครงการ

ดา้นพลังงานสะอาดต่าง ๆ เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบน

หลงัคา โครงการพลงังานแสงอาทิตยทุ่์นลอยน ้า และโครงการโรงไฟฟ้าพลัง

น ้าขนาดเล็ก ซ่ึงจะช่วยผลกัดนัใหเ้มียนมาสามารถบรรลุเป้าหมายดา้นสภาพ

ภูมิอากาศท่ีตั้งไวไ้ด ้

(5) ปลัดกระทรวงพลังงาน

ท รั พ ย า ก ร น ้ า แ ล ะ ก า ร

ชลประทานของเนปาล 

ความร่วมมือดา้นพลงังานในภูมิภาคบิมสเทคเป็นส่วนส าคญัในการส่งเสริม

ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืนของภูมิภาค เน่ืองจากประเทศสมาชิกบิมสเทคมี

ศักยภาพดา้นพลังงานท่ีแตกต่างและหลากหลายซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ ๆ ในภูมิภาค 

โดยเนปาลอยู่ระหว่างเร่งด าเนินโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าเพ่ือแกไ้ขปัญหาการ

ขาดแคลนพลงังานและส่งเสริมการใชพ้ลงังานท่ีไม่ใช่เช้ือเพลิงฟอสซิล ซ่ึงจะ

ท าใหเ้นปาลมีก าลังการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ืองและในอีกไม่ก่ีปี

ขา้งหน้าเนปาลจะมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าพลงัน ้าท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการใช้

ไฟฟ้าภายในประเทศและสามารถส่งต่อไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นและประเทศ

อ่ืน ๆ ในภูมิภาคผ่านการเช่ือมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าและการซ้ือขายไฟฟ้า

ในภูมิภาคได ้

(6) ปลดั พน. ของศรีลงักา ศรีลงักาใหค้วามส าคญักับการแกไ้ขปัญหาสภาพภูมิอากาศและการลดการ

ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดโ์ดยไดต้ั้งเป้าหมายการเพ่ิมสดัส่วนพลังงาน

หมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าใหไ้ดร้อ้ยละ 70 ภายในปี 2573 

(ค.ศ. 2030) และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดสุ์ทธิเป็นศูนย ์
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ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) ซ่ึงการบรรลุเป้าหมายดงักล่าวจะตอ้งพัฒนา

เทคโนโลยีดา้นพลังงานต่าง ๆ ควบคู่กัน เช่น การพัฒนาโครงข่ายสายส่ง

ไฟฟ้าและการพัฒนาแบตเตอร่ีและระบบกักเก็บไฟฟ้าสูบกลับ ทั้งน้ี การ

แลกเปล่ียนองค์ความรู ้ประสบการณ์ การลงทุนดา้นเทคโนโลยีพลังงาน

สะอาด รวมทั้งการเช่ือมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าระหว่างภูมิภาคเป็นส่ิ งท่ี

จ าเป็นในการพัฒนาภาคพลังงานของภูมิภาคบิมสเทคใหต้อบสนองต่อเป้า

หมายความมัน่คงทางพลังงานอย่างยัง่ยืน และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ร่วมกนัในภูมิภาค 

(7) ปลดั พน. ของไทย ปัจจุบนัประชาคมโลกก าลงัเผชิญสถานการณด์า้นพลงังานท่ีมีความรุนแรงขึ้ น

อย่างต่อเน่ือง เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

และปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

ในดา้นค่าครองชีพท่ีสูงขึ้ นและเกิดความกงัวลเก่ียวกบัการขาดแคลนพลังงาน 

ดังน้ัน ภูมิภาคบิมสเทคจึงตอ้งเร่งการร่วมมือกันเพ่ือแกปั้ญหาดังกล่าว โดย

พฒันาพลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิลและเช้ือเพลิงพลงังานสะอาดอย่างสมดุล อีก

ทั้งศกัยภาพและความมุ่งมัน่ของภูมิภาคบิมสเทคในการร่วมมือกนัจดัตั้งศูนย์

พลงังานบิมสเทคและการจดัตั้งการเช่ือมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในภูมิภาค

จะเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันใหเ้กิดความมัน่คง ยืดหยุ่น และยัง่ยืน

ทางดา้นพลงังาน ทั้งน้ี ไทยไดป้ระกาศเป้าหมายการบรรลุการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดสุ์ทธิเป็นศูนยภ์ายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) และการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์ในปี 2608 (ค.ศ.2065) 

รวมทั้งไดมี้การก าหนดเป้าหมายดังกล่าวในร่างแผนพลงังานชาติ ในปี 

2565 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการด้านพลังงานใหส้ามารถบรรลุ

เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้นอกจากน้ี ไทยพรอ้มสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน

ดา้นพลงังานสะอาดและการส่งเสริมการเช่ือมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า 

รวมทั้งพร้อมแบ่งปันองค์ความรู ้และประสบการณ์จากการด าเนิน

โครงการซ้ือขายไฟฟ้าแบบพหุภาคีระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ไทย สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาโครงการเช่ือมโยงและซ้ือขายไฟฟ้าในภูมิภาคบิมสเท

คต่อไป 

 

20. เรื่อง ร่างปฏิญญาว่าด้วยการสร้างอนาคตที่ยัง่ยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่นในการส่งเสริม

ผูป้ระกอบการสตรีในอาเซียน 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าดว้ยการสรา้งอนาคตท่ียัง่ยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่น

ในการส่งเสริมผูป้ระกอบการสตรีในอาเซียน เพ่ือกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จะไดแ้จง้

รบัรองไปยงัส านักเลขาธิการอาเซียนต่อไป โดยหากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเอกสารในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ

หรือไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ใหก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยด์ าเนินการได้

โดยไม่ตอ้งเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก รวมทั้งใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความ

มัน่คงของมนุษย์ในฐานะรัฐมนตรีอาเซียนดา้นสตรีของประเทศไทย มีหนังสือแจง้ความเห็นชอบรับรองร่าง

ปฏิญญาว่าดว้ยการสรา้งอนาคตท่ียัง่ยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่นในการส่งเสริมผูป้ระกอบการสตรีในอาเซียนไป

ยงัส านักเลขาธิการอาเซียน ภายหลงัจากคณะรฐัมนตรีไดม้ีมติเห็นชอบแลว้ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) เสนอ 
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  สาระส าคญั 

  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์สรุปสาระส าคญัของร่างปฏิญญาวา่ดว้ยการ

สรา้งอนาคตท่ียัง่ยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่นในการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีในอาเซียน (Declaration on 

Building A More Sustainable, Inclusive and Resilient Future: Unlocking Women’s Entrepreneurship in ASEAN 

) ดงัน้ี 

  1. อาเซียนสนับสนุนค ามัน่ของอาเซียนในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริม

พลงัสตรีและเด็กผูห้ญิง ยืนยนัถึงความสอดคลอ้งระหว่างวิสยัทศัน์ประชาคมอาเซียน 2025 และวาระการพฒันา

แห่งสหประชาชาติเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน 2030 เน้นย ้าความจ าเป็นในความพยายามเพ่ือส่งเสริมพลังทาง

เศรษฐกิจของสตรี และการพฒันาผูป้ระกอบการสตรีในอาเซียน เน้นย ้าถึงผลกระทบท่ีไม่เคยเ กิดขึ้ นมาก่อนและ

ในระยะยาวของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ท่ีมีต่อสตรี ยกย่องความพยายามอย่างแน่วแน่ใน

การด าเนินการอย่างต่อเน่ือง                เพ่ือพฒันาและส่งเสริมผูป้ระกอบการสตรี ยอมรบัว่าสตรีเป็นกลไก

ส าคัญในการขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และตระหนักถึงการสรา้งความยัง่ยืนท่ีมากขึ้ นอนาคตท่ี

ครอบคลุม และพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลง 

  2. ประเทศสมาชิกอาเซียน ด าเนินการเพ่ือพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของผูป้ระกอบการสตรีใน

ภูมิภาค ดงัน้ี 

   1) ระบุอุปสรรคเชิงสถาบันและเชิงโครงสรา้งท่ีสตรีประสบ โดยเฉพาะสตรีพิการและ

สตรีท่ีอยูใ่นสถานการณเ์ปราะบางในการจะเป็นผูป้ระกอบการ และการเสริมอ านาจทางเศรษฐกิจในวงกวา้ง 

   2) เสริมสรา้งนโยบายและกรอบกฎหมายท่ีสนับสนุนการพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ

สตรี ความยืดหยุน่ และการเสริมพลงัทางเศรษฐกิจ 

   3) ส่งเสริมการลงทุนท่ีมีมุมมองมิติเพศภาวะซ่ึงรวมถึงส่วนประกอบของการลงทุนใน

ธุรกิจท่ีสตรีเป็นเจา้ของ หรือเป็นผูน้ าธุรกิจ 

   4) ส่งเสริมมาตรการท่ีก าหนดเป้าหมายเพ่ือใหผู้ห้ญิงปรับตัว รับมือ และฟ้ืนตัวจาก

วิกฤต โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  

   5) ลงทุนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิเคราะหแ์บบเพศภาวะ สรา้งแผนปฏิบติั

การ และการติดตามความกา้วหนา้ของธุรกิจท่ีมีสตรีเป็นเจา้ของและสตรีผูน้ า 

   6) ส่งเสริมแนวทางท่ีครอบคลุมและตอบสนองทางเพศภาวะซ่ึงจะควบคุมบทบาทของ

ผูป้ระกอบการสตรีเพ่ือความกา้วหนา้ในการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

   7) สนับสนุนบริการท่ีมีมุมมองมิติเพศภาวะและการบริการสนับสนุนความเป็น

ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ถึงง่ายส าหรบัสตรี 

   8) ตระหนักและใหคุ้ณค่าของงานการดูแลท่ีไม่ไดร้ับค่าจา้ง และงานในครัวเรือนของ

สตรี 

   9) เสริมสรา้งความร่วมมือขา้มสาขา และขา้มเสาในชุมชนอาเซียน 

  แตง่ตั้ง 

 

21. เรื่อง การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                          

(ส านกันายกรฐัมนตรี)  

   คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีส านักงบประมาณเสนอแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญั สงักดั

ส านักนายกรฐัมนตรี ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ราย ตั้งแต่วนัท่ีมีคุณสมบติั

ครบถว้นสมบรูณ ์ดงัน้ี   
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   1. นายอนุชา ภาระนันท  ์ ท่ีปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ)                    

ส านักงบประมาณ ด ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านัก

งบประมาณ ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564    

   2. นางสาวเพ็ญแข จันทร์สว่าง  ท่ีปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ

เช่ียวชาญ) ส านักงบประมาณ ด ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะหง์บประมาณทรงคุณวุฒิ) 

ส านักงบประมาณ ตั้งแต่วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564    

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตั้ง 

 

22. เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจ าอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก (กระทรวงการ

ตา่งประเทศ)  

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม

แต่งตั้งสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจ าอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก จ านวน 2 ราย เพ่ือใหด้ ารงต าแหน่งสืบต่อไป

อีกวาระหน่ึง และทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง ตามล าดับ โดยมีวาระด ารงต าแหน่ง 6 ปี ตามท่ีกระทรวงการ

ต่างประเทศเสนอ ดงัน้ี   

   1. นายธนะ ดวงรตัน ์  

   2. นายวีรพนัธุ ์วชัราทิตย ์   

   ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตั้งเป็นตน้ไป  

 

23. เรื่อง การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง                         

การตา่งประเทศ)  

   คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งขา้ราชการ               

พลเรือนสามญั สงักดักระทรวงการต่างประเทศ ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 4 ราย เพ่ือ

ทดแทนผูด้ ารงต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุราชการและสบัเปล่ียนหมุนเวียน ดังน้ี  

   1. นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ใหด้ ารงต าแหน่ง 

เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา   

   2. นายณฐัพล ขนัธหิรญั เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโดฮา รฐักาตาร ์ใหด้ ารง

ต าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง  

  3. นางสาวบุษฎี สนัตพิิทกัษ ์เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงแคนเบอรร์า เครือรฐั

ออสเตรเลีย ใหด้ ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง   

   4. นางสาวมรกต ศรีสวสัด์ิ เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ

ออสเตรีย ใหด้ ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  

  ตั้ งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ซ่ึงการแต่งตั้ งข ้าราชการให้ไปด ารงต าแหน่ง

เอกอคัรราชทูตประจ าต่างประเทศ ตามขอ้ 1 และ 4 ไดร้บัความเห็นชอบจากประเทศผู้รบั ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตั้ง  

 

24. เรื่อง การแตง่ตั้งขา้ราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม)  

   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมเสนอ

การแต่งตั้ง นายดนุช ตนัเทอดทิตย ์เป็นขา้ราชการการเมือง ต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป  
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25. เรื่อง การแตง่ตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนต าแหน่งที่ว่าง  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นางสาวประภา ปูรณโชติ เป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดา้นการเงินการธนาคาร) ในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทน  นายสราวุธ เบญจกุล 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิเดิมท่ีพน้จากต าแหน่งเน่ืองจากขอลาออก เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 ทั้ง น้ี ตั้งแต่วนัท่ี 9 

สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป  

   โดยผูไ้ดร้บัแต่งตั้งแทนน้ีอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ียงัอยู่

ในต าแหน่ง ทั้งน้ี ในครั้งต่อ ๆ ไป ใหก้ระทรวงยุติธรรมด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

คดีพิเศษใหเ้ป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดัดว้ย ตามนัยมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 

23 กุมภาพนัธ ์2559 (เร่ือง การด าเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้

เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)  

 

26. เรื่อง การแตง่ตั้งผูอ้  านวยการสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอการแต่งตั้ง รองศาสตราจารยธ์ีระ

เดช เจียรสุขสกุล เป็นผูอ้ านวยการสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) ตามความใน

มาตรา 21 แห่งพระราชบญัญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 โดยใหม้ีผล

ตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาจา้งเป็นตน้ไป  

 

27. เรื่อง การแตง่ตั้งกรรมการผูช่้วยรฐัมนตรี  

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายมานิต นพ

อมรวด ีเป็นกรรมการผูช้่วยรฐัมนตรี โดยใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ีนายกรฐัมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง  

 

28. เรื่อง การแตง่ตั้งกรรมการผูช่้วยรฐัมนตรี  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายประสาน 

หวังรตัน ปราณี และ นายนภินทร ศรีสรรพางค ์เป็นกรรมการผูช้่วยรฐัมนตรีอีกหน่ึงวาระ โดยใหม้ีผลตั้งแต่

วนัท่ี 13 สิงหาคม 2565  
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