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ค ำน ำ 
 รายงานผลการด าเนินงานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดท าขึ้นเพ่ือประมวลภาพรวมของการเสนอ
เรื่องของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งประกอบไปด้วย การเสนอเรื่องเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี การเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และรายงาน 
ผลการด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับความ
ร่วมมือและการประสานงานอย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดในการจัดท าข้อมูล เอกสาร และวีดิทัศน์ของการ
เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการสนับสนุนข้อมูลวิชาการในการเสนอความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งการรายงานผลการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย  
ณ โอกาสนี้ จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานในสังกัดและหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน
และผู้ที่เก่ียวข้องกับภารกิจประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป 

 
                                                   ส านักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
                                           กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

         กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
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สำรบัญ 
            หน้ำ 
ค ำน ำ            ก 
บทสรุปผู้บริหำร           ฌ 

ส่วนที่ ๑ ผู้ประสำนงำนคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำ  ๑ 
๑.๑ ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  ๑ 
๑.๒ ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

 วิจัยและนวัตกรรม  ๖ 

ส่วนที่ ๒ กำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  ๗ 
๒.๑ กระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  ๗ 
๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน  ๘ 

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   ๘ 
เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี  
(ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเป็นแนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี)   
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘    ๘ 
เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี 
- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘    ๘ 
เรื่อง การเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ไว้แล้วหรือขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรี และการจัดท าฐานข้อมูล 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐    ๙ 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอเรือ่งและขออนุมัติด าเนินโครงการลงทุนขององค์การมหาชน 
ที่มีวงเงินลงทุนสูงเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    ๙ 
เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี 
- มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   ๑๐ 
เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙    ๑๐ 
เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙    ๑๐ 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการน าเสนอวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    ๑๑ 
เรื่อง การน าเสนอวีดิทัศน์ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓    ๑๑ 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
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- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖   ๑๒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full powers) 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘    ๑๒ 
เรื่อง การท าหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ต้อง 
เสนอคณะรัฐมนตรี 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘    ๑๓ 
เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ 
ระหว่างประเทศ 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    ๑๓ 
เรื่อง การยืนยันร่างกฎหมายที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  
และการเสนอความเห็นของส่วนราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
 

ส่วนที่ ๓ ผลกำรด ำเนินงำน  ๑๔ 
๓.๑ การเสนอเรื่องสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ๑๕ 

(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  

๓.๒ การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ   ๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) ของกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๓.๓ การด าเนินการตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา    ๑๐๙ 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)  
      ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๓.๔ การด าเนินการเสนอความเห็นต่อรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ  ๑๑๗ 
      ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)  
      ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
๓.๕ สถิติการรับส่งเอกสาร  ๑๒๖ 
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ภำคผนวก 
            หน้ำ 

๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑        ๑๒๘ 
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. แบบตรวจสอบ (Checklist) การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  
๕. แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ประเภททั่วไป และประเภทกฎหมาย) 
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สำรบัญค ำย่อ 
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 

 

สร.   ส านักงานรัฐมนตรี 
สป.   ส านักงานปลัดกระทรวง 
วศ.   กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
วช.   ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
ปส.   ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
วว.   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมว. 
อพ.    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
มว    สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
พว.   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สกสว.   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สอวช.     ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
    และนวัตกรรมแห่งชาติ  
สทอภ.   ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

(องค์การมหาชน) 
สทน.   สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สซ.   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
สดร.   สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สนช.   ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ศลช.   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
สสน.    สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า [องค์การมหาชน] 
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สำรบัญค ำย่อ (ต่อ)  
 

ตำรำงอักษรย่อหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นรม. นายกรัฐมนตรี ครม. คณะรัฐมนตร ี
รมว. รัฐมนตรีว่าการ ทปอ. ที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย 

รมว.อว.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

อว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

กห. กระทรวงกลาโหม กค. กระทรวงการคลงั 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คค. กระทรวงคมนาคม 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พณ. กระทรวงพาณิชย์ 
ดศ. กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม พน. กระทรวงพลงังาน 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์ มท. กระทรวงมหาดไทย 
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม ยธ. กระทรวงยุติธรรม 
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ รง. กระทรวงแรงงาน 
สธ. กระทรวงสาธารณสุข อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

สลน. ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ี นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี
สลค. ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี สปน. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
สคก. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

สป.อว. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

สศช. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

สป. ส านักงานปลัดกระทรวง สมช. ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
สมอ. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สงป. ส านักงบประมาณ 

ส านักงาน ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สทนช. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กกอ. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ 
คกอ. คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง

อนุบัญญัต ิ
คตร. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาครัฐ 
ป.ป.ส. ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม

ยาเสพติด 
คนร. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ กนย. คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
สปช. สภาปฏิรูปแห่งชาติ สกอ. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สกท. ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน สขช. ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ 
ค.ต.ป. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สนข. ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
สสว. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สพฐ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สคร. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สผ. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
มรภ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มทร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
อย. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สกพอ. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก 
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http://www.mod.go.th/
http://www.mod.go.th/
http://www.mof.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.moe.go.th/
http://www.moac.go.th/
http://www.mot.go.th/
http://www.monre.go.th/
http://www.moc.go.th/
http://www.energy.go.th/
http://www.social.go.th/
http://www.moi.go.th/
http://www.culture.go.th/
http://www.moj.go.th/
http://www.moe.go.th/
http://www.mol.go.th/
http://www.moph.go.th/
http://www.industry.go.th/
http://spm.thaigov.go.th/
http://www.cabinet.thaigov.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.monre.go.th/
http://www.bb.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/


 

 

สำรบัญตำรำง 
 

           หน้ำ 
 
ตารางที่ ๑ จ านวนเรื่องท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม               ๑๕ 

เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) จ าแนกตามหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง 

 โดยเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตารางที่ ๒ จ านวนเรื่องท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม               ๔๔ – ๔๕ 
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)  
จ าแนกตามหน่วยงานที่เสนอความเห็น โดยเปรียบเทียบระหว่าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช 



 

 

สำรบัญภำพ 
 

           หน้ำ 
 
แผนภูมิแท่ง การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ๔๓ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(จ าแนกเป็นรายเดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ซ 



ฌ 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ก าหนดขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยก าหนดให้ผู้ประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
มีหน้าที่ประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ ครม. และรัฐสภาของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) การให้ค าแนะน า กลั่นกรองและปรับปรุงเอกสารในการจัดท าและเสนอเรื่อง
ต่อ ครม. ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (๒) การประสาน 
กับหน่วยงานในสังกัดเพ่ือจัดท าความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ตามเวลาที่ก าหนด และ (๓) การประสาน
แจ้งมติ ครม. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงานของ 
ผู้ประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นดังนี้ 

๑. กำรเสนอเรื่องสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลำคม ๒๕๖๓ - กันยำยน 
๒๕๖๔) ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา อว. ได้ท าการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. 
ทั้งสิ้น ๗๐ เรื่อง เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีจ านวน ๕๖ เรื่อง โดยหน่วยงานที่เสนอเรื่องเข้าสู่การ
พิจารณาของ ครม. มากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ สป. จ านวน ๔๗ เรื่อง (ร้อยละ ๗๓), ปส. จ านวน ๘ เรื่อง  
(ร้อยละ ๑๓)  และ สอวช. จ านวน ๔ เรื่อง (ร้อยละ ๖)  (แผนภาพที่ ๑)  

แผนภาพที่ ๑ จ านวนการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ของ อว. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

*  ๖ หน่วยงำน:  มว., อพ., สทอภ., สซ., ศลช. และ สกสว. 



ญ 

เมื่อเปรียบเทียบจ านวนการเสนอเรื่องของ อว. เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔  พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีจ านวนการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.   
สูงที่สุด จ านวน ๗๐ เรื่อง (แผนภาพที่ ๒)  

แผนภาพที่ ๒ สถิติการเสนอเรื่องของ อว. เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
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๒. กำรเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลำคม ๒๕๖๓ - 
กันยำยน ๒๕๖๔)  ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา อว. ได้เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ของ ครม. รวมทั้งสิ้น ๑๘๗ เรื่อง เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีจ านวน ๑๕๒ เรื่อง โดย ครม. ได้มีมติ
มอบหมายและ/หรือให้รับความเห็นของ อว. จ านวน ๖๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เสนอ
ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของ ครม. มากที่สุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ (๑) สป. จ านวน ๑๑๓ เรื่อง  
(ร้อยละ ๒๕) (๒) สถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๑๐๑ เรื่อง (ร้อยละ ๒๒) และ (๓) พว. จ านวน ๗๗ เรื่อง (ร้อยละ ๑๗) 
ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา ที่เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของ ครม. มากที่สุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่  
(๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน ๑๘ เรื่อง (๒) มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๑๖ เรื่อง และ (๓) มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จ านวน ๑๑ เรื่อง (แผนภาพที่ ๓)  

แผนภาพที่ ๓ จ านวนการเสนอความเห็นของ อว. เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ครม. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

*  ๗ หน่วยงำน: ปส., สสน., มว., สทน., สซ., สดร.  และ อพ. 
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เมื่อเปรียบเทียบจ านวนการเสนอความเห็นของ อว. เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ครม. ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔  พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีจ านวนความเห็นของ อว. ที่เสนอประกอบการ
พิจารณาของ ครม. สูงที่สุด จ านวน ๑๘๗ เรื่อง (แผนภาพที่ ๔)  

แผนภาพที่ ๔  สถิติการเสนอความเห็นของ อว. เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ครม. (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
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๓. กำรด ำเนินกำรตอบกระทู้ถำมของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ตุลำคม ๒๕๖๓ - กันยำยน ๒๕๖๔) ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา อว. ได้ด าเนินการตอบกระทู้ถามของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งสิ้น ๒๕ กระทู้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เสนอข้อมูลเพ่ือประกอบ 
การจัดท าร่างค าตอบกระทูม้ากที่สุด ได้แก่  สป. จ านวน ๒๐ เรื่อง (ร้อยละ ๘๐) (แผนภาพที่ ๕)  

แผนภาพที่ ๕  จ านวนการด าเนินการตอบกระทู้ถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ของ อว.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหต ุ

*   ๘ หน่วยงำน: สกสว., สดร., ทปอ., สซ., สทอภ., วช., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ม. ทักษิณ 
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๔. กำรด ำเนินกำรเสนอควำมเห็นต่อรำยงำนพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำรของสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ  
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลำคม ๒๕๖๓ - กันยำยน ๒๕๖๔) 
ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา อว. ได้ด าเนินการเกี่ยวกับรายงานพิจารณาศึกษา 
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ครม. โดย อว. ได้รับการ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก/สนับสนุน ในการเสนอผลการพิจารณาต่อรายงานดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๒๓ เรื่อง  

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เสนอความเห็นต่อรายงานดังกล่าวมากที่สุด ได้แก่ (๑) สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 
จ านวน ๑๘ เรื่อง (ร้อยละ ๓๔) (๒) สป. จ านวน ๑๒ เรื่อง (ร้อยละ ๒๓) และ (๓) พว. จ านวน ๑๑ เรื่อง (ร้อยละ ๒๑) 
โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอความเห็นต่อรายงานดังกล่าวมากที่สุด คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน ๓ เรื่อง (แผนภาพที่ ๖) 

แผนภาพที่ ๖  จ านวนการเสนอผลการพิจารณาของ อว. ต่อรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

*   สถำบันอุดมศึกษำ ๒๔ แห่ง  

**  ๘ หน่วยงำน: สทอภ., วช., วศ., ทปอ., ศลช., สสน., ทปอ.มทร. และ ทปอ.มรฏ. 
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๕. สถิติกำรรับและกำรส่งออกเอกสำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลำคม ๒๕๖๓ - กันยำยน ๒๕๖๔) 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สปคร. มีสถิติการรับและการส่งเอกสาร โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) หนังสือรับ สรุปเป็นจ านวน ๒,๕๖๘ ครั้ง และ (๒) หนังสือส่งออก สรุปเป็นจ านวน 
๑,๙๔๒ ครั้ง (แผนภาพที่ ๗) 

แผนภาพที่ ๗  สถิติการรับและส่งออกเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ส่วนที่ ๑ 

ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

๑.๑ ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) (Cabinet and Parliamentary Liaison 
Officer : CPLO) คือ ผู้แทนของส่วนราชการซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาซึ่งเป็นกลไกการท างานของกระทรวง ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ 
เพ่ือให้การท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ประสานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ  

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ด าเนินการศึกษาระบบการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการท างานของ ครม. เพ่ือมุ่งพัฒนาให้ระบบการประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเป็นศูนย์กลางที่ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ครม. ของส่วนราชการ โดยให้มี ปคร. ท าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางของส่วนราชการและเป็นประตู (gateway) ระหว่างส่วนราชการกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือ
คัดกรองเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านเข้า-ออกระหว่าง ครม. ไปยังส่วนราชการต่าง ๆ และประสานงานกับ สลค. 
และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ดูแลและประสานงาน ครม. และรัฐสภา 
เพ่ือให้ภารกิจ ปคร. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในคราว
การประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ สลค. ได้เสนอต่อ ครม. ให้จัดตั้งระบบผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาขึ้น ซึ่ง ครม. ได้มีมติให้รัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงและรองนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ข้าราชการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่  ปคร. ต่อมา ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗ อนุมัติตาม 
มติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  คณะที่ ๘ และเห็นชอบตามที่ สลค. เสนอเกี่ยวกับ 
การก าหนดหน้าที่ในภารกิจของ ปคร. และให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน โดยให้ทุกกระทรวงให้ความส าคัญ
กับภารกิจของ ปคร. อย่างจริงจังและจัดบุคลากรมาปฏิบัติงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงได้ก าหนดให้มีส านักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา (สปคร.) โดยการแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ปคร. และให้ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน โดยต าแหน่งเป็น ผู้ช่วย ปคร. รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็น 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ ปคร. ของกระทรวง  

ปัจจุบัน ปคร. มีบทบาทและหน้าที่ตามแนวทางการปฏิบัติที่เป็นตัวบทกฎหมาย และระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง โดยสรุปได้ ดังนี้  

๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(รายละเอียดภาคผนวก ก) ซึ่ง ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช้ เมื่อ
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ ซ่ึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและหน้าที่ของ ปคร. สรุปไดด้ังนี้  

๑.๑) ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อ ครม. ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นการวางหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอเรื่องต่อ ครม. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติให้เป็นไปในทางที่สอดคล้องกับ
กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
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๑.๒) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการการเสนอเรื่องต่อ ครม. แก่เจ้าหน้าที่ของ 
ส่วนราชการที่จัดท าเรื่องเสนอต่อ ครม. โดยเป็นที่ปรึกษาของส่วนราชการในสังกัดที่ประสานงานและให้
ค าแนะน าเบื้องต้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดท าเรื่องเสนอต่อ ครม. สามารถจัดท า เนื้อหาสาระของ
เรื่องท่ีเสนอต่อ ครม. ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๑.๓) ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดในการจัดท าความเห็นในเรื่องที่  สลค. ได้ขอ
ความเห็น เนื่องจากเรื่องที่เสนอ ครม. บางส่วนจะมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง หรือมีผลกระทบต่อหน่วยงาน
อ่ืน และอาจจะไม่สามารถตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเฉพาะจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงล าพังได้ 
ดังนั้น การถามความเห็นหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญและเป็นความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ เพราะ
ความเห็นที่แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเสนอนั้นจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสนับสนุนให้การตัดสินใจของ  
ครม. เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง รวมทั้งเพ่ือให้สามารถ
ส่งความเห็นได้ทันตามก าหนดเวลา 

๑.๔) ประสานงานและติดตามให้หน่วยงานจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอต่อ 
ครม. ตามท่ีได้รับมอบหมาย  เรื่องท่ีส่วนราชการเสนอมายัง สลค. ในบางครั้งอาจมีกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ไม่สมบูรณ์ โดย สลค. จะประสานไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้จัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม หากไม่สามารถติดต่อ
หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้จะประสานไปยัง ปคร. เพ่ือให้ประสานงานและติดตามให้ส่วนราชการในสังกัด 
(ท้ังส่วนราชการจะอยู่ในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้เสนอความเห็น) จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมให้ สลค. 

๑.๕) ประสานงานเกี่ยวกับวาระการประชุมของ ครม. และมติ ครม. ให้หน่วยงาน
ภายในสังกัดทราบ ซึ่ง ปคร. จะต้องประสานงาน ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนการ
ด าเนินงานของ สลค. เพ่ือให้ทราบว่า สถานะของเรื่องว่าจะได้รับการบรรจุเข้าวาระการประชุมวันใด หาก 
ปคร. ประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่องที่เสนอต่อ ครม. สามารถสอบถาม ปคร. ของ สลค. ได้  

๑.๖) รวบรวมมติ ครม. ของส่วนราชการ  
มติ ครม. คือ ผลการตัดสินใจร่วมกันของ ครม. ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการหรือถือปฏิบัติตามมติ ครม. 
ทั้งนี้ มติ ครม. มิได้มีสถานะเป็นกฎหมาย แต่เป็นเพียงค าสั่งการในทางบริหารเท่านั้น  มติ ครม. มีลักษณะ 
ดังนี้ 

๑.๖.๑ เป็นนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือมต ิครม. เชิงนโยบาย ซึ่ง
ส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติ หรืออาจต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ ครม. ทราบ 

๑.๖.๒ เป็นค าสั่งของฝ่ายบริหาร 
๑.๖.๓ เป็นกฎ (มติ ครม. ที่ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ หรือหลักการ หรือระเบียบ

แบบแผนในการปฏิบัติราชการที่มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป) ซึ่งส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติ 
๑.๗) ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามมติ  

ครม. จากการประชุม ครม. ที่ประชุมจะพิจารณาและ ครม. มีมติเพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการหรือถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งมติ ครม. มิได้มีสถานะเป็นกฎหมาย แต่
เป็นเพียงค าสั่งการในทางบริหารเท่านั้น 

๑.๘) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรื่องต่อ ครม. และการวางแผนเสนอร่าง
กฎหมายต่อรัฐสภา เพ่ือให้ส่วนราชการและ ครม. ได้รับทราบแผนการเสนอเรื่องของแต่ละส่วนราชการ
ล่วงหน้าว่าในระยะเวลาต่อไปจะมีเรื่องใดบ้างที่จะเสนอเพ่ือให้ ครม. พิจารณา และท่ีส าคัญคือ ส่วนราชการ
ที่จะต้องเสนอความเห็นก็จะมีเวลาและสามารถเตรียมความพร้อมไว้ก่อนได้ 
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ส าหรับในส่วนของการวางแผนการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภานั้น สืบเนื่องจาก
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๕ ได้
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่ หรือ
กฎหมายที่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ต้องด าเนินการเสนอ ครม. เห็นชอบ และเมื่อ ครม. เห็นชอบแล้วให้มี 
ผลผูกพันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ดังนั้น สวนราชการต่าง ๆ จึงมหีน้าที่แจ้ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ทราบถึงความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มีกฎหมายขึ้นใหม่ แกไข หรือ
ยกเลิกกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างเหมาะสมและค านึงถึง 
ความพรอมในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละกระทรวง ซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ 
วางแผนการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเช่นกัน 

๑.๙) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เสนอต่อ
รัฐสภาในขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีเพ่ือชี้แจงร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม และเรื่องอ่ืน ๆ 
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา  

(๑) ร่างกฎหมาย หลังจากที่ส่วนราชการเสนอร่างกฎหมายต่อ ครม. ให้ความ
เห็นชอบ และ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว  ปคร. ควร
ประสานงานและติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ เพ่ือให้ทราบว่าร่างกฎหมายของหน่วยงานอยู่ในข้ันตอนใด 

(๒) กระทู้ถาม มี ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๒.๑) กระทู้ถามสด เป็นกระทู้ถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถาม

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ ๑๕๒ ก าหนดว่าการตั้งกระทู้
ถามสด สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามได้ครั้งละหนึ่งกระทู้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาในวัน
ประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถามก่อนเริ่มประชุมตามเวลาที่ประธานสภาก าหนดโดยระบุชื่อเรื่องที่จะถาม
พร้อมระบุวัตถุประสงค์ว่าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดและต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

 - เป็นเรื่องส าคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 
 - เป็นเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
 -  เป็นเรื่องเร่งด่วน 

(๒.๒) กระทู้ถามทั่วไป เป็นกระทู้ถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดเพื่อให้ตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 

 - กระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือที่ประชุม
วุฒิสภา ให้แจ้งผลค าตอบภายใน ๑๕ วัน เนื่องจากสภาจะบรรจุระเบียบวาระภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ส่งไป
ยังรัฐมนตรี (ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖๑ หรือข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖๕ วรรคสาม) พร้อมทั้งให้เตรียมไปตอบชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือที่
ประชุมวุฒิสภาแล้วแต่กรณี เมื่อมีการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ หากเป็นกรณีกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จะแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบว่า ได้ส่งกระทู้ถามดังกล่าวไปให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องพิจารณายกร่างค าตอบและเตรียมตอบชี้แจงในที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว เมื่อมีการบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุม 



 

 

 

 

๔ 

 - กระทู้ถามที่ต้องตอบในราชกิจจานุเบกษา ให้แจ้งผลค าตอบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ส่งไปยังรัฐมนตรี (ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖๑ หรือ
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖๕) พร้อมทั้งแจ้งส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หรือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วแต่กรณี ว่านายกรัฐมนตรียังไม่สามารถตอบได้ภายในก าหนดเวลาตาม
ข้อบังคับฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณายกร่างค าตอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑๐) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ ในภารกิจของ ครม. และรัฐสภาตามท่ีรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นภารกิจที่เปิดกว้างในกรณีจ าเป็นที่จะต้องมีการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นภารกิจ
ของ ครม. หรือมอบหมายภารกิจพิเศษ  

๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(รายละเอียดภาคผนวก ข) เป็นเรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเรื่องต่อ ครม. ตลอดจน
การประชุม ครม. เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยมีสาระที่ส าคัญที่เก่ียวกับการเสนอเรื่องต่อ ครม. สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๑) การเสนอเรื่องต่อ ครม. เฉพาะเรื่อง ๑๓ ประเภท (มาตรา ๔) ดังต่อไปนี้ 
(๑) เรื่องท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ ครม. หรอืให้ตองเสนอ ครม. 
(๒) รา่งพระราชบัญญัติ  ร่างพระราชก าหนด 
(๓) เรื่องที่ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภาอนุมัติหรือให้ความ

เห็นชอบ 
(๔) ร่างพระราชกฤษฎีกา 
(๕) ร่างกฎกระทรวงเก่ียวกับนโยบายส าคัญท่ี ครม. ก าหนด 
(๖) ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศที่มีผลบังคับแกสวนราชการ

โดยทั่วไป 
(๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มี

ผลผูกพันรัฐบาลไทย 
(๘) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงาน อ่ืนของรัฐ ที่มีวงเงินตามท่ี ครม. ก าหนด เว้นแต่โครงการลงทุนทีก่ าหนดในแผนงาน ครม. ได
มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบกับแผนงานนั้นแลว 

(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของ ครม. ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
ประกาศตาม (๖) 

(๑๐) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเป็นระเบียบปฏิบัติราชการ
ทั่วไปหรือจะมผีลเป็นแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ  

(๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติไวแล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

(๑๒) เรื่องท่ีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลน าเสนอหรือมคี าสั่งใหเ้สนอ ครม. 
(๑๓) เรื่องท่ี ครม. มีมตใิหเ้สนอ ครม. 

๒.๒) การให้อ านาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่องตามมาตรา ๔ (มาตรา ๖)  
ทั้งนี้ มาตรา ๖ (๑) ในกรณีที่คณะกรรมการใดมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวงเป็นประธานกรรมการ ให้เป็นผู้ลงนามได (๒) ใน
กรณีที่หน่วยงานของรัฐผู้เสนอเรื่องต่อ ครม. เป็นองค์กรอิสระที่ไม่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร ให้



 

 

 

 

๕ 

หัวหน้าองค์กรอิสระนั้นเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรี และ (๓) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ขึ้น
ตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหารประสงค์จะเสนอเรื่องต่อ 
ครม. ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นผู้ลงนาม 

๓) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(รายละเอียดภาคผนวก ค) ได้ก าหนดขอบเขตของหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่ส าคัญ ๆ ได้แก่  

๓.๑) การส่งเรื่องเสนอต่อ ครม. และการขอถอนเรื่องคืน  
๓.๒) การขอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม.  
๓.๓) การเสนอเรื่องทั่วไป ซึ่งก าหนดให้เข้าของเรื่อง สรุปเรื่องโดยอย่างน้อยต้องมี

สาระส าคัญตามแบบฟอร์มการเสนอเรื่องที่ สลค. จัดท าขึ้น เพ่ือให้การจัดท าเรื่องเสนอต่อ ครม. มี
รายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ เรื่องเดิม เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอ ครม. ความเร่งด่วนของเรื่อง 
(ถ้ามี) โดยระบุวันสุดท้ายที่จะต้องด าเนินการเรื่องนั้นไว้ด้วย สาระส าคัญของเรื่อง หรือข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย ประเด็นที่ต้องการให้ ครม. พิจารณา ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 
(ถ้ามี) ในกรณีที่มี กฎหมาย มติ ครม. หรือค าสั่งใด ๆ ก าหนดให้ต้องมีการวิเคราะห์หรือศึกษาในเรื่องนั้น
ก่อนด าเนินการ ให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการศึกษา พร้อมทั้งจัดท าผลสรุป
เสนอมาด้วย ค่าใช้จ่ายที่ต้องด าเนินการและที่มาแห่งค่าใช้จ่าย รายละเอียดที่ประสงค์จะให้ ครม. อนุมัติ ให้
ความเห็นชอบ หรือมีมติ โดยให้ระบุให้ชัดเจนและแยกเป็นข้อ ๆ ให้ครบถ้วน  

ทั้งนี้ สลค. ได้จัดท าแบบฟอร์มการเสนอ (template) แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
(๑) ทั่วไป กฎหมาย (๒) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (๓) แต่งตั้ง และ (๔) การด าเนินการภายหลังมีมติ 
โดยหน่วยงานที่จะจัดท าเรื่องเสนอต่อ ครม. ต้องพิจารณาเลือกใช้ template ตามประเภทของเรื่องที่จะ
น า เสนอ และสามารถดาวน์ โหลด  file template จาก http://www.soc.go.th/iframe.php?url= 
https://www.soc.go.th/template.htm และ save เป็นชื่อ file ที่ต้องการเพื่อน ามาจัดท าข้อมูลต่อไป  

๓.๔) การเสนอร่างกฎหมาย หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ ดังนี้  
(๑) จัดท าค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา

พระราชบัญญัต ิ
(๒) จัดท าสรุปสาระส าคัญของหลักการในร่างพระราชบัญญัติ 
(๓) จัดท าตารางเปรียบเทียบในกรณี แกไขเพ่ิมเติม/ปรับปรุงพระราชบัญญัติที่มีอยู่

แลว 
ทั้งนี้ การเสนอร่างกฎหมายอ่ืนทีม่ิใช่พระราชบัญญัติให้ด าเนินการตาม (๒) และ (๓) 

๓.๕) การน าเรื่องเสนอ ครม ของ สลค.  
๓.๖) มติ ครม. โดย สลค. จะด าเนินการยืนยันหรือแจงมติ ครม. ในเรื่องนั้นไปยัง

หนว่ยงานของรัฐเจาของเรื่อง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนเพ่ือทราบหรือด าเนินการตาม
มต ิครม. ดังกล่าว 

๓.๗) การรายงานผลการปฏิบัติตามมติ ครม. ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นส่ง
รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อ สลค. ตามระยะเวลาที่ ครม. ก าหนด หากมิได้ก าหนด
ระยะเวลาไวให้รายงานทุก ๓ เดือน 

๓.๘) การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ครม. 
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๑.๒ ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(ปคร.) ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติภารกิจเป็น ปคร. ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๙ ท่าน ดังนี้ 

๑) นายศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช      ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ 

๒) นางสาวสุจินดา  โชติพานิช     ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

๓) นายชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว     ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๔) นายศิริชัย  เขียนมีสุข      ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 

๕) นางนันทวรรณ  ชื่นศิริ      ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๖) นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ     ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๗) นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์     ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

๘) นายปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ     ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๙) นางสาวสุณีย์  เลิศเพียรธรรม     ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

๑๐) นายพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์     ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน 
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ส่วนที่ ๒ 

การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

๒.๑ กระบวนการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี 
 การเสนอเรื่องต่อ ครม. มีกระบวนการตั้งแต่หน่วยงานเสนอเรื่องจนกระทั่ง สลค. แจ้งมติในเรื่องที่
น าเสนอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ ปัจจุบันมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
  (๑) หน่วยงานในสังกัดจัดท าเรื่องเสนอ ครม. โดยใช้ template ของ สลค. และน าส่งเรื่อง
ดังกล่าวมาที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (สปคร.) เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) สปคร. ตรวจและปรับแก้ไขหนังสือเสนอเรื่องต่อ ครม. ๓ ฉบับ ให้ถูกต้อง ได้แก่  

(๑) หนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล   
(๒) หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
(๓) บันทึกรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

และ สปคร. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๒.๑) น าเสนอผู้บริหารพิจารณาและลงนามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในหนังสือ (๑) และ (๒) 
ซึ่งเมื่อ รมว.อว. ลงนามแล้ว  

(๒.๒) รับเอกสารกลับมาออกเลขหนังสือ 
(๒.๓) น าหนังสือ (๑) ส่งให้รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล เพ่ือให้ความเห็นชอบและลงนาม

ในบันทึก (๓) ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมด และแนบหนังสือ (๒) ไปใน
ชุดด้วยเพ่ือให้รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลพิจารณา ซึ่งเมื่อรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลให้ความ
เห็นชอบและลงนามแล้ว เจ้าหน้าที่ (หน้าห้องรองนายกรัฐมนตรี) จะแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องตาม
หมายเลขโทรศัพท์ท้ายหนังสือ หรือ สปคร. ให้ไปรับเรื่องมาด าเนินการต่อ 

- กรณีหน่วยงานรับเรื่องเอง สปคร. จะประสานชี้แจงการจัดชุดและท าส าเนาเอกสาร
ทั้งหมด จ านวน ๙๐ ชุด รวมทั้งออกเลขหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือน าส่ง สลค. ภายในเวลา 
๓ วันท าการ หากเลยก าหนด สลค. จะไม่รับเรื่องดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานจะต้องน ามาออกเลขหนังสือใหม่ 

- กรณี สปคร. ไปรับเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สปคร. จะแจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ให้มารับเอกสารในวันที่ออกเลขหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งหลังจากออกเลขแล้ว หน่วยงานจะ 
ต้องจัดท าส าเนาพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย จัดเป็นชุด จ านวน ๙๐ ชุด เพ่ือน าส่ง สลค. ภายในเวลา ๓ วันท าการ หาก
เลยก าหนด สลค. จะไม่รับเรื่องดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานจะต้องน ามาออกเลขหนังสือใหม่ 
  (๓) สลค. จะด าเนินการศึกษาวิเคราะห์เรื่องที่น าเสนอว่าจ าเป็นต้องขอความเห็นจากหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ ครม. และด าเนินการส่งเรื่องไป 
ขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  (๔) สลค. จะจัดท าบันทึกสรุปเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
และมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
  (๕) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหาร
ราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี สั่งการให้น าเรื่องเสนอ ครม. พิจารณา 



 

 

 

 

๘ 

  (๖) สลค. น าเรื่องท่ีเสนอ ครม. บรรจุเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ครม. 
  (๗) เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ครม. แล้ว สลค. จะจัดท าร่างมติ ครม. โดยมีรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่  ครม. มอบหมาย เป็นผู้ตรวจพิจารณา และแจ้งมติ ครม. ไปยัง
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง หน่วยงานที่เสนอความเห็น และหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ หรือผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับมติ ครม. เพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นแนวทางการด าเนินงานในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน 
สลค. ได้รวบรวม จัดหมวดหมู่มติ ครม. ที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อ ครม. ที่เป็น

เรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน พร้อมสรุปสาระส าคัญ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน สะดวกในการน าไปใช้
ในการประกอบการจะท าเรื่องเสนอต่อ ครม. โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ การเสนอเรื่องเก่ียวกับงบประมาณ 

มติ ครม.  เลขหนังสือ สลค. 
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อ
คณะรัฐมนตรี (ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อ
คณะรัฐมนตรี) มีดังนี้ 

ว ๑๐๘/๕๘ 

    (๑) เห็นชอบแนวทางการเสนอเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ ตามที่  นรม. ได้มีข้อสั่งการต่อเลขาธิการ ครม.  
เลขาธิการ นรม. และผู้อ านวยการ สงป. ว่า ในการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
หรือจ าเป็นต่อ ครม. ให้ส่วนราชการเสนอเรื่องให้ สงป. ด าเนินการเสนอ นรม. เพื่อพิจารณาก่อน 
    (๒) ให้ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่องขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก ากับให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวก่อนเสนอ
เรื่องต่อรอง นรม. ที่ก ากับดูแลให้ความเห็นชอบเพื่อสั่งการให้น าเสนอ ครม. 
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อ
คณะรัฐมนตร ี ว ๑๔๐/๕๘ 

     ครม. มีมติเห็นชอบตามที่รอง นรม. (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เสนอว่า ตามที่ ครม. ได้มีมติ 
(๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เกี่ยวกับแนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อ ครม. โดยก าหนดให้ส่วนราชการที่จะเสนอ
เรื่องขออนุมัติงบประมาณหรือเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจถามความเห็นของ กค. สงป. สศช. และ คนร. และน าความเห็น
ของหน่วยงานข้างต้นเสนอมาพร้อมกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้รอง นรม. ที่ก ากับดูแลพิจารณาสั่งการให้น าเสนอ ครม. 
นั้น เพื่อให้การเสนอเรื่องต่อ ครม. เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงควรก าหนดระยะเวลาให้หน่วยงานดังกล่าว 
ตอบความเห็นให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องภายใน ๒ สัปดาห์ 
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘  เรื่อง การเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วหรือขอขยายระยะเวลาด า เนินการต่อ
คณะรัฐมนตรี และการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ว ๑๗/๕๘ 

     ครม. มีมติเห็นชอบตามที่ นรม. เสนอว่า ในกรณีที่หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณไว้แล้ว หรือขอขยายระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องว่า โครงการดังกล่าวนั้นยังคงเป้าหมายและผลประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประชาชน และชุมชนที่จะได้รับอย่างไรด้วย 



 

 

 

 

๙ 

มติ ครม.  เลขหนังสือ สลค. 
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐  เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องและขออนุมัติ
ด าเนินโครงการลงทุนขององค์การมหาชนทีม่ีวงเงนิลงทุนสงูเกนิกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีดังนี้ ๓๓๙๑/๖๐ 

(๑) เห็นชอบในหลักการตามมติคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เก่ียวกับแนวปฏิบัติในการเสนอเร่ืองและขออนุมัติด าเนินโครงการลงทุนขององค์การมหาชนที่มี
วงเงินลงทุนสูงเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ สศช. เป็นหน่วยงานพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของ ครม. ในโครงการลงทุนขององค์การมหาชนที่มีวงเงินลงทุนสูงเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ โดยให้องค์การมหาชนด าเนินการขอความเห็นจาก สศช. (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) ให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงส่งเร่ืองไปยัง สลค. พร้อมความเห็นของหน่วยงานข้างต้นเพื่อ สลค. จะได้
ด าเนินการน าเสนอ ครม. ตามขั้นตอนต่อไป 

(๒) ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและข้อสังเกต
ของ สงป. ที่เห็นว่า โครงการขององค์การมหาชนที่จะเสนอให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาต้องเป็นโครงการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนระยะเวลาการ
ด าเนินงานโดยแน่ชัด อันมิใช่เป็นการบริหารงานตามปกติและการก่อสร้างอาคารส านักงานของหน่วยงานนั้น ๆ 
รวมทั้งโครงการที่เสนอขออนุมัติควรมีความสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทของกระทรวง/หน่วยงาน และควรมีประมาณการ
ค่าใช้จ่าย แหล่งเงินทั้งจากงบประมาณหรือแหล่งเงินอ่ืนใดที่ใช้ในการด าเนินการ และแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 

(๓) ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการลงทุนขององค์การมหาชน
ให้มีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน รวมถึงการจัดเตรียมโครงการของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เช่น ภาพรวม 
การด าเนินงาน ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐบาลความจ าเป็นของโครงการ ความเหมาะสม
ทางด้านกายภาพและเทคนิค ความเหมาะสมทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับ
ความเหมาะสมด้านการบริหารโครงการ และการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบของโครงการที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) และซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและองค์การมหาชนทุกแห่งเพื่อถือปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องต่อไป 

๒.๒.๒ การเสนอเรื่องเร่งด่วน วีดิทัศน์ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่อง  

มติ ครม.  เลขหนังสือ สลค. 
มต ิครม. เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี ว ๓๘๔/๕๘ 
    ครม. มีมติเห็นชอบการก าหนดแนวทางการเสนอเร่ืองเร่งด่วนต่อ ครม. ตามที่เลขาธิการ ครม. เสนอ โดยให้ 
รอง นรม. และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก ากับให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป ดังนี้ 

(๑) กรณีเรื่องทั่วไปที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ส่วนราชการส่งเรื่องให้ สลค. อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประชุม ครม.  
(๒) กรณีเรื่องกฎหมายที่เป็นเรื่องด่วน ให้ส่วนราชการส่งเรื่องให้ สลค. อย่างน้อย ๑๐ วัน ก่อนวันประชุม ครม. 
(๓) หากส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องเสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน นอกเหนือจากที่ก าหนด

ไว้ตามข้อ ๑ และ ๒ ส่วนราชการจะต้องชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น และสาเหตุที่ไม่สามารถเสนอเรื่องภายใน
ก าหนดเวลาในหนังสือเสนอเร่ืองต่อ ครม. ให้ครบถ้วน รวมทั้งให้ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
ข้อกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งหารือส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนก่อนส่งเรื่อง 
ให้ สลค. ภายในวันศุกร์ก่อนวันประชุม ครม. เพื่อด าเนินการต่อไป 



 

 

 

 

๑๐ 

มติ ครม.  เลขหนังสือ สลค. 
(๔) กรณีเรื่องขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้ส่วนราชการเสนอเร่ือง 

ให้ สงป. ด าเนินการเสนอ นรม. เพื่อพิจารณาก่อนตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยเคร่งครัด 

มต ิครม. เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตร ี

นร ๐๕๐๖/
๔๐๒๒๓ 

    ครม. มีมติเห็นชอบแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐเสนอแผนระดับท่ี ๓ (แผนท่ีจัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนความ
มั่นคงใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด หรือเป็นแผนท่ีจัดท าขึ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณี
หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แผนบูรณาการ รวมถึง
แผนปฏิบัติการทุกระดับ) ไปยัง สศช. เพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนต่อไป ท้ังนี้ ในส่วนของแผนของส่วน
ราชการต่าง ๆ ท่ีส่งไปยัง สลค. ก่อนแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการของ สลค. ให้ สลค. ด าเนินการส่งแผน
ดังกล่าว พร้อมความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องคืนหน่วยงานเจ้าของแผน เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ี สศช. เสนอ 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ว ๑๙/๕๙ 

    ครม. มีมติเห็นชอบและให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามแนวทางที่ นรม. เสนอว่า ในกรณีที่ส่วนราชการจะเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการหรือขออนุมัติด าเนินโครงการต่อ ครม. หรือ นรม. เห็นควรให้มีการชี้แจง
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของ ครม. หรือ นรม. ประกอบด้วย 

(๑) ความสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล หรือข้อสั่งการของ นรม.  
(๒) การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการหารือที่ได้ข้อยุติของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของความเหมาะสมของโครงการ ข้อกฎหมาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง
ความพร้อมในการด าเนินการ 

(๓) การพิจารณางบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ โดยค านึงถึงความประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(๔) การก าหนดระยะเวลาการด าเนินโครงการ และผลที่ได้จากการด าเนินการในแต่ละระยะอย่างชัดเจน เช่น 
รอบ ๑ เดือน ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน หากเรื่องใดเป็นการด าเนินการซึ่งเกินกว่ากรอบระยะเวลาการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล (กรกฎาคม ๒๕๖๐) ให้น าเรื่องดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปเพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปที่จะเข้ามา
บริหารราชการแผ่นดินพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ให้ สลค. ตรวจพิจารณาเรื่องที่ส่วนราชการจะน าเสนอ ครม. 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นก่อนน าเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  เรื่อง แนวปฏิบัติในการน าเสนอวีดิทัศน์ต่อที่
ประชุมคณะรัฐมนตร ี ว ๑๙๕/๕๙ 

    ครม. มีมติเห็นชอบการก าหนดแนวปฏิบัติในการน าเสนอวีดิทัศน์ต่อที่ประชุม ครม. ตามที่เลขาธิการ ครม. เสนอ 
ดังนี้ 

(๑) วีดิทัศน์ควรมีความกระชับโดยมีความยาวไม่เกิน ๓ นาที เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การน าเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อน าเสนอ (PowerPoint Presentation) ต่อที่ประชุม ครม. 

(๒) กรณีการน าเสนอวีดิทัศน์โดยไม่มีเรื่องเสนออยู่ในระเบียบวาระการประชุม ให้ส่วนราชการเสนอให้รอง นรม. 
ที่ก ากับการบริหารราชการให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้ สลค. ด าเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีนี้ สลค. จะไม่มีการบันทึก
หรือจดเป็นมติ ครม. 



 

 

 

 

๑๑ 

มติ ครม.  เลขหนังสือ สลค. 
(๓) กรณีการน าเสนอวีดิทัศน์เพื่อประกอบเรื่องในระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา ให้ส่วน

ราชการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม ครม. พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองต่อ ครม. พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเร่ือง
ต่อ ครม. ที่ นรม. ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เรื่อง การน าเสนอวีดิทัศน์ เกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตร ี ว ๘๙/๖๐ 

    ครม. มีมติเห็นชอบตามที่ นรม. เสนอว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการของผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการท าเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ การพัฒนาภาคการเกษตรให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) การก าหนดมาตรการ
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย นั้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
โดยทั่วไป จึงให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
นโยบายดังกล่าวจัดท าวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ เสนอต่อ ครม. ทราบ ก่อนเผยแพร่ต่อประชาชน
ตามความเหมาะสมต่อไป  ทั้งนี้ การจัดท าวีดิทัศน์ควรมีความยาวไม่เกินเร่ืองละ ๓ นาที และควรมีค าบรรยาย 
(Subtitle) เป็นภาษาอังกฤษด้วย เพื่อประโยชน์ในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและสื่อต่างประเทศ 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี มีดังนี้ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑ 

    (๑) รับทราบแนวทางการจัดท าระเบียบวาระการประชุม ครม. โดยให้จัดประเภทเร่ืองที่เสนอ ครม. ออกเป็น
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ (๑.๑) ด้านการเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง  (๑.๒) ด้านการสร้างรายได้และการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  (๑.๓) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
(๑.๔) ด้านการลดความเหลื่อมล้ า  (๑.๕) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  (๑.๖) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
(๑.๗) อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
    (๒) เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ด าเนินการจัดท าเรื่องเสนอ ครม. ให้ถูกต้อง 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุม ครม. พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอเร่ืองต่อ ครม. พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และมติ ครม. ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง ระบุในหนังสือเสนอเรื่องให้ชัดเจนด้วยว่า
เร่ืองดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านใด (ตามข้อ ๑)  
    ทั้งนี้ ในการจัดท าเร่ืองเสนอต่อ ครม. ดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามแบบหนังสือเสนอ
เรื่องต่อ ครม. ตามที่ส่งมาด้วยนี้ รวมทั้งในกรณีเรื่องใดสามารถระบุให้ชัดเจนได้ว่าจะก่อให้เกิดผลดี สนองตอบ
ต่อความต้องการของสังคม หรือแก้ปัญหาของประชาชนในด้านใด อย่างไรก็ให้ระบุมาด้วย 

 

 

 

 



 

 

 

 

๑๒ 

๒.๒.๓ การเสนอเรื่องประเภทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

มติ ครม.  เลขหนังสือ สลค. 
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการออก
หนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full powers) มีดังนี้ ว ๑๑๑/๕๖ 

    (๑) เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full powers) ตามที่ สคก. เสนอ 
          (๑.๑) ในการจัดท าหนังสือสัญญาในนามรัฐหรือรัฐบาลไทยกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ที่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ หากผู้ลงนามหนังสือสัญญา มิใช่ นรม.  
หรือ รมว.กต. ต้องได้รับหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full powers) เว้นแต่ในทางปฏิบัติเป็นที่ยอมรับกันระหว่างคู่ภาคี 
ของความตกลงว่าไม่จ าเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full powers) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้ง ครม. ทราบด้วย 
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าส่งต้นฉบับหนังสือสัญญาไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. ด้วย 
           (๑.๒) การจัดท าความตกลงในนามหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น โดยไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ไม่ต้องมีหนังสือมอบอ านาจเต็ม และผู้มีอ านาจลงนามของหน่วยงานนั้นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
สามารถลงนามได้เอง 
    (๒) ให้ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ (เร่ือง การท าความตกลงกับต่างประเทศการท าอนุสัญญา
และสนธิสัญญาต่างๆ) ในส่วนที่เก่ียวกับการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full powers) ด้วย 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘  เรื่อง การท าหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี มีดังนี้ ว ๒๖/๕๘ 

    (๑) รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) เกี่ยวกับเรื่องการท าหนังสือสัญญาที่
หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอ ครม. (เร่ืองเสร็จที่ ๘๔/๒๕๕๘) ตามที่ สคก. 
เสนอ สรุปได้ว่า การจัดท าหนังสือสัญญาจะถือขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนเริ่มต้นการจัดท าและขอบเขตความหมายของ
ค าว่า "หนังสือสัญญา" ที่ระบุในมติ ครม. หากเป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ต้องจัดท า
ขึ้นระหว่างรัฐ หรือระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกอย่างไร อันได้แก่ บันทึกความเข้าใจ 
ความตกลง หรือความร่วมมือ ย่อมเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันรัฐบาลที่จะต้องเสนอเรื่องต่อ ครม. โดยจะเป็น
การเสนอเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบก็ได้ แต่หากหนังสือสัญญานั้นเข้าข่ายที่ต้องเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ จะต้องเสนอหนังสือสัญญานั้นให้ ครม. พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความ
เห็นชอบทุกกรณี นอกจากนี้  การก าหนดให้จัดท าแนวปฏิบัติในการท าหนังสือสัญญาที่ต้องสอดคล้องกับข้อ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และมติ ครม. มีขอบเขตครอบคลุมเพียงใด ซึ่งอาจมีอยู่จ านวนมากและอาจมี
รายละเอียดแตกต่างกันไป อีกทั้งในการท าหนังสือสัญญาเป็นเร่ืองที่ต้องพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายกรณีไป 
ดังนั้น การก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถท าได้เองโดยไม่ต้อง  
เสนอ ครม. เพื่อให้เป็นหลักการทั่วไปที่ใช้ได้กับการท าหนังสือสัญญาในทุกกรณีจึงเป็นเร่ืองที่กระท าได้ยาก 
    (๒) เห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น กรณีการจัดท าความตกลงที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องสามารถด าเนินการ
ได้ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ต้องน าเร่ืองเสนอต่อ ครม. ต้องเป็นความตกลง ซึ่งต้องเป็นความตกลงที่เข้าเงื่อนไข 
ครบทั้ง ๗ ประการ ดังนี้ 

(๒.๑) ไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกล่าวคือ 
ต้องไม่ใช่ความตกลงที่ท าขึ้นระหว่างรัฐหรือระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศที่มุ่งหมายจะให้มีผลผูกพัน 
ทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

(๒.๒) ท าขึ้นตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ของส่วนราชการในระดับกรม 



 

 

 

 

๑๓ 

มติ ครม.  เลขหนังสือ สลค. 
(๒.๓) ไม่ได้มีเนื้อหาเป็นเรื่องส าคัญหรือเกี่ยวข้องกับนโยบาย เช่น ไม่มีเนื้อหาที่กระทบต่อความมั่นคงของ

รัฐ ทางสังคมหรือเศรษฐกิจการค้าหรือไม่กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิในพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์หรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ๆที่อาจท าให้ไทยสูญเสียผลประโยชน์ 

(๒.๔) ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันงบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ได้รับจัดสรรโดยความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว 

(๒.๕) สามารถด าเนินการได้ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ท าความตกลงนั้น ๆ 
(๒.๖) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบในการจัดท าความตกลงฯ แล้ว 
(๒.๗) ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้เสนอร่างความตกลงฯ ให้ กต. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว 

    (๓) ให้ กต. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมของการจัดท าความตกลงฯ ขึ้น โดยให้มี
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สคก. สลค. สศช. และ สงป. ร่วมเป็นกรรมการด้วย 
มติ ครม. เมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ มีดังนี้ ว ๑๘๙/๕๘ 

    ครม. มีมติเห็นชอบตามที่ นรม. เสนอว่า การด าเนินการจัดท าหนังสือสัญญาหรือเร่ืองเก่ียวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศหรือเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผกูพันรัฐบาลไทยให้หน่วยงานที่รับผดิชอบด าเนินการ ดังนี ้

(๑) น าเสนอ ครม. พิจารณาร่างหนังสือสัญญาก่อนด าเนินการลงนามทุกครั้ง 
(๒) ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยค าหรือสาระส าคัญของหนังสือสัญญาที่ ครม. ได้เคยอนุมัติ

หรือเห็นชอบไปแล้ว 
(๒.๑) หากการปรับเปลี่ยนไม่ขัดกับหลักการที่  ครม. ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ให้สามารถ

ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
            (๒.๒) หากการปรับเปลี่ยนขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักการที่  ครม. ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้  
ให้เสนอ ครม. พิจารณาก่อนด าเนินการโดยห้ามมิให้แก้ไขหรือลงนามก่อนที่ ครม. อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการ
ปรับเปลี่ยนนั้น 

๒.๒.๔ การเสนอความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง การยืนยันร่างกฎหมายที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และการเสนอความเห็นของส่วนราชการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ว ๓๕/๕๘ 

    ครม. มีมติให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเสนอความเห็นเรื่องต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. โดยเร็ว 
กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้เสนอความเห็นภายในระยะเวลาที่  สลค. ก าหนด ส าหรับกรณีเป็นเรื่องปกติให้เสนอ
ความเห็นภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันที่ สลค. ได้มีหนังสือแจ้งเร่ืองดังกล่าว หากส่วนราชการไม่เสนอความเห็น
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าส่วนราชการนั้นได้เห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว 

 

รวบรวมจาก ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มกราคม ๒๕๖๔    
(http://www.soc.go.th/acrobat/matisoc12016.pdf) 



ส่วนที่ ๓ 
ผลการด าเนินงาน 

๓.๑ การเสนอเรื่องสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม  
๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งสิ้น ๗๐ เรื่อง ซึ่งจ าแนกตามหน่วยงานที่
เป็นเจ้าของโดยเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ตามตารางที่ ๑ และ
รายละเอียดจ าแนกตามหน่วยงาน 

ตารางที่ ๑ จ านวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ตุลาคม ๒๕๖๓–กันยายน ๒๕๖๔) จ าแนกตามหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

                         หน่วยงาน 
จ านวนเรื่อง  

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ส านักงานปลัดกระทรวง (รวมสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว.) ๒๔ ๔๗ 

ส านักงานรัฐมนตรี  ๑ - 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  - - 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ๙ ๘ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ๖ ๓ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ ๑ ๒ 

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ ๓ ๔ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - - 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - ๑ 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ๓ ๒ 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๑ - 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ๑ ๑ 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) ๑ - 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๑ - 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๑ - 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ๑ ๑ 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ๒ - 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๑ ๑ 

รวม ๕๖ ๗๐ 

รวบรวมโดย ส านักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มกราคม ๒๕๖๕ 

 

๑๔ 



 

 

 
 
 
 
 
 

การเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

จ าแนกตามหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๑๖ 

เร่ืองที่ อว. เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
สป. จ านวน ๔๒ เร่ือง 

 
 

ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๐/
๕๙๘๙ 
ลงวันท่ี ๒๑ ตลุาคม 
๒๕๖๓  

ร่ างกฎกระทรวงก าหนดให้ เป็น
หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๖๓/
๑๕ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒ ๕ ๓ ๙  ซึ่ ง แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อว .  ขอ เสนอร่ า งกฎกระทรวงก าหนด
หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๖๓/๑๕ วรรค
หก แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี ้
     ๑. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
     ๒. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 
     ๓. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
     ๔.  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
     ๕.  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
     ๖.  ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
     ๗. ส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
     ๘. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๘๙๙๐ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ว่า 
     ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตาม
มาตรา ๖๓/๑๕ วรรคหกแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ อว. เสนอและให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้  
     ๒. เห็นชอบให้เพิ่มเติมกรณีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ 
แต่ไม่มีฐานะเป็นกรมเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีสามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ด าเนินการบังคับทางปกครองแทนได้ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 



 

 

 
๑๗ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

     ๙. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) 
     ๑๐. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) 
     ๑๑. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) 
     ๑๒. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
(องค์การมหาชน) 
     ๑๓. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 
     ๑๔. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) 

๒ ที่ อว (ปคร) ๐๒๐๑.๑/
๖๐๙๑ 
ลงวันท่ี ๒๗ ตลุาคม 
๒๕๖๓ 

ขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง
ก าหนดค่ าธรรมเนี ยมส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ควบคุม  (ฉบับที่  ๒ )  
พ.ศ. .... 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๗๖๗๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ว่า 
     ๑ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
     ๒ ให้ อว. รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

๓ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๐/
๖๓๖๑ 
ลงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

การแต่ งตั้ ง โฆษกกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการแต่งตั้ง
โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๘๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รับทราบตามที่ อว. เสนอ 

๔ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๔.๒/
๖๓๘๘  

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า  อั กษรย่ อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย

ที่ นร ๐๕๐๕/๔๑๙๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย



 

 

 
๑๘ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. .... 

ฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหนง่ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ (ฉบับที่.. พ.ศ.... ตามที่  อว. 
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 

๕ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๒.๓/
๖๘๘๓ 
ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 
100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์  (๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖) 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 
     ๑. เห็นชอบให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพจัด
งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วัน
ประสูติ  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสร าช
นครินทร์  และเสนอพระนามให้องค์การ
ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง
พระเกียรติคุณเป็นบุคคลส าคัญของโลก ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     ๒ .  พิ จ า รณาแต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
อ านวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ใน
การจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี 
วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ 
     ๓. พิจารณาให้มีแผนการด าเนินงานและ
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง  ๓  ร ะ ย ะ                               
ได้แก่ แผนการด าเนินงานระยะสั้น – กลาง – 
ยาว โดยแบ่งการเฉลิมฉลองออกเป็น ๑) ระดับ
กระทรวงต่าง ๆ  และ ๒) ระดับภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ ในพระอุปถัมภ์ 
โดยไม่ขอผูกพันงบประมาณ 

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๓๔ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีไต้ประชุมปรึกษา
เมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ลงมติเห็นชอบให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพ 
จัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 
โดยให้มีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมการเฉลิมฉลอง ๓ระยะ ตามที่ อว. 
เสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณ 



 

 

 
๑๙ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๖ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๑.๓/
๗๔๙๗ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุน
พิ เ ศ ษ แ ม่ โ ข ง - ล้ า น ช้ า ง
(Memorandum of Understanding 
on the Cooperation on Project of 
Makong-Lanchang Cooperation 
Special Fund) 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 
     ๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ
แ ม่ โ ข ง  -  ล้ า น ช้ า ง  ( Memorandum of 
Understanding on the Cooperation on 
Project of the Mekong - Lancang 
Cooperation Special Fund) 
     ๒. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ ในส่วนที่มิใ ช่สาระส าคัญ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของ
ไทย ขอให้ อว. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อ
พิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๙๗๕๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ อว. เสนอ 
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นขอบไว้ ให้ อว. 
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) และให ้อว. 
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง  และส านักงบประมาณไปพิจารณา
ด าเนินการด้วย 

๗ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๖.๓/
๘๐๑๗ 
ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง 
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ โดยขอขยายสถาบันฝ่ายผลิต จากเดิม 
“สถาบันอุดมศึกษาในสั งกั ดส านั ก ง าน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ”  เ ป็ น 
“สถาบันอุดมศึกษา” โดยจ านวนคนและ
จ านวนเงินงบประมาณอยู่ภายในกรอบของมติ

ที่ นร ๐๕๐๕/๔๓๒๖๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงมติว่า 
     ๑ เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖0 
(เรื่อง โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยให้
นักเรียนในโครงการสานฝันการก็ฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ได้รับ
ทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาตามนัย
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ รวมถึงการเข้าศึกษาต่อในระดับ



 

 

 
๒๐ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 
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สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

คณะรัฐมนตรีที่ได้รบัอนุมัติไว้เดิม ทั้งนี้ ให้มีผล
ครอบคลุมถึงนักเรียนในโครงการสานฝันการ
กีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ที่เข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามที่ อว. เสนอ ทั้งนี้ ให้ อว. ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินโครงการฯ ในรอบ ๑ ปี เพื่อประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงโครงการฯ ต่อไป และรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณา
ด าเนินการด้วย 
     ๒ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
และรายงานใหน้ายกรัฐมนตรีทราบด้วย 

๘ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๔.๒/
๘๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า  อั กษรย่ อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๔๗๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีไต้มีมติเมื่อ
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ฉบับที่  .. พ.ศ. .... ตามที่ 
อว. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้ 

๙ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๗.๕(๑)/
๘๖๘๗ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

ร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งผู้บริหารและข้าราชการพล
เรื อนในสถาบันอุดมศึกษาของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
หลักการร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งผู้บริหารและข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. .... 

ที่ นร ๐๕๐๓/๗๗๓๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลงมติ 
     ๑ อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารและ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ...
ตามที่ อว. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ให้รับความเห็นของส านักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้ 
     ๒ ให้ อว. รับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงบประมาณ ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 



 

 

 
๒๑ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑๐ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๐/
๘๗๓๐ 
ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

การ เสนอแต่งตั้ งผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 

พิจารณาแต่งตั้งนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของ อว. 

ที่ นร ๐๕๐๕/๖๒๒๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับทราบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 

๑๑ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๒.๓/
๘๘๖๙ 
ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

ขอปรับเปลี่ยนข้อเสนอของส่ วน
ราชการ โครงการเตรียมงานฉลอง
ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิ วาสราช
นครินทร์ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 

เสนอคณะรัฐมนตรี ในข้อ ๕. ของหนังสือที่
อ้างถึง โดยขอใช้ข้อความ ดังนี ้
๑. เห็นชอบให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเสนอ
พระนามให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่อง
และร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณเป็นบุคคล
ส าคัญของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๒. พิจารณาให้มีแผนการด าเนินงานและ
กิจกรรมการเฉลิมฉลอง ๓ ระยะ ได้แก่  
แผนการด าเนินงานระยะสั้น-กลาง-ยาว โดย
แบ่ งการ เฉลิมฉลองออกเป็น ๑)  ระดับ
กระทรวงต่าง ๆ และ ๒) ระดับภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ ในพระอุปถัมภ์ 
โดยไม่ขอผูกพันงบประมาณ 

ที ่นร ๐๕๐๕/๓๓๔ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีไต้ประชุมปรึกษา
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ลงมติเห็นชอบให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) โดยให้มี
แผนการด าเนินงานและกิจกรรมการเฉลิมฉลอง ๓ระยะ ตามที่ อว. เสนอ 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณ 

๑๒ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๐/
๘๘๖๗ 
ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

โครงการ/กิจกรรมของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 
๒๕๖๔ มอบให้แก่ประชาชน 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ ที่ นร ๐๕๐๕/๔๒๙๕๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ รับทราบตามที่ อว. เสนอ 



 

 

 
๒๒ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑๓ ลับ ท่ี อว (ปคร) 
๐๒๓๒.๓/๑๕๐ 
ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

การแต่งตั้ งประธานกรรมการใน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเลือกและ
แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็น
ประธานกรรมการในคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรี
มีมติเป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอยกเลิกช้ันความลับ
ตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป 

ที่ นร ๐๕๐๘/๔๒๙๔๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ อนุมัติตามที่ อว. เสนอ 

๑๔ ลับ ท่ี อว (ปคร) 
๐๒๐๑.๒/๑ 
ลงวันท่ี ๕ มกราคม 
๒๕๖๔ 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
นางสาว วิภารัตน์ ดีอ่อง ข้าราชการพลเรือน
สามัญ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงาน
ก า ร วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ  ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง 
ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อ
ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น
ต้นไป 

ที่ นร ๐๕๐๘/๓๐๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
๕ มกราคม ๒๕๖๔ อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้
ขอให้ส านักงานองคมนตรีน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 

๑๕ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๖.๕/
๑๐๓๐ 
ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๔ 

การขอขยายระยะเวลาโครงการ
พัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์
แ ล ะสั ง คมศาสตร์  ( ทุ น เ รี ยนดี
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) จาก พ.ศ. ๒๕๕๒ – 
๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๗๐ 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี ้
     ๑ เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการฯ   
     ๒ อนุมัติให้ใช้กรอบวงเงินที่เหลือจากการ
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ลั ง ค น ด้ า น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย) จ านวนเงิน ๓,๕๔๔,๑๓๓,๔๐๓ บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพื่อการ
จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และ

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๓๐๗๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ลงมติว่า  
     ๑ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) จากเดิม พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๔ เป็น พนศ. ๒๕๕ด - ๒๕๗o 
ส าหรับการะงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานดังกล่าว ให้  อว.
ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ อว. รับความเห็นของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงาน ก.พ.  ส านัก
งบประมาณ และข้อเสนอแนะของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



 

 

 
๒๓ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

ระดับปริญญาโท-เอก จ านวนรวมทั้งสิ้น ๖๓๗ 
ทุน จ าแนก ดังนี ้
        ๒.๑ ทุนในประเทศ จ านวน ๑๗๕ ทุน 
(ระดับปริญญาเอก จ านวน ๗๕ ทุน ระดับ
ปริญญาโท-เอก จ านวน ๑๐๐ ทุน) และทุน
ต่างประเทศ จ านวน ๔๖๒ ทุน (ระดับปริญญา
เอก จ านวน ๑๙๗ ทุน ระดับปริญญาโท-เอก 
จ านวน ๒๖๕ ทุน) คิดเป็นค่าใช้จ่าย จ านวน 
๓,๑๖๖,๙๑๙,๐๐๐ บาท  
        ๒.๒ ทุนอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม/วิจัยใน
ต่ างประเทศ จ านวน ๙๓ ทุน  และทุน
สนั บสนุ นศั ก ยภ าพ ในกา รท า วิ จั ยด้ าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อต่อยอด
การท าวิจัยเชิงลึกในสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในต่างประเทศ (Post-doctoral) 
จ านวน ๒๓๐ ทุน  ระยะเวลา ๑ ปี ทั้ง ๒ ทุน 
รวมเป็นค่าใช้จ่าย จ านวน ๒๕๙,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท  
        ๒ .๓  ค่ าบริหาร โครงการ  จ านวน 
๑๑๗,๗๑๔,๔๐๓ บาท 

     ๒ ให้ อว. พิจารณาก าหนดแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาตามโครงการฯ 
ในแต่ละสาขาวิชาให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการก าลังคน
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในอนาคต รวมทั้งด าเนินการประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษาต่าง ๆ ของโครงการฯ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้สมัครรับทุนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างท่ัวถึงด้วย 

๑๖ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๔.๒/
๒๑๒๗ 
ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า  อั กษรย่ อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๐๒๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ตามที่ อว. เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



 

 

 
๒๔ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. …. 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. .... 

๑๗ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๔.๒/
๒๔๒๐ 
ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า  อั กษรย่ อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่..) 
พ.ศ. …. 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๒๗๗๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา 
ในสาขาวิซา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ .. พ.ศ.... ตามที่  อว.
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 

๑๘ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๔.๒/
๒๔๓๑ 
ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า  อั กษรย่ อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. …. 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๑๓๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา 
ในสาขาวิซา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ .. พ.ศ.... ตามที่ อว. 
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 

๑๙ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๔.๒/
๒๕๕๖ 
ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า  อั กษรย่ อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับที่
..) พ.ศ. …. 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๐๒๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ตามที่ อว. เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

๒๐ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๔.๒/
๒๕๕๒ 
ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า  อั กษรย่ อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๗๒๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันท่ี ๒๐ เมยายน ๒๕๖๔ ลงมติว่า 
     ๑ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ



 

 

 
๒๕ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา  ( ฉบั บที่ . . )  
พ.ศ. …. 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี .. พ.ศ.... ตามที ่อว. เสนอ และ
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้ 
     ๒ ให ้อว. และกระทรวงศึกษาธิการ รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะรัฐมนตรี 
ไปพิจารณาด าเนินการในประเดน็การเปิดสอนสาขาวิชาหรือหลักสตูรตา่ง ๆ  ของ
สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา ควรพิจารณาถึงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมจริยธรรม เพื่อผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพตอบสนองและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๑ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๔.๒/
๒๖๔๖ 
ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔  

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า  อั กษรย่ อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ . . )  
พ.ศ. …. 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๐๒๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ตามที่ อว. เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

๒๒ ที่ อว (ปคร) ๐๒๓๓.๑
(๒.๙)/๔๕๕๖ 
ลงวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... 

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๐๖๘๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงมติ 
     ๑ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี พ.ศ.....ตามที ่อว. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการตรวจพิจารณา 
โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง  และส านักงบประมาณไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
     ๒ รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ
สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ 
อว. เสนอ  



 

 

 
๒๖ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

     ๓ ให้ อว. เร่งเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.... ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้
รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการในประเด็นการ
เปิดสอนหลักสูตรต่าง ที่จ าเป็นสถานดมศึกษา ควรพิจารณาถึงความต้องการ
ของการพัฒนาองค์ความรู้ การส่งเสริมจริยธรรม เพื่อผลิตบุคลากรูที่มีคุณภาพ 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งให้รับความเห็นของส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 

๒๓ ที่ อว (ปคร) ๗๘/๔๔๔๙ 
ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

โ ค ร ง ก า ร อ า ค า ร โ ร งพย า บาล
รามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบโครงการ
อาคาร โรงพยาบาลรามาธิบดี และย่ าน
นวัตกรรมโยธี ในวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
๑๑,๖๒๙.๖๕ ล้านบาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหก
ร้อยยี่สิบเก้าล้านบาทหกแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ระยะเวลาด าเนินการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-  ๒๕๗๐)  เป็น เ งินงบประมาณจ านวน 
๗,๗๖๔.๐๐ ล้านบาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่
ล้ านบาทถ้วน) และเ งินนอกงบประมาณ
จ านวน ๓,๘๖๕.๖๕ ล้านบาท (สามพันแปด
ร้อยหกสิบห้าล้านบาทหกแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) โดยขอผูกพันงบประมาณ ดังนี้ 
     ปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๕ จ านวน 
๑,๔๐๒.๘๐ ล้านบาท  
     ปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๖ จ านวน 
๑,๔๗๕.๖๐ ล้านบาท 

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๐๑๗ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันท่ี ๗ เมยายน ๒๕๖๔ ลงมติว่า 
     ๑  เ ห็ นชอบตามความ เห็ นของส า นั ก งบประมาณ และ ให้  อ ว .  
(มหาวิทยาลัยมหิดล) ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องเป็นไปตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเกท ในท้องที่แขวงถนนนครไชยศรี 
แขวงวชิรพยาบาล แขวงตุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต 
แขวงทุ่งพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัตโสมนัส เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
สาธารณสุข และข้อเสนอแนะของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
     ๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ อว. 
(รวมถึงมหาวิทยาลัยในก ากับ) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 



 

 

 
๒๗ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

     ปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๗ จ านวน 
๑,๔๗๕.๖๐ ล้านบาท 
     ปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๘ จ านวน 
๑,๓๓๐.๐๐ ล้านบาท 
     ปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๙ จ านวน 
๑,๓๓๐.๐๐ ล้านบาท 
     ปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๗๐ จ านวน    
๗๕๐.๐๐ ล้านบาท 

กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ตามความในกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผันหรือก าหนดเง่ือนไข
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มีความ
ชัดเจน และเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีอาคารของหน่วยงานที่ไม่ใช่อาคารของ
กระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย ก็ให้หน่วยงานเจ้าของกฎหมายเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย 

๒๔ ที่ อว (ปคร) ๐๒๐๑.๒/๑๖ 
ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 

เสนอคณะรั ฐมนตรี เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ
หลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 

ที่ นร ๐๕๐๓/๑๗๕๗๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ลงมติ 
     ๑ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. ... ตามที่ อว. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ.ร. และส านกั
งบประมาณ ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
     ๒ รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ
สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่
อว. เสนอ 
     ๓ ให้ อว. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 

๒๕ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๔.๒/
๓๙๑๕ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า  อั กษรย่ อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๒๗๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา 
ในสาขาวิซา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย



 

 

 
๒๘ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 

ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับท่ี 
..) พ.ศ. .... 

ประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ .. พ.ศ.... ตามที่ 
อว. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ด าเนินการต่อไปได้ 

๒๖ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๔๙๖๑ 
ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า  อั กษรย่ อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. …. 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ บ้ า น ส ม เ ด็ จ
เจ้าพระยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๙๙๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา 
ในสาขาวิซา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..  
พ.ศ.... ตามที่ อว. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้ 

๒๗ ที่ อว (ปคร) ๐๒๐๔.๒/
๔๘๘๔ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา จ านวน ๕ ฉบับ 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่างกฎกระทรวงที่ เกี่ ยวกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา จ านวน ๕ ฉบับ 

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๔๓๕๒ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิมือ่
วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่า 
     ๑ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
จ านวน ๕ ฉบับ ตามที่ อว. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
และด าเนินการต่อไปได้ 
     ๒ ให้ อว. รับความเห็นของส านักงาน ก.พ. ไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไปดว้ย 

๒๘ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๔๙๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า  อั กษรย่ อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับ
ที่..) พ.ศ. …. 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๒๖๖๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา 
ในสาขาวิซา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..  
พ.ศ.... ตามที่ อว. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้ 

๒๙ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๔๙๖๕ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า  อั กษรย่ อส าหรับ

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริญญาใน

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๒๖๖๒ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา 



 

 

 
๒๙ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรา ชูปถัมภ์  จั งหวัด
ปทุมธาน ี(ฉบับท่ี..) พ.ศ. …. 

สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่  
..) พ.ศ. .... 

ในสาขาวิซา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... ตามที่ อว. เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้ 

๓๐ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๔๙๖๐ 
ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า  อั กษรย่ อส าหรั บ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ฉบับท่ี..) พ.ศ. …. 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง
ของมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชม งคล
ตะวันออก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๒๗๒๒ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่า  
     ๑ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา ในสาขาวิซา อักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.... ตามที ่อว. เสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไป 
     ๒ ให้ อว. รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 

๓๑ ที่ อว (ปคร) ๐๒๐๙.๒/
๕๒๔๙ 
ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

หลัก เกณฑ์และวิ ธี การ เยี ยวยา
ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา กรณีข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการการเยียวยา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้
ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ าของอัตรา
เงินเดือน ซึ่งประกอบด้วย ส่วนท่ี ๑ เงินชดเชย
ส า ห รั บ เ ยี ย ว ย า  ว ง เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ 
๗,๐๒๖,๑๒๕,๗๗๘.๐๐ บาท (เจ็ดพันยี่สิบหก
ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
แปดบาทถ้วน) และ ส่วนที่ ๒ เงินส าหรับปรับ
อัตราเงินเดือนปัจจุบันใหม่ 

ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๖๓๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีพิจารณา
แล้วเห็นชอบให้ส่งเรื่องนี้คืน อว. เพื่อพิจารณาทบทวนให้ถูกต้องและเหมาะสม
ต่อไป โดยให้รับความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการ
พิจารณาด้วย 



 

 

 
๓๐ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๓๒ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๕๓๐๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 
     ๑ เห็นชอบในหลักการให้ อว. ด าเนิน
โ ค ร ง ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์ ข อ งประ เทศ  โ ดยมี วิ ท ยสถาน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
     ๒  เ ห็ น ช อ บ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
คณะกรรมการระดับนโยบายและระดับบริหาร
ส าหรับโครงการฯ โดยมีคณะกรรมการ
อ า น ว ย ก า ร วิ ท ย ส ถ า น สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
มนุษยศาสตร์  และศิลปกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการวิชาการในแต่
ละด้าน 

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๔๒๔๕ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิมือ่
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รับทราบการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ของ อว. 
และให้ อว. รับข้อสังเกต ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

๓๓ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๕๕๐๘ 
ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

การปรับปรุงค่าตอบแทนต าแหน่ง
ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
การปรับปรุงค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
ปัตตาน ี

ที่ นร ๐๕๐๖/๒๗๙๐๖ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว้
เห็นชอบให้ส่งเรื่องนี้คืน อว. เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการด าเนินการให้
ถูกต้องเหมาะสม โดยให้รับความเห็นและข้อเสนอแนะของส านักงบประมาณ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย 

๓๔ ที่ อว (ปคร) ๐๒๐๖.๕/
๕๕๒๔ 

ร่ า ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ข้ อ มู ล ก า ร
อุดมศึกษา พ.ศ. .... 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติร่าง
กฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๕๙๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ว่า 



 

 

 
๓๑ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

     ๑ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามที่ อว. 
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติมของ อว. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
     ๒ ให้ อว. รับความเห็นของส านักงาน ก.พ. และส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

๓๕ ที่ อว (ปคร) ๐๒๐๑.๒/
๖๔๖๘ 
ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. …. 

เสนอคณะรั ฐมนตรี เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ
หลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. …. 

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๒๖๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลงมติ 
     ๑ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
ตามที่ อว. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงาน ก.พ.ร. 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
     ๒ รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ
สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ 
อว. เสนอ 
     ๓ ให้ อว. รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง ส านัก
งบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  

๓๖ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๖๗๒๙ 
ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เพชรบูรณ์ พ.ศ. …. 

เสนอคณะรั ฐมนตรี เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ
หลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เพชรบูรณ์ พ.ศ. …. 

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๒๘๔ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รมว.อว. เสนอขอถอนร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ พ.ศ. . . . .  ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ งหนึ่ ง ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่ รมว.อว. เสนอ 

๓๗ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๗๕๗๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า  อั กษรย่ อส าหรับ

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยปริญญาใน

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๓๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนมุติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา



 

 

 
๓๒ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับ
ที่..) พ.ศ. …. 
 

สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

ในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. …. ตามที่ อว. 
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 

๓๘ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๙๐๗๔ 
ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

โครงการแนวทางการลดภาระ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ขอ ง
สถาบันอุดมศึกษา อันเนื่องจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
     ๑ เห็นชอบข้อเสนอโครงการแนวทางการ
ลดภา ระค่ า ใ ช้ จ่ า ยด้ า นกา รศึ กษาของ
สถาบันอุดมศึกษาภาครั ฐ  อัน เนื่ องจา ก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 
     ๒ เห็นชอบข้อเสนอโครงการแนวทางการ
ลดภา ระค่ า ใ ช้ จ่ า ยด้ า นกา รศึ กษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อัน เนื่ องจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 
     ๓ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเยียวยาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 
จ านวน๙,๐๘๑,๘๒๑,๐๖๙ บาท (เก้าพันแปด
สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกสิบ
เ ก้ า บ า ท ถ้ ว น )  แ บ่ ง เ ป็ น  ส นั บ ส นุ น
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ภ า ค รั ฐ  จ า น ว น 
๗,๖๕๖,๘๒๑,๐๖๙ บาท (เจ็ดพันหกร้อยห้า
สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกสิบ
เก้าบาทถ้วน) และสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา

ที่ นร ๐๕๐๖/๒๔๘๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
(๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔) เห็นชอบในหลักการของมาตรการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใข้จ่ายด้านการศึกษาของครั วเรือนและประชาชน และ
มอบหมายให้ อว. จัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อ
ด าเนินตามมาตรการดังกล่าว ตามขั้นตอนของพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป ตามที่ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ส่งส าเนาเรื่องตังกล่าวของ อว. ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 



 

 

 
๓๓ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

เอกชน จ านวน ๑,๔๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
พันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 

๓๙ ที่ อว (ปคร) ๐๒๒๓/
๑๐๐๙๓ 
ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
(ฉบั บที่  . . )  พ .ศ .  . . . .  และร่ า ง
พระราชบัญญัติอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการ
อุดมศึกษา 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักการร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา จ านวน 
๔ ฉบับ ดังนี ้
     ๑ ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
     ๒  ร่ า งพระราชบัญญั ติ ก า รส่ ง เ ส ริ ม
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. .... 
     ๓ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
     ๔ ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๖๕๒๙ ลงวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า โดยที่มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะขอจัดตั้งทุน
หมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้การเสนอ
กฎหมายที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องน าเงินรายได้หรือเงินอ่ืนใดส่งคลัง 
ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีมีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงาน
ของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้เพื่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของตน โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี 
ดังนั้น อว. จึงต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว ก่อนเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

๔๐ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๑๐๔๔๐ 
ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

แต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า วิ ช า ชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้มี
รายนามดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

๑ นางสุพิชชา  จันทรโยธา 
๒ นางสุภา  หารหนองบัว 
๓ นายทศพร  นุชอนงค์ 

ที่ นร ๐๕๐๘/๒๗๐๒๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรได้มีมติเมื่อ
วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติตามที่ อว. เสนอ  



 

 

 
๓๔ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๔ นางบุษบา  ฤกษ์อ านวยโชค 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป ร า ก ฏ ต า ม แ บ บ ข้ อ มู ล
ประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ
ตามกฎหมายและระเบียบของส่วนราชการ 
และแบบสรุปประวัติเสนอเรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการตามกฎหมายและระเบียบของส่วน
ราชการ 

๔๑ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๑๒๑๔๐ 
ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ทุ น พั ฒ น า
ก าลังคนการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ประเทศ 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ นโยบาย
และแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ทุนพัฒนาก าลังคนการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ประเทศ 

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๐๓๒ ลงวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเป็นข้อมูลแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๔๒ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๑๒๖๓๗ 
ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ .  ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้  
     ๑ เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับ 
ก า ร ย ก เ ว้ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ม ติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เรื่องแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี 
     ๒ เห็นชอบ (ร่าง) กรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาฯ 

ที่ นร ๐๕๐๖/๓๖๑๔๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรี 
(นายดอน ปรมัตถ์วินัย) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
อนุมัติให้ส่งเรื่องนี้คืน อว. เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนของการเสนอแผนระดับท่ี 
๓ ตามความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 



 

 

 
๓๕ 

เร่ืองที่ อว. เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
ปส. จ านวน ๘ เร่ือง 

 
 
ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑.  ที่ อว (ปคร) ๐๕๐๗/
๖๑๒๐ 
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

ร่างกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๕ ฉบับ 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ จ านวน ๕ ฉบับ ต่อไป 

ที่ นร ๐๕๐๕/๔๐๔๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๕ ฉบับ ดังนี ้
     ๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาง
นิวเคลียร์และรังสี พ.ศ.... 
     ๒ ร่างกฎกระทรวงการแจ้งการครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ..... 
     ๓ ร่างกฎกระทรวงการแบ่งระดับ การก าหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ.... 
     ๔ ร่างกฎกระทรวงการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ.... 
     ๕. ร่างกฎกระทรวงก าหนดการด าเนินกิจการทางนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อ
เลขาธิการส านกังาน ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ... 
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่  อว. เสนอ และให้
ด าเนินการต่อไปได้ 

๒. ที่ อว (ปคร) ๐๕๐๕/
๔๔๕๔ 
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ขอความเห็นชอบการจัดท าบันทึก
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ร ะ ห ว่ า ง ส ม า ค ม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้กับสหรัฐอเมริกาด้านความร่วมมือ
เพื่อป้องกัน ตอบโต้ และตอบสนอง
ต่อการก่อการร้ายที่ใช้วัสดุนิวเคลียร์
และวัสดุกัมมันตรังสี 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดังนี้ 
     ๑ เห็นชอบการจัดท าบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้กับสหรัฐอเมริกาด้านความร่วมมือเพื่อ
ป้องกัน ตอบโต้ และตอบสนองต่อการก่อการ
ร้ายที่ใช้วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี ทั้งนี้ 
หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ 

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๒๘๐๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ลงมติเห็นชอบและอนุมัติตามที ่อว. เสนอ ทั้งนี้ หากมี
ความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ 
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ อว. ด าเนินการได้ 
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ขี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 



 

 

 
๓๖ 

 
ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  
     ๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น 
ผู้ลงนามในเอกสารแจ้งการตอบรับไปยังสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๓ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๕๓๓๑ 
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้มี
รายช่ือต่อไปนี้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ดังนี้ 
     ๑ ศาสตราจารย์จิรพร  เหล่าธรรมทัศน์ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์) 
     ๒ นายทรงพล  สมศรี    
 (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเกษตรศาสตร์) 
     ๓  ศาสตราจารย์ อ านาจ  วงศ์บัณฑิต
 (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์) 
     ๔ รองศาสตราจารย์สมยศ  ศรีสถิตย์
 (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์) 
     ๕ รองศาสตราจารย์สรนิต   ศิลธรรม
 (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์)  
     ๖ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พงษ์แพทย์  เพ่ง
วาณิชย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์)
รายละเอียดปรากฏตามแบบข้อมูลประกอบการ
เสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมาย 

ที่ นร ๐๕๐๘/๒๐๐๒๔ ลงวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่วันที่ 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ อนุมัติตามที่ อว. เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมี
มติเป็นต้นไป 



 

 

 
๓๗ 

 
ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

และระเบียบของส่วนราชการ และแบบสรุป
ประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการตาม
กฎหมายและระเบียบของส่วนราชการ 

๔ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๕๗๐๑ 
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ร่างกฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิค
ของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่อง
ก าเนิดรังสี พ.ศ. .... ออกตามความใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิค
ของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี 
พ.ศ. . . . .  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ง
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่
ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ พิ จ า ร ณ า จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว 

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๔๕๙๙ ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิคของผู้
ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. ....  ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ อว. เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 

๕ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๕๗๐๒ 
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับ
เครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. ....  ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอยืนยันร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับ
เครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. .... ออกตามความใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยขอแก้ไข
ปรับปรุงร่างกฎกระทรวงดังกล่าวในตารางการ
จ าแนกประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี ตามข้อ 
๔.๓ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับเครื่อง
ก า เนิ ด รั งสี  พ .ศ .  . . . .  ออกตามความ ใน

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๔๖๓๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับเครื่อง
ก าเนิดรังสี พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ 
อว. เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 



 

 

 
๓๘ 

 
ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๖ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๗๕๐๓ 
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

ร่างกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ านวน ๓ ฉบับ 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒ จ านวน ๓ ฉบับ ต่อไป 

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๕๐๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าว รวม ๓ ฉบับ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ อว. เสนอ และให้ด าเนินการ
ต่อไปได้ 

๗ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๑๒๖๓๒ 
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ขอความเห็นชอบต่อร่ าง เอกสาร 
ASEAN Protocol for Preparedness 
and Response to a Nuclear or 
Radiological Emergency 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
     ๑ ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสาร ASEAN 
Protocol for Preparedness and Response 
to a Nuclear or Radiological Emergency 
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง
เอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ และ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง  
     ๒ มอบหมายให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
แจ้งการเห็นชอบร่างเอกสาร ASEAN Protocol 
for Preparedness and Response to a 

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๘๙๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ลงมติเห็นชอบตามที่ อว. เสนอ ทั้งนี้ หาก
มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารฯ ดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ อว. ด าเนินการได้ 
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 



 

 

 
๓๙ 

 
ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

Nuclear or Radiological Emergency ข อ ง
ประเทศไทยต่อเครือข่าย ASEANTOM ต่อไป 

๘ ลับ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๒๘๘ 
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ขอความเห็นชอบในการจัดท าความ
ต ก ล ง  Agreement on the 
Assistance Action Plan 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
     ๑  เ ห็ น ช อ บ ก า ร จั ด ท า ค ว า ม ต ก ล ง 
Agreement on the Assistance Action Plan 
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง
เอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ และ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอกีครั้ง  
     ๒ มอบหมายให้เลขาธิการส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม
ความตกลง Agreement on the Assistance 
Action Plan ในฐานะหน่วยผู้ประสานงาน
แห่งชาติภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือ
เหตุฉุกเฉินทางรังสี ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันระหว่าง
ภาคีความตกลงฯ ว่าไม่จ าเป็นต้องแสดงหนังสือ
มอบอ านาจเต็ม 

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๑๑๑๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ลงมติเห็นชอบตามที่ อว. เสนอ และให้ อว. 
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ หาก
มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ดังกล่าว ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญั
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ อว. ด าเนินการได้ 
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

 
 



 

 

 
๔๐ 

เร่ืองที่ อว. เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
มว. จ านวน ๒ เร่ือง 

 
 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑  ที่ อว (ปคร) ๖๑๐๑/๖๑๒๓ 
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 
เพิ่มเติม 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ 
มาตรวิทยาแห่งชาติเพิ่มเติมจ านวน ๑ คน ได้แก่ 
นายสรนิต  ศิลธรรม  รายละเอียดดังปรากฏตาม
แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการของหน่วยงานของรัฐ แบบสรุปประวัติ
การเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหน่วยงาน
ของรัฐ และบัญชีรายช่ือบุคคลที่ขอตรวจสอบ
ประวัติ 

ที่ นร ๐๕๐๘/๓๕๐๖๑ ลงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อนุมัติตามที่  อว. เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

๒ ที่ อว (ปคร) ๖๑๐๑/๑๘๔ 
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ขอค ว า ม เ ห็ น ชอบ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้ งให้  นางอัจฉรา เจริญสุข ด ารง
ต าแหน่ งผู้ อ านวยการสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ เป็นวาระที่สอง 

ที่ นร ๐๕๐๘/๑๒๘๓๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบตามที่ อว. เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา
จ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรมีมติ 

 
 



 

 

 
๔๑ 

เร่ืองที่ อว. เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
สทอภ. จ านวน ๒ เร่ือง 

 
 
ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เรื่อง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑ ลับ ท่ี อว (ปคร) ๕๓๐๐/
๑๓๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส านั กงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) แทนต าแหน่งที่ว่าง 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ งนาย
เจษฎา ศิวรักษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภู มิ สารสนเทศ แทนต าแหน่ งที่ ว่ า ง 
รายละเอียดปรากฎตามแบบข้อมูลประกอบการ
เสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการองค์การมหาชน และ
แบบสรุปประวัติเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ
องค์ การมหาชน โดยให้ มี ผลตั้ งแต่ วั นที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป 

ที่ นร ๐๕๐๘/๔๐๐๙๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอเรียนว่าการที่ อว. ได้ด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ดังกล่าว ตามระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖o แต่โดยที่มาตรา ๓๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที ่๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป บัญญัติให้บรรดา
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ, 
๒๕๔๓ และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จนกว่าจะ
มีระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ 
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้
บังคับ (ครบก าหนด ๒ ปี เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ดังนั้น จึงขอให้ อว. 
พิจารณาว่าระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการใน



 

 

 
๔๒ 

 
ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เรื่อง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

คณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 
๒๕๖- สามารถใช้บังคับต่อไปได้หรือไม่ประการใด ทั้งนี้ หากไม่สามารถใช้บังคับได้
จะส่งผลให้กระบวนการสรรหาและการเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไม่สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖6 และแจ้งยืนยันการเสนอเรื่องนี้ต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนเพื่อจะไว้ด าเนินการ
ต่อไป 

๒ ที่ อว (ปคร) ๕๓๐๐/
๙๓๙ 
ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๔  

ขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
กิจการอวกาศ พ.ศ. .... 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ  
พ.ศ. ....  

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๓๔๒๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลงมติ 
     ๑ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ตามที่ อว. เสนอและให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกต
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ยุติธรรม ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน กสทช. และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธาน
รัฐสภาทราบด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด 
๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
     ๒ รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ
สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่  
อว. เสนอ 
     ๓ ให้ อว. รับความเห็นของส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 

 



 

 

 
๔๓ 

เร่ืองที่ อว. เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
พว. จ านวน ๓ เร่ือง 

 
 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑ ที่ อว (ปคร) ๖๐๐๐/
๖๕๘๖ 
ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓  

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เ ทค โ น โ ล ยี แ ห่ ง ช า ติ แ ทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดังนี้ 
     ๑ .  แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  ใ น
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ แทนต าแหน่งที่ว่างลง จ านวน ๓ คน ได้แก่  
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๒ คน ได้แก่ 
     ๑)  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม                
     ๒)  นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                     
- ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ จ านวน ๑ คน ได้แก่ 
นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนดังกล่าว อยู่
ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒     
     ๒. ให้นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
มิใช่ข้าราชการ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลง
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เปลี่ยนเป็นกรรมการ ใน

ที่ นร ๐๕๐๘/๓๖๘๗๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อนุมัติตามที่ อว. เสนอ ทั้งนี้ ให้มีผล
ตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป 



 

 

 
๔๔ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพ
ของนายวิบูลย์ฯ ที่ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ด้านกิจการพลังงาน ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน 

๒ ที่  อว (ปคร) ๖๐๐๑/
๑๓๔๔ 
ลงวันที่  ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๔  

รายงานประจ าปี  ๒๕๖๒ ของ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบรายงานประจ าปี 
๒๕๖๒ ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

ที่ นร ๐๕๐๓/๑๕๑๔๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมือวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของ พว. 
ตามที่ อว. เสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป 

๓ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๗๔๙๗ 
ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

ร ายงานประจ าปี  ๒๕๖๓ ของ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบรายงานประจ าปี 
๒๕๖๓ ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๔๔๐๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมือวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของ 
พว. ตามที่ อว. เสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป 

 



 

 

 
๔๕ 

เร่ืองที่ อว. เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
สอวช. จ านวน ๔ เร่ือง 

 
 
ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เรื่อง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑ ที่ อว (ปคร) ๖๐๐๑/๕๔๑๓ 
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๓  

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. ....   

เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... และเสนอให้
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้รับการพิจารณา
ตามแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ ตามนัยของการจัดท ากฎหมายปฏิรูป
ประเทศในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา 
๒๕๘ ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 

ที่ นร ๐๕๐๓/๔๑๙๑๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวนัที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงมติ 
     ๑ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ.... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ 
อว. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อน
เสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ได้ตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
     ๒ รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ
สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ 
อว. เสนอ 

 ที่ อว (ปคร) ๖๒๐๑/๗๔๙ 
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม 
๒๖๖๔ 

ก ร อบ ว ง เ งิ น งบ ป ระมาณด้ าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ และระบบการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงนิ
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจั ยและ
นวัตกรรมของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒๔,๔๐๐ ล้านบาท (สอง
หมื่นสี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) และระบบการ
จัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ
ที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๙๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ลงมติอนุมัติตามที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเสนอ และให้สภาฯ เสนอส านักงบประมาณพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้สภาฯ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อสังเกตของส านักงบประมาณ และ
ข้อเสนอแนะของส านักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



 

 

 
๔๖ 

 
ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เรื่อง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๒ ที่ อว (ปคร) ๖๒๐๑/๘๕๖  
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๔ 

การด าเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรือ่ง 
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลติและ
พัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ 

เ ส น อต่ อ ค ณ ะ รั ฐ ม น ตรี เ พื่ อ ท ร าบ กา ร
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ 

ที่ นร ๐๕๐๕/๕๙๕๗ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับทราบตามที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเสนอ 

๔ ที่ อว (ปคร) ๖๒๐๑/๑๙ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

กรอบวงเงินงบประมาณด้านการ
อุดมศึกษาในความรับผิดชอบของ
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และระบบการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่ ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 
     ๑ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณด้านการ
อุดมศึกษาในความรับผิดชอบของ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ จ านวน ๑๑๗,๘๘๐.๙๑๓๙ ล้านบาท 
และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
     ๒ ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่  ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง
แนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๗๐๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ลงมติ  
     ๑ อนุมัติตามที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติเสนอ ท้ังนี้ ให้ อว. รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และข้อเสนอแนะของส านักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
     ๒ ในการเสนอกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีในคราวต่อ ๆ ไป ให้สภาฯ น า
กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของ อว. และกรอบ
วงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาในคราวเดียวกันด้วย 

 



 

 

 
๔๗ 

เร่ืองที่ อว. เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
สซ. จ านวน ๑ เร่ือง 

 
 
ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เรื่อง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑ ที่ อว (ปคร) ๕๕๐๑/
๘๔๐๖ 
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซิน 
โครตรอน แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

เสนอคณะรั ฐมนตรี เพื่ อพิ จารณาแต่ งตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนจ านวน ๒ ท่าน 
แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังรายช่ือต่อไปนี ้
     ๑ นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ๒ นางสุภา หารหนองบัว เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     รายละ เอี ยดปรากฏตามแบบข้ อมู ล
ประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการของ
องค์การมหาชน และแบบสรุปประวัติการเสนอ
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการองค์การมหาชน โดย
ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป 

ที่ นร ๐๕๐๘/๔๓๐๒๐ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ อนุมัติตามที่ รมว.อว. เสนอ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้ว 

 
 
 
 



 

 

 
๔๘ 

เร่ืองที่ อว. เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
อพ. จ านวน ๑ เรื่อง 

 
 
ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เรื่อง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๗๘ 
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์ ก าร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดังนี ้
     ๑) นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล     
     ๒) นายพงศ์สุข  หิรัญพฤกษ์ 
      ๓) นายสุเมธ  ตั้งประเสริฐ 
     ๔) นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ 
     ๕) รองศาสตราจารย์พสุ  เดชะรินทร์ 
โดยมี รายละเอียดปรากฏตามแบบข้ อมู ล
ประกอบการแต่งตั้งกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 
และแบบสรุปประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ขอยกเลิกช้ัน
ความลับของหนั งสือฉบับนี้นับตั้ งแต่ วั นที่
คณะรั ฐมนตรี ได้มีมติ เห็นชอบการแต่งตั้ ง
ดังกล่าวเป็นต้นไป 

ที่ นร ๐๕๐๘/๒๐๐๒๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ อนุมัติตามที่ อว. เสนอ 

 



 

 

 
๔๙ 

เร่ืองที่ อว. เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
ศลช. จ านวน ๑ เรื่อง 

 
 
ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เรื่อง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑. ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๕๔๓๐ 
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

การแต่งตั้งประธานกรรมการและ
ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ต่อไปนี้เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์ความเป็น
เลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  
     ๑. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ  
ประธานกรรมการ  
     ๒. นางศันสนีย์ ไชยโรจน์  ก ร รมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์ 
     ๓. นายสุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน  ก ร รมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์  
     ๔. นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร  
     ๕. นายบุญชัย สมบูรณ์สุข  ก ร รมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร 
     ๖. นายปรีชา พันธุ์ติเวช  ก ร รมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและการลงทุน 
     ๗. นายวรพล โสคติยานุรักษ์  ก ร รมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและการลงทุน 
     โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เป็นต้นไป 

ที่ นร ๐๕๐๘/๑๙๙๗๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ อนุมัติตามที่ อว. เสนอ 

 
 
 



 

 

 
๕๐ 

เร่ืองที่ อว. เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
สกสว. จ านวน ๑ เร่ือง 

 
 
ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เรื่อง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑. ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๗๕๗๕ 
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านมนุษยศาสตร์ ในคณะกรรมการ
ส่ ง เสริมวิทยาศาสตร์  วิจั ยและ
นวัตกรรม เพื่อทดแทนต าแหน่งที่
ว่างลง 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นาง 
ณัชชา พันธุ์เจริญ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านมนุษยศาสตร์ ในคณะกรรมการส่งเสริม
วิ ทยาศาสตร์  วิ จั ยและนวั ตกรรม โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามแบบข้อมูลประกอบการ
เสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการของหน่วยงานของ
รัฐและแบบสรุปประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ขอให้การ
แต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็น 
ต้นไป 

ที่ นร ๐๕๐๘/๒๒๗๐๑ ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อนุมัติตามที่ อว. เสนอ 

 



 

 

 
๕๑ 

เร่ืองที่ อว. เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์จ านวน ๑ เร่ือง 

 
 

ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๑๓๓๗๘ 
ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ขอรั บก า ร จั ด ส ร ร งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อ
ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดสินค้าเกษตรสู่
ผู้บริโภค 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ดังนี้ 

     ๑ อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น เพื่อด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
ความ เข้มแข็ ง ให้ กับ เกษตรกรและ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค 
กรอบวงเงิน ๒๗๘,๙๒๘,๓๐๐ บาท (สองร้อย
เจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันสาม
ร้อยบาทถ้วน) 

     ๒  ข อ ย ก เ ว้ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ม ติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ (เรื่ อง การเสนอเรื่ องเร่งด่วนต่อ
คณะรัฐมนตรี) 

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๘๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ลงมติอนุมัติทั้ง ๒ ข้อ ตามที่ อว. เสนอ และให้ อว. 
รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 

 



 

 

 
๕๒ 

เร่ืองที่ อว. เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน ๑ เร่ือง 

 
 

ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๑๑๙๔๒ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

โครงการคิดค้นและพัฒนา “วัคซีน
โ ค วิ ด ”  ๒  ช นิ ด  คื อ  วั ค ซี น 
ChulaCov-19 (ชนิด mRNA) และ 
วัคซีนโควิด-๑๙ (Baiya (ผลิตจากใบ
ยา)) 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
     ๑ เห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีน ChulaCov-19 (ชนิด mRNA)  
ข อ ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 
     ๒ เห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ (Baiya) 
ของ บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม คณะเภสัช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ๓ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-
๑๙ จ านวนรวม ๓ ,๖๒๕ ,๘๐๐ ,๐๐๐ บาท 
(สามพันหกร้อยยี่สิบห้าล้านแปดแสนบาท
ถ้วน) ดังนี ้
        ๓.๑ สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา
วัคซีน ChulaCov-19 (ชนิด mRNA) เพื่อท า
การทดสอบทางคลินิกระยะที่สาม และการ
ผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะ
ฉุกเฉิน จ านวน ๒,๓๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สอง
พันสามร้อยสิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน)   
        ๓.๒ สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ (Baiya) จ านวน 

ที่  นร ๐๕๐๖/๒๘๘๒๖ ลงวันที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้เป็นการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้แผนการใ ช้จ่ าย เ งินกู้ ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งส าเนาเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้
จ่ายเงินกู้เพ่ือพิจารณาด าเนินการจามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแล้ว 



 

 

 
๕๓ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑,๓๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยเก้า
ล้านบาทถ้วน) พัฒนาวัคซีนในมนุษย์ระยะที่
สาม ในอาสาสมัครจ านวน ๑๐ ,๐๐๐ คน 
เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาวัคซีนในประเทศ
เกิดข้อมูลที่ท าให้เกิดความเช่ือมั่นในวัคซีนของ
คนไทยตามมาตรฐานสากล 
     ๔ เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข โดย
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ง
พิจารณาก าหนดแนวทางการขึ้นทะเบียน
ต ารับวัคซีนสัญชาติไทย 

 



 

 

 
๕๔ 

เร่ืองที่ อว. เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน ๒ เร่ือง 

 
 

ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑ ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/
๙๐๘๘ 
ลงวันที่  ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

ขอรั บก า ร จั ด ส ร ร งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อ
ด า เนินงานโครงการอบรมและ
ส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะ
อาชีพในภาคเกษตรกรรม 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จั ด ส ร ร งบ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือ
ด าเนินงานโครงการอบรมและส่งเสริมการ
พั ฒ น า ย ก ร ะ ดั บ ทั ก ษ ะ อ า ชี พ ใ น ภ า ค
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  ภ า ย ใ น ก ร อ บ ว ง เ งิ น 
๔๐๗,๒๒๙,๕๘๕ บาท (สี่ร้อยเจ็ดล้านสอง
แสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาท
ถ้วน) 

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๓๑๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลงมติอนุมัติตามที่ อว. เสนอ และให้ อว. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข และส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

๒ ที่ อว (ปคร) ๐๒๐๓.๒/
๑๒๑๓๓ 
ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

รายงานผลการด าเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๙ เรื่องการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัด
ร้อยเอ็ด   

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา 
     ๑ อนุมัติหลักการการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ         
ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยให้จัดตั้งส่วนราชการใน 
มทร. อีสาน ๓ ส่วนราชการ ๑) ส านักงาน
วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ๒) คณะ
นวัตกรรมการเกษตร และ ๓) คณะวิศวกรรม
การเกษตร เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
เรื่อง ผลการประชุมเรื่อง แนวทางการส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดร้อยเอ็ดระหว่าง

ที่ นร ๐๕๐๗/๓๓๘๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรี (นาย
ดอน ปรมัตถ์วินัย) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้ส่งเรื่องนี้คืน อว. เพื่อให้ด าเนินการให้เป็นไปตามบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีที่ให้ อว. พิจารณาติดตามเร่งรัดการด าเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และรายงานผลการด าเนินการต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 



 

 

 
๕๕ 

 
ล าดับ 

 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กับส่วนราชการ 
ภ าค เ อกชนและหน่ ว ย ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง             
เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
     ๒ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบ
กลาง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อพัฒนา
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ส า ห รั บ ก า ร จั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด
ใน ร ะยะ เ ริ่ ม ต้ นก รอบว ง เ งิ นประ ม า ณ 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

 



 

 

 
๕๖ 

เร่ืองที่ อว. เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
มหาวิทยาลัยมหดิล จ านวน ๑ เร่ือง 

 
 

ล าดับ 
 

หนังสือเสนอ ครม. 
ว/ด/ป 

 
เร่ือง 

 
ข้อเสนอของหน่วยงาน 

 
สรุปมติ/ความก้าวหน้า 

๑ ที่ อว (ปคร) ๗๘.๑๐/
๘๕๕๗ 
ล ง วั น ที่  ๒ ๓  ธั น ว า คม 
๒๕๖๓ 

การเป็นเจ้ าภาพจัดการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
หลักการการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 โดยใช้
กรอบงบประมาณวงเงินท้ังสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จะได้จัดท ารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ลงมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน หุ่นยนต์
ระดับโลก RoboCup 2022 ของ อว. (มหาวิทยาลัยมหิดล) ส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ให้ อว. ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ 
อว. รับความเห็นของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ และ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 



๕๗ 
 

สรุปรายการวีดิทศัน์ที่เสนอ ครม. เพื่อ ทราบของ อว. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ล ำดับ เรื่อง หน่วยงำน เสนอ ครม. 
๑ วี ดิ ทั ศน์  เ รื่ อง  กำรใช้ ประโยชน์ จำกระบบ

ปัญญำประดิษฐ์ในกำรประเมินกำรสวมใส่หน้ำกำก
อนำมัยของประชำชนเพ่ือเฝ้ำระวัง และป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – ๑๙ 

วช.  ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๔ 

๒ วีดิทัศน์  เรื่ อง  โครงกำร BCG เ พ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจฐำนรำก 

วว. ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 

๓ วีดิทัศน์ เรื่อง นวัตกรรมทำงกำรแพทย์เพ่ือป้องกัน
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)   

ศลช. ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๔ 

๔ วีดิทัศน์ เรื่อง U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID 
WEEK) 

สป.อว. ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

๕ วีดิทัศน์เรื่อง “๑๒ เดือน ๑๒ ดี กับ "รัฐมนตรี
เอนก" ep.1 - U2T โครงกำรมหำวิทยำลัยสู่ต ำบล” 

สป.อว. ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓.๒ การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

การด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งสิ้น ๑๘๗ เรื่อง โดย ครม. ได้มี
มติมอบหมายและ/หรือให้รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จ านวน ๖๔ เรื่อง ทั้งนี้ สปคร. ได้จัดท าแผนภูมิแท่งแสดงจ านวนความเห็นที่เสนอในแต่ละเดือน ตามภาพ
แผนภูมิแท่ง ดังนี้ 

ภาพแผนภูมิแท่ง การเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (จ าแนกเป็นรายเดือน) 

 

และได้จัดท าตารางจ าแนกความเห็นตามหน่วยงานที่เสนอความเห็น โดยเปรียบเทียบจ านวนเรื่องที่เสนอ
ความเห็นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามตารางที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก จ  

 
 
 
 

๕๘ 

18
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8 17 17 17

9

7

22

18

20

15

ตลุาคม 
๒๕๖๓

พฤศจิกายน  
๒๕๖๓

ธันวาคม  
๒๕๖๓

มกราคม 
๒๕๖๔

กมุภาพนัธ์
๒๕๖๔

มีนาคม 
๒๕๖๔

เมษายน 
๒๕๖๔

พฤษภาคม 
๒๕๖๔

มิถนุายน 
๒๕๖๔

กรกฎาคม 
๒๕๖๔

สงิหาคม 
๒๕๖๔

กนัยายน 
๒๕๖๔

การเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กนัยายน ๒๕๖๔) ของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม
รวม ๑๘๗ เร่ือง



 
 
ตารางที่ ๒ จ านวนเรื่องที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ –
กันยายน ๒๕๖๔) จ าแนกตาม หน่วยงานที่เสนอความเห็นและเปรียบเทียบจ านวนเรื่องที่เสนอ
ความเห็นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

                        หน่วยงาน 
จ านวนเรื่อง 

ที่เสนอความเห็น 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ๖๙ ๗๗ 

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ ๓๒ ๑๖ 

ส านักงานปลัดกระทรวง  ๑๑๗ ๑๑๓ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๐ ๓๗ 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ๑๙ ๑๕ 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  ๑๗ ๑๓ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ๑๕ ๑๓ 

 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) ๑๑ ๗ 

 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๑๓ ๑๑ 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ๑๘ ๑๐ 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๔ ๓ 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ๕ ๑ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ ๑ ๓ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๔ ๑ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๓ ๔ 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ๒๗ ๓๕ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๑๖ ๒๔ 

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. ๘๘ ๑๐๑ 

รวบรวมโดย ส านักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  มกราคม ๒๕๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๕๙ 



 
 
ตารางที่ ๓ จ านวนเรื่องที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓–
กันยายน ๒๕๖๔) จ าแนกตามสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงฯ ที่เสนอความเห็น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

                      สถาบันอุดมศึกษา 
จ านวนเรื่อง 

ที่เสนอความเห็น 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ๙ ๑๖ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๘ ๑๘ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ๕ ๑๑ 

มหาวิทยาลยับูรพา ๕ ๒ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ๔ ๘ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ๔ ๘ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ๔ ๕ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ๓ ๓ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ๓ ๑ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี ๓ ๔ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์ ๓ ๒ 

มหาวิทยาลยันเรศวร ๒ - 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ๒ ๑ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง ๒ ๒ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ๒ - 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี ๒ ๑ 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ๒ ๑ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา ๑ - 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๑ ๖ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ ๑ - 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑ - 

มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช ๑ - 

มหาวิทยาลยัพะเยา ๑ - 

๖๐ 



 
 

 

                     สถาบันอุดมศึกษา 
จ านวนเรื่อง 

ที่เสนอความเห็น 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ๑ - 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ๑ ๑ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก ๑ - 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ๑ - 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ๑ - 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านน้า ๑ ๑ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ ๑ - 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ๑ - 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี ๑ - 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ๑ - 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ๑ - 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ๑ - 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ๑ - 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์ ๑ - 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี ๑ - 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิษฐ ์ ๑ - 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ๑ ๑ 

สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน ๑ ๑ 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต - ๑ 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั - ๑ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์ - ๑ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ - ๑ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง - ๑ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร - ๑ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย - ๑ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง - ๑ 

รวบรวมโดย ส านักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  มกราคม ๒๕๖๕ 

๖๑ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสนอความเห็นเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

จ าแนกตามรายเดือน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๖๓ 

เร่ืองที่ อว. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๘ เร่ือง 

 
ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๕๘๐๕ ลงวันท่ี 
๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

บั น ทึ ก ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ร ะ ห ว่ า ง รั ฐ บ า ล แ ห่ ง
ราชอาณาจักร ไทยและรั ฐบาลแห่ งสหราช
อาณาจักรเกรตบริเตนและนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ 
เรื่องแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ 

สธ. สป.(สม.) มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๒๓๔๑ ล งวั นที่  ๑๓  ตุ ล าคม 
๒๕๖๓) 

 

 
๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๕๘๐๖ ลงวันท่ี 
๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม  พ.ศ. .... ยธ. พว. ศลช. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ และ 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๖๓ (ที่  นร ๐๕๐๓/๓๒๕๐๐  
ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๕๘๓๖ ลงวันท่ี 
๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น 
สมัยพิเศษ ว่าด้วยการตอบสนองต่อสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

พณ. สป.(กกต.) พว. 
สนช. และ สกสว. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๖๙๑๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓) 

 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๕๘๔๑ ลงวันท่ี 
๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขา
ออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ จ านวน ๔ ฉบับ 
 

พณ. วศ. วว. และ พว. มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓ (ที่  นร ๐๕๐๕/๓๓๕๑๘  
ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 



 

 

 
๖๔ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๕๘๔๒ ลงวันท่ี 
๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงความมั่นคง
สาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลก 
เปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและความร่วมมือทาง
นิติวิทยาศาสตร์ 
 

ยธ. สป.(สม.) มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๔๑๘๐ ล งวั นที่  ๒๙  ตุ ล าคม 
๒๕๖๓) 

 

 
๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๕๘๔๓ ลงวันท่ี 
๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

(ร่าง) แผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ
ปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 

ศธ. สป.(สมอ.) มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๓๕๖๘ ล งวั นที่  ๒๒  ตุ ล าคม 
๒๕๖๓) 

 

 

 
๗. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๕๙๓๗ ลงวันท่ี 
๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

การร่วมทุนในบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) 

พง. พว. สนช.  

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่

จุฬาลงกรณ์
วิทยาลัย

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และ 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

 

 

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๖๕๙๓  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สลค. ไดส้่งเรื่องดังกล่าวคืน 
ต้นเรื่อง 



 

 

 
๖๕ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๘. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๕๙๓๘ ลงวันท่ี 
๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ
ประสานงานและ

สนับสนุนงาน
โครงการหลวง 

(กปส.) 

วว. พว. 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๓๔๘๔ ล งวั นที่  ๒๒  ตุ ล าคม 
๒๕๖๓) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๙. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๕๙๓๙ ลงวันท่ี 
๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕ 

ส านักงาน ก.พ. สป.(สบค. และ 
สพบ.) 

มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๔๔๐๒ ล งวั นที่  ๓๐  ตุ ล าคม 
๒๕๖๓) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๐. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๕๙๔๐ ลงวันท่ี 
๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนการ
ด าเนินงานระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๘) ของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเตม็ศึกษา
ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

ศธ. สป.(สยต.) และ
มหาวิทยาลยั 
วลัยลักษณ ์

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๕๓๓๒ ลงวันที่  ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๕๙๘๘ ลงวันท่ี 
๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

การเรียกให้ทุนหมุนเวียนน าทุนหรือผลก าไร
ส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินปีบัญชี ๒๕๖๒ และปีบัญชี ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ 
นโยบายการบริหาร

ทุนหมุนเวียน 

สป.(สสอ.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๗๔๓๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓) 

 



 

 

 
๖๖ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๐๖๐ ลงวันท่ี 
๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใน
โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง 
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย และ
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พณ. มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๔๒๗๔ ล งวั นที่  ๒๙  ตุ ล าคม 
๒๕๖๓) 

 

 
๑๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๐๗๗ ลงวันท่ี 
๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

ยธ. สป.(สพน.) วช. และ 
สกสว. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๕๒๕๑ ลงวันที่  ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓) 

 

 
๑๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๐๘๒ ลงวันท่ี 
๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

การพิจารณาทบทวนก าหนดบังคับใช้มาตรฐาน
การระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้
เป็นไปตามมาตรฐานยูโร ๕ 

ทส. พว. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล)๔๐๕๐๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สลค. ไดส้่งเรื่องดังกล่าวคืน 
ต้นเรื่อง 

 
๑๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๑๐๓ ลงวันท่ี 
๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

ส านักงาน ป.ย.ป. สป.(ป.ย.ป.อว. 
สนผ. สนย. และ 

กพร.) วศ. วช. ปส. 
สกสว. วว. มว. พว. 
สทอภ. อพ. สทน. 
สอวช. สซ. สสน. 
สดร. สนช. และ 

ศลช. 

มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๔๔๒๖ ล งวั นที่  ๓๐  ตุ ล าคม 
๒๕๖๓) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๑๖๙ ลงวันท่ี 
๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. .... 

มท. สป.(กก.) และ วช. มติ  ครม .  เมื่ อวันที่  ๘  ธันวาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๔๐๔๒๗ ลงวันที่  ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓) 

 



 

 

 
๖๗ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๗. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๑๗๐ ลงวันท่ี 
๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

การด าเนินงานโครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุ ตสาหกรรม ในประ เทศและภูมิภาค 
(โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น) 

ศธ. สป.(สนย.) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง และ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี 

ที่ นร ๐๕๐๖/๓๗๖๑๒ ลงวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สลค. ไดส้่งเรื่องดังกล่าวคืน 
ต้นเรื่อง 

 
๑๘. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๑๗๑ ลงวันท่ี 
๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

ผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุม
ทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง : การต่อสู้กับ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วย
ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
 

กต. สป.(สม. และ สยต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๕๙๔๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓) 

 

 

 



 

 

 
๖๘ 

 เร่ืองที่ อว. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐ เร่ือง 

 
ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๔๑๕ ลงวันท่ี 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ร่ า งบันทึกความ เข้ า ใจการด า เนินการด้ าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจและ
การจ้างงานแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ 

อก. สป.(สม.) และ พว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๖๑๑๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓) 

 

 
๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๔๑๖ ลงวันท่ี 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. .... 

อก. วศ. วว. และ พว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๔ (ที่  นร ๐๕๐๕/๑๔๙๒  
ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔) 

 

 
๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๔๑๗ ลงวันท่ี 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (ร่างประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
ระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิ เศษภาค
ตะวันออก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... และร่างประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รวม ๒ 
ฉบับ) 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

นโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

(สกพอ.) 

พว. และ สทอภ. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๖๒๘๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓) 

 



 

 

 
๖๙ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๔๑๘ ลงวันท่ี 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

รายงานผลการประชุม High - Level Ministerial 
Conference on Human Resources Development 
for Changing World of Work ผ่ านระบบการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 

รง. สป.(สยต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๖๑๙๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๗๔๕ ลงวันท่ี 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

การเสนอความเห็นการด าเนินการส าหรับทุน
หมุนเวียนที่มีผลการประเมินผลการด าเนินงานต่ า
กว่าเกณฑ์การประเมินผลที่ก าหนดเป็นเวลา ๓ ปี 
ติดต่อกัน 

คณะกรรมการ 
นโยบายการบริหาร

ทุนหมุนเวียน 

สป.(สสอ.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๗๔๒๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๗๔๖ ลงวันท่ี 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีระบบราง พ.ศ. .... 

คค. พว. วว. มว. และ 
สกสว. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (ที่ นร ๐๕๐๓/๓๗๖๗๙ 
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๗. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๗๔๗ ลงวันท่ี 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ขอความเห็นชอบการรับรองเอกสาร Joint Statement 
“Conference on Digital Transformation of 
the Education Systems throughout ASEAN” 
 

ศธ. สป.(สยต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๗๗๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓) 

 

 
๘. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๘๖๖ ลงวันท่ี 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการบางซื่อระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง
และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น และองค์กรพัฒนาและพื้น
ฟูเมืองของญี่ปุ่น 
 

คค. สป.(สม.) และ วว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๗๙๔๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 



 

 

 
๗๐ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๙. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๘๖๗ ลงวันท่ี 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และ
ประมาณการรายได้  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน 

พน. พว. มติ ครม. เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๘๙๑๗ ลงวันที่  ๓  ธันวาคม 
๒๕๖๓) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๐. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๖๘๙๘ ลงวันท่ี 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เกี่ยวกับการจัดท า
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan: BCP)  ของหน่วยงานของรัฐ
และแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐ 

ส านักงาน ก.พ.ร. สป.(กพร. สบ. ศท. 
และด้านการ

อุดมศึกษา) ปส. พว. 
วช. และ สกสว.  

มติ ครม. เมื่อวันที่  ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
ว๕๘๔ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 



 

 

 
๗๑ 

เร่ืองที่ อว. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๗ เร่ือง 

 
ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๗๓๔๖ ลงวันท่ี  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 
๕๓ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

กต. สป.(สม. และ สยต.) 
พว. และ ปส. 

มติ ครม. เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (ที่ นร ๐๕๐๕/๓๙๒๐๑ 
ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 

 
๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๗๓๔๗ ลงวันท่ี  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของ
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน  -  สหภาพยุโรป ครั้ง
ที่ ๒๓ 

กต. สป.(สม.) 

 

มติ ครม. เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๘๗๒๕ ลงวันที่  ๒  ธันวาคม 
๒๕๖๓) 

 

 
๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๗๓๕๔ ลงวันท่ี  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้้าโขงกับ
ญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๑๓ 

กต. สป.(สม.) 
พว. และ วช. 

มติ ครม. เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (ที่ นร ๐๕๐๕/๓๙๐๐๑ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 

 

 
๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๗๓๕๔ ลงวันท่ี  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

ผลการประชุมทางไกลเจ้าหน้าที่อาวุ โสของ
ประเทศสมาชิกและคู่เจรจาสมาคมแห่งมหาสมุทร
อินเดียว่าด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(โควิด-๑๙) การรับมือ ความร่วมมือและความเป็น
หุ้นส่วน 
 

กต. สป.(สม.) และ วช. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๔๐๙๒๑ ลงวันที่  ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๓) 

 

 
๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๗๓๖๒ ลงวันท่ี  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

ผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือแม่โขง - 
ล้านช้าง ครั้งท่ี ๓   

กต. สป.(สม. และ สยต.) 

 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (ที่ นร ๐๕๐๕/๔๑๑๔๔  
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 



 

 

 
๗๒ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๗๗๗๒ ลงวันท่ี  
๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ครั้งที่ ๑๙ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ศธ. มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 
และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

มติ ครม. เมื่อวันที่  ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๙๙๗๔ ลงวันที่  ๙  ธันวาคม 
๒๕๖๓) 

 

 
๗. 

ลับ ด่วนที่สุด ท่ี อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๔๓ ลงวันท่ี  
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาค
ให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม) 

กค. พว. สกสว. สอวช. 
และ มว. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๔ (ที่  นร ๐๕๐๓/๑๒๘๑   
ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด้าเนินการต่อไป 

 
๘. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๘๓๙๗ ลงวันท่ี 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

การจัดท้าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ศธ. สป.(สยต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๔๒๑๙๘ ลงวันที่  ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓) 

 

 
๙. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๘๓๙๘ ลงวันท่ี 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

รายงานผลการประ เมินผลการด้ า เนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ประจ้าปีบัญชี ๒๕๖๒ 

กค. วว. และ อพ. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๕๒๒๔๙ ลงวันที่  ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓) 

 

 
๑๐. 

 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๘๔๐๒ ลงวันท่ี 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนา
ก้าลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนต่อ
การพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

ศธ. สป.(สนผ.) พว. 
สอวช. และ วว. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๔๓๑๙๖ ลงวันที่  ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๓) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด้าเนินการต่อไป 

 
๑๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๘๔๐๔ ลงวันท่ี 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

ส้านักงาน ป.ป.ช. สป.(ศปท. และด้าน
การอุดมศึกษา) พว. 

และ วช.  

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
ว๖๐๔ ลงวันที่  ๑๘  ธันวาคม 
๒๕๖๓) 

 



 

 

 
๗๓ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๘๔๐๕ ลงวันท่ี  
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

ร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การ
แก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” (พ.ศ. ๒๕๖๓) 
และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้าน
ฝุ่นละออง 

ทส. พว.  วช.  สกสว. 
และ สทอภ. 

มติ ครม. เมื่อวันที ่๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ 
ว(ล)๓๗๗๗๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓) 

 

 
๑๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๘๗๓๑ ลงวันท่ี  
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส้าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ้าต้าแหน่งของโรงเรียนนาย
ร้อยต้ารวจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   

ส้านักงานต้ารวจ
แห่งชาติ (ตช.) 

สป.(สมอ.) มติ ครม. เมื่อวันที่  ๕ มกราคม 
๒๕๖๔ (ที่  น ร  ๐๕๐๕/๓๒๖  
ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๔) 

 

 
๑๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๘๘๐๘ ลงวันท่ี 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

คณะกรรมการ
ก้าหนดเป้าหมาย

และนโยบาย
ก้าลังคนภาครัฐ 

(คปร.) 

สป.(สพบ.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๓๕๕ ลงวันที่  ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๘๘๓๐ ลงวันท่ี 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสถานการณ์การ
ชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา และประชาชน 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

สป.(สนก.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๔๖๔ ลงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๘๘๗๖ ลงวันท่ี 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

ร่างเอกสารที่จะเสนอให้มีการรับรองโดยรัฐมนตรี
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 

ทส. สป.(สม.) 

 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๔๓๒๔๘ ลงวันที่  ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๓) 

 

 

ทั้งนี้ มีเรื่องที่ยังไม่ยกเลิกช้ันความลับ จ้านวน ๑ เรื่อง ดังนี ้

๑. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และเสนอความเห็นโดย สป.(สม.) (หนังสือ อว. ลับ ด่วนท่ีสุด 
ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๐/๑๓๙ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) ซึ่ง ครม. มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (หนังสือ สลค. ลับ ด่วนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๑๐๐๖ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓) 



 

 

 
๗๔ 

เร่ืองที่ อว. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
เดือน มกราคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๗ เร่ือง 

 
ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๓๖๖ ลงวันท่ี  
๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๗ และการ
ประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 

กต. สป.(สม. และ สยต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๕๒๗ ลงวันที่  ๑๔ มกราคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๔๑๙ ลงวันท่ี  
๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

มท. วว. และ พว.   มติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๕๙๐๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๓. 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๔๒๒ ลงวันท่ี  
๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

ผลการประชุมทางไกลระดับรัฐมนตรีกรอบความ
ร่วมมือลุ่มน้ าโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๐ 

กต. สป.(สม. และ สยต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๘๗๗ ลงวันที่  ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๕๗๗ ลงวันท่ี  
๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งท่ี ๑ 

ดศ. สป.(สม.) และ พว.  มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๕๑๘ ลงวันที่  ๑๔ มกราคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๕๗๘ ลงวันท่ี  
๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

การรับรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
เอเปค พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

กก. สป.(สม. และ สยต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๘๔๙ ลงวันที่  ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๔) 

 



 

 

 
๗๕ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๖. 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๙๕๙ ลงวันท่ี  
๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๖ แผนงาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย 
- มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) 

ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) 

มหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร ์และ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๘๔๔ ลงวันที่  ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๗. 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๙๖๒ ลงวันท่ี  
๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการ
เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม ๓ ฉบับ 

ส านักงาน ก.พ. สป.(สอ. และ สบค.) 
วศ. ปส. และ วช. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ที่  นร ๐๕๐๓/๕๙๒๐  
ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๘. 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๐๒๐ ลงวันท่ี  
๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
(กพช.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ (ครั้งท่ี ๑๕๑) 

พน. วว. และ พว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๐๒๕ ลงวันที่  ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๙. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๐๒๑ ลงวันท่ี  
๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

โครงการสินเช่ือเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local 
Economy Loan) ภายใต้ มาตรการพิ เศษเพื่ อ
ขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค ๔.๐ (มาตรการด้านการเงิน) 

อก. สป.(สส.และ สอว.) 
วว. และ พว.  

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๘๒๒ ลงวันที่  ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๐. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๐๒๒ ลงวันท่ี  
๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

ขอความเห็นชอบและอนุมัติ ให้มีการรับรอง
เอกสารร่างแถลงการณ์ (Communique) ส าหรับ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม  Global Forum for Food and 
Agriculture (GFFA) ครั้งที่ ๑๓ และการประชุม 
Berlin Agriculture Ministers’ Conference ครั้ง
ที่ ๑๓ 
 

กษ. สป.(สม.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๗๑๐ ลงวันที่  ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๔) 

 



 

 

 
๗๖ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๑. 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๐๒๓ ลงวันท่ี  
๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

การเตรียมการด้านงบประมาณส าหรับการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ปี ๒๕๖๕ 

กต. สป.(สม. และ สยต.) 
ศลช. และ 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๔๑๓๘ ลงวันที่  ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๒๗๖ ลงวันท่ี 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

ผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๗ 
และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กต. สป.(สม.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๔๑๙๑ ลงวันที่  ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๓๙๖ ลงวันท่ี  
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๒ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต 
 

ส านักงาน ก.พ. สป.(ศปท.) วศ. วช. 
และ ปส. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๘๕๕ ลงวันที่  ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๓๙๘ ลงวันท่ี  
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 

ผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง - 
สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒ และการประชุมผู้น า
กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๑๒ 

กต. สป.(สม. และ สยต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๖๓๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๔๐๙ ลงวันท่ี  
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

ขอปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ศธ. สป.(สอ.) และ
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๕๘๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔) 

 



 

 

 
๗๗ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๔๑๐ ลงวันท่ี 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

การขยายวาระการด ารงต าแหน่งประธานร่วมของ
การประชุม Steering Group Meeting of OECD 
Southeast Asia Regional Programme  (SEARP) 

กต. สป.(สม.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๔๙๘๔ ลงวันที่  ๔ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๔) 

 

๑๗. ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๖๒๖ ลงวันท่ี  
๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

การด าเนินงานโครงการพัฒนาก าลั งคนด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุ ตสาหกรรม ในประ เทศและภูมิภาค 
(โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น) 

ศธ. สป.(กสค.) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง และ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๐๑๗๐ ลงวั นที่  ๔  มี น าคม 
๒๕๖๔) 

 

 



 

 

 
๗๘ 

เร่ืองที่ อว. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๗ เรื่อง 

 
ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๘๗๖ ลงวันท่ี  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

วธ. สป.(สนย.) พว. 
สอวช. สกสว. วช. 

และ สนช. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๔๙๙๖ ลงวันที่  ๔ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๘๗๗ ลงวันท่ี  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

ส านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา (สคก.) 

สป.(กก. และ สนก.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
ว๗๕  ล งวั นที่  ๔  กุ มภ าพันธ์   
๒๕๖๔) 

 

 
๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๘๗๘ ลงวันท่ี  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 
 

แนวทางปฏิ บั ติ จ ริ ย ธร รมปัญญาประดิษฐ์  
(Thailand AI Ethics Guideline) 

ดศ. พว. สอวช. วช. 
สกสว. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั และ
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
ว๗๔  ล งวั นที่  ๔  กุ มภ าพันธ์  
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๙๐๒ ลงวันท่ี  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก
การจัดท าและแสดงเครื่องหมาย การจัดให้มี
เอกสารที่จ าเป็นและการขนถ่ายสิ่งของที่อาจท าให้
เกิดอันตรายขึ้นได้ พ.ศ. .... 
 

คค. วศ. และ วว. มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๐๖๗ 
ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 



 

 

 
๗๙ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๑๙๐๓ ลงวันท่ี  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และ
การท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ด้านแผนงานนโยบายและ
เทคโนโลยีการจราจร 

คค. สป.(สม.) และ วว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๖๙๙๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔) 

 

 
๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๒๓๗๖ ลงวันท่ี  
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

การจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทย
และองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง ๑๐๐ ปีแห่งการ
สิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ศธ. มหาวิทยาลยั 
มหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่และ 
มหาวิทยาลยั 

มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๖๒๔๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔) 

 

 
๗. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๒๓๗๗ ลงวันท่ี  
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

( ร่ า ง )  น โ ยบายแห่ ง ช าติ ด้ า นย าและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

สธ. สป.(สนผ.) วว. พว. 
วช. สกสว. สอวช. 

ศลช. 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๘๓๑๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๘. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๒๓๗๙ ลงวันท่ี  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

ทส. พว. วช. สอวช. และ 
สกสว. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๗๒๕๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

https://th-th.facebook.com/mbu.ac.th/
https://th-th.facebook.com/mbu.ac.th/
https://th-th.facebook.com/mbu.ac.th/
https://th-th.facebook.com/mbu.ac.th/


 

 

 
๘๐ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๙. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๒๖๔๗ ลงวันท่ี  
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

(ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๘๐ 

ทส. วว. พว. วช. สกสว. 
สอวช. และ สสน. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๗๑๒๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๐. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๒๖๔๘ ลงวันท่ี  
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

เ อ ก ส า ร ถ้ อ ย แ ถ ล ง เ พื่ อ ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
( Statement of Undertaking: SoU) ขอ งกลุ่ ม
ด าเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ 
(Nitric Acid Climate Action Group: NACAG) 
 

ทส. พว. วว. และ สทอภ. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๗๐๐๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๒๖๔๙ ลงวันท่ี  
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ศธ. สป.(กยผ.) และ พว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๖๙๘๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๒๖๕๐ ลงวันท่ี  
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

การจัดท าประกาศ (Declaration) เกี่ยวกับสถานะ
อาวุธนิวเคลียร์ส าหรับสนธิสัญญาห้ามอาวุธ
นิ ว เ ค ลี ย ร์  (Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons - TPNW) 

กต. ปส. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๗๐๗๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๒๘๓๓ ลงวันท่ี  
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง - สหรัฐฯ 
ครั้งท่ี ๑ 

กต. สป.(สม. และ สยต.) มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๐๑๑๖ ลงวั นที่  ๔  มี น าคม 
๒๕๖๔) 

 

 



 

 

 
๘๑ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๒๘๓๔ ลงวันท่ี  
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 

มท. สป.(กสค.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ที่ นร ๐๕๐๕/๑๒๕๙๕ 
ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 

 
๑๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๒๘๓๕ ลงวันท่ี  
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ร่างกฎกระทรวงการประกาศก าหนดต ารับยาแผน
ไทยทั่วไปหรือต าราการแพทย์แผนไทยทั่วไป  
พ.ศ. .... 

สธ. พว. วว. และ ศลช. มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ที่  นร ๐๕๐๕/๙๗๖๘  
ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 

 
๑๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๒๙๕๙ ลงวันท่ี  
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของ
รัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ 
หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรณีขยะพลาสติกใน
ทะเลไทย 

ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(สผผ.) 

วช. วว. พว. สอวช. 
และ สกสว. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
ว๒๗๕๖ ลงวันที่  ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๗. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๓๑๔๗ ลงวันท่ี  
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ....  

สลค. สป.(สนก.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๕ (ที่  นร ๐๕๐๓/๗๖๔๐  
ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

 

 



 

 

 
๘๒ 

เร่ืองที่ อว. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๗ เร่ือง 

 
ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๔๒๒๒ ลงวันท่ี  
๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐยั งมิ ได้ปฏิบัติ ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม 
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรณีการ
บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็ก 

ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(สผผ.) 

พว. มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และ 
ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

มติ ครม. เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๘๓๐๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๔๓๒๗ ลงวันท่ี  
๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - สหพันธรัฐรัสเซีย 
ครั้งที่ ๔ และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยาย
ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐ
รัสเซีย 

พณ. สป.(สม.) พว. สทอภ. 
สทน. และ สนช. 

มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๙๘๓๒ ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๔๓๒๘ ลงวันท่ี  
๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๕๒) 

พน. พว. และ วว. มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๐๐๙๕ ลงวั นที่  ๔  มี น าคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๔. 

ด่วนที่สุด ท่ี อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๔ ลงวันท่ี  
๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ขออนุมัติด าเนินงานทุนโครงการส่งเสริมการผลิต
ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๗ 

ศธ. สป.(สนย. และ 
สนผ.) 

มติ ครม. เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๔๗๐๕ ลงวันที่  ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๔) 

 



 

 

 
๘๓ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๖ ลงวันท่ี  
๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักงาน ป.ป.ช. สป.(ศปท.) 
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี 

มหาวิทยาลยั 
แม่ฟ้าหลวง  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์  

มหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี และ
สถาบันเทคโนโลยี

ปทุมวัน 
 

มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
ว๑๔๖๑ ลงวันที่  ๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๖. 

ด่วนที่สุด ท่ี อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๔๘ ลงวันท่ี  
๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ พม. วช. สกสว. พว. 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และ

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๕๓๐๙ ลงวันที่  ๑  เมษายน 
๒๕๖๔) 

 



 

 

 
๘๔ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๗. 

ด่วนที่สุด ท่ี อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๔๔ ลงวันท่ี  
๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้
เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ รอบที่ ๑ และ
โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี
การผลิต ๒๕๖๓/๖๔ 

พณ. พว. และ วว. มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๑๗๖๓ ลงวันที่  ๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๘. 

ด่วนที่สุด ท่ี อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๔๕ ลงวันท่ี  
๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 

ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) 

สป.(สบน. และ 
กยผ.) พว. และ
มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 

มติ  ครม. เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๑๗๔๗ ลงวันที่  ๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๔) 

 

 

 
๙. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๓๐๘ ลงวันท่ี 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ
ร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า และกลไกสนับสนุน
อื่น ๆ เพื่ออ านวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้น
การทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวง
พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
การค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร 
บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 
 

พณ. สป.(กกต.)  มติ ครม. เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๔๒๘๒ ลงวันที่  ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๐. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๓๑๐ ลงวันท่ี 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

การเสนอต้มย ากุ้ งเป็นรายการตัวแทนมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 

วธ. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร และ
มหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต 

มติ ครม. เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๔๕๕๗ ลงวันที่  ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๔) 

 



 

 

 
๘๕ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๑. 

ด่วนที่สุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๓๑๒ ลงวันท่ี  
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

(ร่าง ) แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๕) 

พม. วช. และ สกสว. มติ ครม. เมื่อวันที่  ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๕๒๘๔ ลงวันที่  ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๒. 

ด่วนที่สุด ท่ี อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๓๑๔ ลงวันท่ี  
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

แผนปฏิบั ติ การด้ านทรัพยากรน้ า  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

(กนช.) 

สสน. พว. วช. และ 
สทอภ. 

มติ ครม. เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๔๔๕๕ ลงวันที่  ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๓๑๕ ลงวันท่ี  
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทร
อินเดีย ครั้งท่ี ๒๐ 

กต. สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันที่  ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๕๓๕๒ ลงวันที่  ๑ เมษายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๓๑๗ ลงวันท่ี  
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ 
(GMS) ครั้งที่ ๗ (7th GMS Summit) ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล 

ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) 

สป.(กกต.) ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๕๙๑๔ 
ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

สลค. ไดส้่งเรื่องดังกล่าวคืน 
ต้นเรื่อง 

 
๑๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๓๒๘ ลงวันท่ี  
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 
(ASEAN Labour Ministers’s Meeting: ALMM) 
ครั้งที่  ๒๖ และการประชุมอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference) 
 

รง. สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๗๑๒๓ ลงวันที่  ๒๙ เมษายน 
๒๕๖๔) 

 



 

 

 
๘๖ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๙๐๕ ลงวันท่ี 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดจิิทัล 

สป.(กรข.) พว. วช. 
สกสว. สทอภ. และ 

สนช. 

มติ ครม. เมื่อวันที่  ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
ว๓๐๓๓ ลงวั นที่  ๒  เมษายน 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๗. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๙๐๖ ลงวันท่ี  
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาด
ของโรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   

อก. พว. และ วว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๔ (ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๗๗๐ 
ลงวันที ่๒๓ เมษายน ๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 



 

 

 
๘๗ 

เร่ืองที่ อว. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
เดือน เมษายน ๒๕๖๔ จ านวน ๙ เร่ือง 

 
ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๓๑๔๓ ลงวันท่ี 
๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

สธ. มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั และ
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๖๖๕๔ ลงวันที่  ๒๒ เมษายน 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๓๑๕๓ ลงวันท่ี  
๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

ขอความเห็นการรับรองร่างแผนงานด้านการศึกษา
ของอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (ASEAN 
Work Plan on Education 2021 - 2025) 

ศธ. สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๖๗๙๖ ลงวันที่  ๒๓ เมษายน 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๓๑๕๔ ลงวันท่ี 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

การเข้าร่วมงาน Expo 2025 Osaka Kansai สธ. สป.(กกต.) ศลช. 
พว. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๗๑๔๙ ลงวันที่  ๒๙ เมษายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๓๔๙๒ ลงวันท่ี 
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและ
ศพนิรนาม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

ยธ. สกสว. 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และ

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๗๗๒๒ ลงวันที่  ๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 



 

 

 
๘๘ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๓๘๘๕ ลงวันท่ี 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และการ
เยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท า
หนั งสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสาม  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... 

กต. สป.(กกม. และ 
กกต.) 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๙๕๔ 
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

 

 
๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๓๘๘๗ ลงวันท่ี 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

การเลื่อนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียน
อินดอร์ และมา เ ช่ี ยลอาร์ ท เกมส์  ค รั้ งที่  ๖  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) 

กก. สป.(กสค.) มติ ครม. เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๘๑๗๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๗. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๔๑๓๓ ลงวันท่ี 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

ผลการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ ๙ 

กต. สป. (กกต.) มติ ครม. เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๘๖๔๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๘. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๔๑๓๔ ลงวันท่ี 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  

ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) 
(สพร.) 

สป. (กรข.) และ 
พว. 

มติ ครม. เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๘๘๘๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๙. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๔๑๓๕ ลงวันท่ี 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

ขอขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓   

ทส. สป.(กขค.) มติ ครม. เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
ว๓๐๖๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
 



 

 

 
๘๙ 

เร่ืองที่ อว. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๗ เร่ือง 

 
ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๔๕๐๓ ลงวันท่ี 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

สป.(กยผ.) สกสว. 
และ สอวช. 

มติ ครม. เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
ว๓๐๘๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๔๕๐๒ ลงวันท่ี 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

มาตรการการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๔ ส านักงานทรัพยากร
น  าแห่งชาติ (สทนช.)   

สทอภ. และ สสน. มติ ครม. เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๙๑๒๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔) 
 

 

 
๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๔๗๘๘ ลงวันท่ี 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้เครื่องพิมพ์สาม
มิติ เป็นสินค้ าที่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระ เบี ยบในการน า เข้ ามา ในราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 
 

พณ. พว. และ วว. มติ ครม. เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๐๕๕๗ ลงวันที่  ๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๔๙๕๙ ลงวันท่ี 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

การจัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการ 

ส านักงาน ก.พ. สป.(ศปท. กสค. 
และ กคอ.) วช. และ 

ปส. 

มติ ครม. เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม  
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
ว๓๐๘๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๖๔) 

 

 



 

 

 
๙๐ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๕๒๐๔ ลงวันท่ี  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ 

(คสช.) 

พว. วช. สกสว. และ 
ศลช. 

มติ ครม. เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๑๙๖๘๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๕๔๐๔ ลงวันท่ี 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนา
แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

รง. สป.(กกม.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๒๑๘๖ ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๗. 

ลับ ด่วนที่สุด ท่ี อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๖ ลงวันท่ี  
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ [ขยายระยะเวลามาตรการภาษี
เพื่ อสนั บสนุ นการพัฒนาบุ คลากรส าหรั บ
อุตสาหกรรม ๔.๐ และมาตรการภาษีเพื่อรองรับ
การย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ  
(Thailand Plus Package)] 
 

กค. สอวช. และ พว. มติ ครม. เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ (ที่ นร ๐๕๐๓/๑๙๓๖๕ 
ลงวันที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 



 

 

 
๙๑ 

เร่ืองที่ อว. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๒๒ เร่ือง 

 
ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๕๘๒๐ ลงวันท่ี  
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ส านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

พว. ศลช. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ และ 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/
๒๐๐๐๐ ลงวันที่  ๒ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๖๑๖๑ ลงวันท่ี  
๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาสมัยพิเศษของ
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ 
และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ
รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งท่ี ๘ 
 

กห. - มติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๐๖๐๑ ลงวันที่  ๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๓. 

ลับ ด่วนที่สุด ท่ี อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๑๙ ลงวันท่ี  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

การยกเว้นอากรศุลกากรและภาษีสรรพสามิต 
ส าหรับโครงการระบบดาวเทียมส ารวจพร้อม
ระบบภาคพื้นดินและระบบแอปพลิเคชันภูมิ
สารสนเทศ ส าหรับโครงการระบบดาวเทียมส ารวจ
เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 

กค. สทอภ. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/
๒๑๑๑๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๖๕๔๘ ลงวันท่ี  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

(ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๗๐ 
 

ศธ. วช. และ ที่ประชุม
อธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๑๑๐๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 
 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 



 

 

 
๙๒ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๖๕๔๙ ลงวันท่ี  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทส. สกสว. พว. วช. วว. 
สสน. สทอภ. และ 

สอวช. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๑๒๐๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๖๕๕๐ ลงวันท่ี 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี
ด้ านการปฏิรูปโครงสร้างเอเปค (Structural 
Reform Ministerial Meeting) ครั้งท่ี ๓ 

ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๑๐๕๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๗. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๖๕๕๑ ลงวันท่ี  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น สมัยพิเศษ 

พน. สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๑๐๙๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๘. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๖๙๒๙ ลงวันท่ี
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ   
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๑๕๓) 

พน. วว. และ พว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๑๗๒๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๙. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๖๙๓๐ ลงวันท่ี
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

การแก้ไขภาคผนวก ๒ (เรื่องกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์) 
ของความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและ
ญี่ปุ่น ส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) 

กต. วศ.  วว. และ พว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๑๖๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๐. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๖๙๓๑ ลงวันท่ี
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 
(สสว.) 

สป.(กปว. กยผ. 
กคอ. และ กขค.) 
วศ. วว. พว. ศลช. 
สนช. และ วช. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๒๑๓๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 



 

 

 
๙๓ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๖๙๕๖ ลงวันท่ี 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ขอความเห็นชอบแผนธุรกิจและการจัดตั้งบริษัท 
MEA Smart Energy Solutions จ ากัด ของ กฟน. 

มท. พว. 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 
และราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ ์

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๓๖๐๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

๑๒. ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๐๒๓ ลงวันท่ี  
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ประสานความร่วมมือและประสานงานของส่วน
ราชการในการส ารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและ
ถิ่นก าเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ พ.ศ. ....  
 

สธ. พว. วว. วช. และ 
ศลช. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๖๕๔๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๐๒๖ ลงวันท่ี 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

โครงการทุนการศึกษาต่อในประเทศของบุคลากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย ระยะที่ ๕ (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

กษ. สป.(กสค.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๓๖๓๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 
 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๐๒๙ ลงวันท่ี 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึก ๖๐ ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. .... 
 

กค. มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุร ี

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ (ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๒๖๙ 
ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 



 

 

 
๙๔ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๐๓๑ ลงวันท่ี
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา 
โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์
ซีเมนต์ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิ

วศ. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๗๑๖๐ ลงวันที่  ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๓๒๕ ลงวันท่ี
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ
และคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. 

รง. สป.(กกม.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๔ (ที่ นร ๐๕๐๓/๓๙๒๙๖ 
ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

 

 
๑๗. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๓๒๖ ลงวันท่ี
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ ๑๗ กต. สป.(กกต.) และ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๒๓๘๕ ลงวันที่  ๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๘. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๓๘๙ ลงวันท่ี
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างาน
ร่วมด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐออสเตรียกับกระทรวงพาณิชย์ของ
ราชอาณาจักรไทย 
 

พณ. สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๒๑๑๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๙. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๓๙๐ ลงวันท่ี  
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน
นโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 

ส านักงาน 
ราชบัณฑติยสภา 

สป.(กยผ. กคอ. 
และ กขค.) วช. และ 

สกสว. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๒๓๐๕ ลงวันที่  ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 



 

 

 
๙๕ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ 
อว. 

วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๒๐. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๓๙๑ ลงวันท่ี
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงการสื่ อสารและสารสนเทศแห่ ง
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ดศ. สป.(กกต.) และ พว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๒๑๒๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๒๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๓๙๒ ลงวันท่ี 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

การน าแนวทางการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม 
( Integrity Pact)  ตามโครงการความร่ วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่ด า เนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น 
นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไป
ก าหนดใช้โดยอนุโลม 

คณะกรรมการ 
นโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ 

สป.(กกม. ศปท. 
และ กอก.) 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
ว๓๑๔๗ ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๒๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๓๙๓ ลงวันท่ี
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี 
Water Dialogues for Results Bonn 2021: 
Accelerating Cross - Sectoral SDG 6 
Implementation 

ส านักงาน 
ทรัพยากรน้ า

แห่งชาติ (สทนช.) 

สป.(กกต.) และ 
สสน. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๒๓๗๕ ลงวันที่  ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 

 

 



 

 

 
๙๖ 

เร่ืองที่ อว. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๘ เรื่อง 

 
ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ อว. วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๖๒๔ ลงวันท่ี  
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... คค. วว. และ พว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/
๒๓๙๗๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๖๒๕ ลงวันท่ี  
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

การร่วมทุนในบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

พน. พว. และ สนช. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๓๕๘๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๗๔๘ ลงวันท่ี 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของ
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - รัสเซีย 
สมัยพิเศษ  

กต. สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ 
ว(ล)๒๒๗๔๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๗๗๔๙ ลงวันท่ี 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

การตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 
๑ ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT  

สธ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และ
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๖๙๗๘ ลงวันที่  ๑  ธันวาคม 
๒๕๖๔) 

 



 

 

 
๙๗ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ อว. วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๘๓๐๑ ลงวันท่ี 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตรา
ค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอใน
กระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... 
และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตรา
ค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ เ ช่ียวชาญ 
องค์กรเช่ียวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ท าหน้าที่
ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจ
วิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการหรือการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
 

สธ. วศ. วว. และ พว. มติ ครม. เมื่อวันที่  ๔ มกราคม 
๒๕๖๕ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๑๗ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๕) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๘๓๐๓ ลงวันท่ี  
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

แผนระดับที่ ๓ ของกระทรวงสาธารณสุข (ร่าง) 
แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่ เขต
อนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  
(ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 
 

สธ. พว. วว. วช. สกสว. 
และ ศลช. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๔๐๒๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๗. 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๘๓๐๔ ลงวันท่ี 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ขอความเห็นชอบต่อการลงนามในแผนปฏิบัติการ 
๕ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ของความ
ร่วมมือระหว่าง ไทย - จีน ด้านทะเล 

ทส. สป.(กกต.) วช. สทอภ. 
มหาวิทยาลยับูรพา 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย และ 
มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๘๑ 
ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

สลค. ไดส้่งเรื่องดังกล่าวคืน 
ต้นเรื่อง 



 

 

 
๙๘ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ อว. วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๘. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๘๖๔๑ ลงวันท่ี 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ . ศ .  ๒๕๖๔  และประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) 

สป.(กพร. และ 
ป.ย.ป.อว.) วศ. วช. 

และ ปส. 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
ว๓๑๘๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๙. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๘๖๔๒ ลงวันท่ี 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

การจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทย
โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับมูลนิธิ
ร็อกกี้เฟลเลอร์  

กต. สป.(กกต.) ด่วนที่ สุด  ที่  นร  ๐๕๐๕/ว(ล)
๒๕๘๒๑ ลงวันที่  ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

สลค. ไดส้่งเรื่องดังกล่าวคืน 
ต้นเรื่อง 

 
๑๐. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๘๘๐๓ ลงวันท่ี 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความ
ร่วมมือลุ่มน้ าโขง - คงคา ครั้งที่ ๑๑  

กต. สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๓๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๘๘๐๔ ลงวันท่ี 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  

ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) 

พว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๔๒๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๘๘๐๕ ลงวันท่ี 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

การจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมของกลุ่มการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

พน. พว. วว. และ สนช. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๔๑๗๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๘๘๐๖ ลงวันท่ี 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. …. 

มท. พว. สอวช. และ วว. ยังไม่มีมติ ครม.    



 

 

 
๙๙ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ อว. วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๘๘๐๗ ลงวันท่ี 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการแข่งขันฝีมือ
แรงงานเอเชีย (WorldSkills Asia) และการจัดส่ง
เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย 
(WorldSkills Asia Competition)  

รง. สป.(กปว. และ กกต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๙๔๔๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๘๘๙๗ ลงวันท่ี 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

แนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์  ยธ. พว. วศ. วว. และ สนช. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๘๒๒๒ 
ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

สลค. ไดส้่งเรื่องดังกล่าวคืน 
ต้นเรื่อง 

 
๑๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๙๐๘๖ ลงวันท่ี 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

การส่งเสริมการใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพื่อแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)  

ยธ. พว. วว. และ ศลช. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๔๘๐๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๗. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๙๓๐๖ ลงวันท่ี 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน
ประเด็นสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
วิกฤตโควิด-๑๙ ของรัฐบาล ของ อ.ค.ต.ป. คณะ
ต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง และรายงาน
ผลการประ เมินตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ และ
ครั้งท่ี ๒ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป.) 

สป.(กยผ. กตน. และ 
สบน.) พว. ศลช. และ 

สกสว. 

มติ ครม. เมื่อวันที่  ๓ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๕๔๒๑ ลงวันที่  ๖  สิ งหาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

๑๘. ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๙๓๒๑ ลงวันท่ี 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Service) ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) 

สป.(กพร. และ กรข.) 
และ พว. 

มติ ครม. เมื่อวันที่  ๓ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๕๔๔๙ ลงวันที่  ๖  สิ งหาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 



 

 

 
๑๐๐ 

เร่ืองที่ อว. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๐ เร่ือง 

 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ อว. วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๙๓๙๔ ลงวันท่ี  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
แห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณา 
จั ก ร ไทย  และกระทรวงอุ ตสาหกรรมแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย และส านักงานนโยบายด้านการ
ดูแลสุขภาพ ส านักเลขาธิการรัฐสภาแห่งญี่ปุ่น 
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งญี่ปุ่น 
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการแห่ง
ญี่ปุ่ น  และกระทรวงเศรษฐกิจการค้ า  และ
อุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น สาขาการดูแลสุขภาพ 

สธ. สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันที่  ๓ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๕๓๑๐ ลงวันที่  ๕  สิ งหาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๙๕๑๘ ลงวันท่ี  
๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และการสมัครเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่า
ด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้กรรมสาร
เจนีวา ค.ศ. ๑๙๙๙ 

พณ. พว. และ วช. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ที่ นร ๐๕๐๓/๓๗๓๗๗ 
ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

สลค. ไดส้่งเรื่องดังกล่าวคืน 
ต้นเรื่อง 

 
๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๙๕๕๓ ลงวันท่ี  
๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ขอทบทวนมติคณะรั ฐมนตรี  เมื่ อวันที่  ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๒๕ เรื่อง โครงการแก้ปัญหาการ
กระจายทันตแพทย์ โดยก าหนดเง่ือนไขการเข้ารับ
ราชการ 

สธ. สป.(กสค.) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

และมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๖๕๕๗ ลงวันที่  ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 



 

 

 
๑๐๑ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ อว. วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๙๘๐๓ ลงวันท่ี 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  

คณะกรรมการ
ติดตามการ

ด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลและ

ข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี 

(กตน.) 

วช. พว. และ สทอภ. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๕๙๔๑ ลงวันที่  ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๙๘๐๔ ลงวันท่ี 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ร่ า ง แ ถ ล ง ข่ า ว ร่ ว ม ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมาธิการร่วมระดับสูง ไทย -  ญี่ปุ่น 
(Thailand - Japan High level Joint Commission: 
HLJC) ครั้งท่ี ๕ 

กต. สป.(กกต.) และ พว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๕๙๐๑ ลงวันที่  ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๐๑๔๙ ลงวันท่ี 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความ
ร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๖ 

กต. สป.(กกต.) และ สอวช. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๖๔๐๐ ลงวันที่  ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๗. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๐๑๕๐ ลงวันท่ี 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดส่ง
นักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะ
ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖  

มท. สป.(กสค.) ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๗๕๒๗ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

สลค. ไดส้่งเรื่องดังกล่าวคืน 
ต้นเรื่อง 

 
๘. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๐๑๕๓ ลงวันท่ี 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่
ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค (APEC Business 
Advisory Council: ABAC) แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจ าปี ๒๐๒๑ (Ministers 
Responsible for Trade Meeting 2021) 

พณ. สป.(กกต.) และ พว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๗๐๐๐ ลงวันที่  ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 



 

 

 
๑๐๒ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ อว. วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๙. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๐๑๕๕ ลงวันท่ี 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - จีน 
สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปี 
ของความสัมพันธ์ 

กต. สป.(กกต.) พว. และ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๗๔๔๑ ลงวันที่  ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๐. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๐๑๕๖ ลงวันท่ี 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ขออนุมัติหลักการแผนการก่อสร้างสนามกีฬา
อ าเภอ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๔) และ
ก่อสร้างสระว่ายน้ าชุมชน 

กก. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ศรีสะเกษ 

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๗๕๑๔ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

สลค. ไดส้่งเรื่องดังกล่าวคืน 
ต้นเรื่อง 

 
๑๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๐๑๕๘ ลงวันท่ี 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

กค. สทอภ. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๗๗๙๒ ลงวันที่  ๒ กันยายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๐๑๕๙ ลงวันท่ี 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษา
เอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ ๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

ศธ. สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๓๐๐๒๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๓. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๐๔๕๕ ลงวันท่ี 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

(ร่ าง )  นโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรั พย ากรทา งทะ เ ลและชายฝั่ ง แห่ งชาติ   
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  

ทส. พว. วช. สทอภ. สกสว. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลยับูรพา 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๙๓๐๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 



 

 

 
๑๐๓ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ อว. วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๔. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๐๔๕๖ ลงวันท่ี 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๕)  

พณ. พว. และ สนช. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๗๘๑๗ ลงวันที่  ๒ กันยายน 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๐๔๕๘ ลงวันท่ี 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

การขอแก้ไขสัญญาเงินกู้จากองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่ น  เลขที่  TXXXV-1 
ส า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ลั ง ค น ด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค  

กค. สป.(กสค.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๗๐๕๙ ลงวันที่  ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๖. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๐๔๕๙ ลงวันท่ี 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

สป.(กกม.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๗๔๗๙ ลงวันที่  ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๗. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๐๖๔๑ ลงวันท่ี 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง
อาเซียนกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก 

กก. สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๗๐๕๑ ลงวันที่  ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
๑๘. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๐๖๙๕ ลงวันท่ี 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ร่ า ง ร ะ เ บี ย บส า นั ก น า ยก รั ฐ ม นตรี ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการอ านวยการ หนึ่ งต าบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  

สปน. สป.(กปว.) และ วว. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๙๓๙๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๔) 

 



 

 

 
๑๐๔ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ อว. วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๙. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๐๖๙๗ ลงวันท่ี  
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตาม
มติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่  
๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ า

แห่งชาติ (กนช.) 

สสน. และ สทอภ. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๗๗๐๔ ลงวันที่  ๑ กันยายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๒๐. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๑๑๖๑ ลงวันท่ี  
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙  
(การปรับตัวและการเข้าถึงดิจิทัล) 
 

ดศ. วช. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๙๖๑๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๖๔) 

 

 



 

 

 
๑๐๕ 

เร่ืองที่ อว. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
เดือน กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ เร่ือง 

 
ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ อว. วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๑๕๒๑ ลงวันท่ี 
๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่ม 
น ้าโขง - คงคา ครั งท่ี ๑๑  

กต. สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
(ด่วนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๘๒๗๐ ลง
วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

 
๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๑๖๙๗ ลงวันท่ี 
๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

การร่วมรับรองและให้ความเห็นชอบเอกสารและ
ท่าทีไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEM) ครั งที่ ๕๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง   

พณ. สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
(ด่วนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๘๒๙๕ ลง
วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

 
๓. 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๑๙๓๐ ลงวันท่ี 
๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ครั งท่ี ๒/๒๕๖๔  

ส้านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) 
(สพร.) 

สป.(กรข.) และ พว. ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๗/๒๘๗๒๖  
ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

สลค. ไดส้่งเรื่องดังกล่าวคืน 
ต้นเรื่อง 

 
๔. 
 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๑๙๕๕ ลงวันท่ี 
๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการ
ออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. .... 
 

สธ. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหิดล และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มติ ครม. เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๔ (ที่  นร  ๐๕๐๕/๒๙๙๙๗  
ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

 
๕. 

ลับ ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๒๘๐ ลงวันท่ี  
๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ้าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕  

สศช. วว. และ อพ. มติ ครม. เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๕/
๓๐๑๗๒ ลงวันที่  ๒๒  กันยายน 
๒๕๖๔) 
 

 



 

 

 
๑๐๖ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ อว. วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๖. 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๒๒๓๙ ลงวันท่ี  
๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

ขอความเห็นชอบปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนาคตระหว่างสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และส
หราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 
(สหราชอาณาจักร) 

พณ. สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันที่  ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๕/
๒๘๙๕๙ ลงวันที่  ๑๔  กันยายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๗. 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๒๒๔๐ ลงวันท่ี 
๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

แนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

ส้านักงาน ก.พ. สป.(กอก. กพร. และ 
ป.ย.ป.อว.) วศ. วช. และ 

ปส. 

มติ ครม. เมื่อวันที่  ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๕/ 
ว๓๒๙๗ ลงวั นที่  ๑๗  กั นยายน 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด้าเนินการต่อไป 

 
๘. 

 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๒๘๒๔ ลงวันท่ี 
๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

ท่าทีไทยส้าหรับการประชุมคณะท้างานร่วม
ระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย 
ครั งท่ี ๒ 

พณ. สป.(กกต.) พว. และ สอวช. มติ ครม. เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๕/
๓๐๕๐๖ ลงวันที่  ๒๓  กันยายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๙. 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๒๘๒๕ ลงวันท่ี 
๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

ร่างปฏิญญาและมาตรการเพื่อส่งเสริมการมีผลใช้
บังคับของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (ปฏิญญาครบรอบ ๒๕ ปี)  

กต. ปส. และ สทน. มติ ครม. เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๕/
๓๐๐๖๒ ลงวันที่  ๒๒  กันยายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๐. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๒๘๒๖ ลงวันท่ี 
๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๑๓ เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์  

สธ. สป.(กสค.) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

และมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

 

มติ ครม. เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๕/
๓๐๕๑๒ ลงวันที่  ๒๓  กันยายน 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด้าเนินการต่อไป 



 

 

 
๑๐๗ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ อว. วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๑. 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๒๘๒๙ ลงวันท่ี  
๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ศธ. สป.(กสค.) พว. สอวช. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก้าแพงแสน 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มหาวิทยาลยัมหิดล และ
มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
(ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๑๘๘๙  
ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด้าเนินการต่อไป 

 
๑๒. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๓๓๔๕ ลงวันท่ี 
๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

ขอความเห็นชอบโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ 
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 

ศธ. สป.(กสค. และ กคอ.) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๕/
๓๖๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด้าเนินการต่อไป 

 
๑๓. 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๓๓๖๘ ลงวันท่ี 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการ
ด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่ งการ
นายกรัฐมนตรี ครั งที่ ๔/๒๕๖๔  

คณะกรรมการ
ติดตามการ

ด้าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลและ

ข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี 

(กตน.) 

สป.(กยผ.) และ พว. มติ ครม. เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๕/ 
ว๓๓๑๘ ลงวั นที่  ๒๙  กั นยายน 
๒๕๖๔) 

 

 
๑๔. 

ดว่นท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๓๓๖๙ ลงวันท่ี 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

ขอความเห็นชอบการรับรองร่างเอกสาร Joint 
Statement of the Fifth ASEAN Plus Three 
Education Ministers Meeting แ ล ะ  Joint 
Statement of the Fifth East Asia Summit 
Education Meeting  
 

ศธ. สป.(กกต.) มติ ครม. เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๕/
๓๐๘๗๘ ลงวันที่  ๒๙  กันยายน 
๒๕๖๔) 

รับความเห็นของ อว. ไป
พิจารณาด้าเนินการต่อไป 



 

 

 
๑๐๘ 

ล าดับ หนังสือเสนอ ครม. 

วัน/เดือน/ป ี

ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

หน่วยงานของ อว. วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

 
๑๕. 

ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๑๓๓๗๐ ลงวันท่ี 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

การก้าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่ เกี่ยวกับ
การเงินส้าหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจ
นั นอาจด้าเนินการเองได้ ตามมาตรา ๑๓ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
 

รง. 
 

วว. และ อพ. มติ ครม. เมื่อวันที่  ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๕/
๓๕๒๗๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔) 

 

 



๓.๓ การด าเนินการตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมได้ด าเนินการตอบกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา /สภาผู้แทนราษฎร ทั้งสิ้น ๒๕ กระทู้  
ทั้งนี้ สปคร. ได้จัดท าตารางสรุปจ านวนกระทู้ถาม และหน่วยงานที่เสนอค าตอบ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑ สรุปจ านวนกระทู้ถามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด าเนินการ
และเสนอค าตอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ –กันยายน ๒๕๖๔)  
จ าแนกตามหน่วยงานที่เสนอค าตอบ  

 

หน่วยงาน จ านวนกระทู้ถาม 
ที่เสนอค าตอบ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ๒๕ 

       ส านักงานปลัดกระทรวง  ๒๐ 

       ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ ๓ 

       ส านักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ ๓ 

       ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๒ 

       สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๒ 

       ทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ๒ 

       สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ๑ 

       ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    ๑ 

       ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ๑ 

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ 

       มหาวิทยาลัยทักษิณ  ๑ 

 

 

 

 

 

 

๑๐๙ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

เรื่องที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ด าเนินการตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรและวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – 

กันยายน ๒๕๖๔) 

 



 

 

 
๑๑๑ 

เร่ืองที่ อว. ด ำเนินกำรตอบกระทู้ถำมของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลำคม ๒๕๖๓ – กันยำยน ๒๕๖๔) 

จ ำนวน ๒๕ กระทู้ 
 

ล ำดับ 
หนังสือเสนอค ำตอบ

กระทู้ 
วัน/เดือน/ปี 

เลขที่ และ ชื่อกระทู้ 
ประเภท และ 

หน่วยงำนเจ้ำของกระทู้ 

หน่วยงำนที่ได้รับ
มอบหมำยให้ 
ตอบกระทู้ 

หน่วยงำนของ อว.  
ที่ให้ข้อมูลค ำตอบ 

กำรประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

หมำยเหตุ 

๑ 
ด่วนท่ีสุด ที่ อว ๐๒๑๐/
๖๑๕๓ ลงวันท่ี ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

กระทู้ถามที่ ๒๔๘/ร. เรื่อง 
โครงการพัฒนา EEC กับการ

เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 

กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้
ตอบในท่ีประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร /สผ. 
สลน. สป.(สพบ.) - 

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ ส่งร่าง
ค าตอบให้ สลน. น าเรียน 
นรม. พิจารณาแล้ว 

๒ 
ด่วนท่ีสุด ที่ อว ๐๒๑๐/
๗๓๙๔ ลงวันท่ี ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

กระทู้ถามที่ ๒๐๘ เรื่อง  
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง 
ดาราศาสตร์และพื้นท่ีธรรมชาต ิ
เขาปาเระ อ. ยะหา จ. ยะลา 

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่
ขอให้ตอบในห้องกระทู้ถาม 

สภาผู้แทนราษฎร /สผ. 
กก. สดร. - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ ส่งร่ าง

ค าตอบให้ กก. โดยตรง 

๓ 
ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๐/
๗๔๖๔ ลงวันท่ี ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

กระทู้ถามที่ ๐๐๓ (ร.) เรื่อง 
การสร้างความเป็นธรรม เรื่อง

อัตราเงินเดือนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทู้ถามที่ขอให้ตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา /สว. 

อว. 
สป.(สพบ. สนก. สพน. 

Uninet และ Thai 
Mooc)  

ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง 
วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้ง 
สลค. เพื่อให้ประกาศราช
กิจจานุเบกษา  

๔ 
ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๐/
๗๔๖๔ ลงวันท่ี ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

กระทู้ถามที่ ๐๐๔ (ร.) เรื่อง 
ปัญหาการด าเนินการฟื้นฟู
ผลกระทบของสถานการณ์

ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่มี
ต่อภาคเกษตร ภาคชุมชน 

กระทู้ถามที่ขอให้ตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา /สว. 

อว. 
สป.(สพบ. สนก. สพน. 

Uninet และ Thai 
Mooc)  

ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง 
วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้ง 
สลค. เพื่อให้ประกาศราช
กิจจานุเบกษา  



 

 

 
๑๑๒ 

ล ำดับ 
หนังสือเสนอค ำตอบ

กระทู้ 
วัน/เดือน/ปี 

เลขที่ และ ชื่อกระทู้ 
ประเภท และ 

หน่วยงำนเจ้ำของกระทู้ 

หน่วยงำนที่ได้รับ
มอบหมำยให้ 
ตอบกระทู้ 

หน่วยงำนของ อว.  
ที่ให้ข้อมูลค ำตอบ 

กำรประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

หมำยเหตุ 

๕ 
ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๐/
๗๔๖๔ ลงวันท่ี ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

กระทู้ถามที่ ๐๑๐ (ร.) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผศ. รศ. และ ศ.   

กระทู้ถามที่ขอให้ตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา /สว. 

อว. สป.(สพบ.) 
ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง 
วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้ง 
สลค. เพื่อให้ประกาศราช
กิจจานุเบกษา 

๖ - 

กระทู้ถามที่ ๐๖๔ เรื่อง  
การเตรียมบุคลากรรองรับ
โครงการเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 

กระทูถ้าม นรม. ที่ขอให้
ตอบในท่ีประชุมวุฒิสภา 

/สว. 

สลน.  
(นรม. มอบ อว.) 

สป.(สนผ.)  พว.  สอวช.  - 

บรรจุเข้าวาระการประชมุ
ไม่ทัน จึงเปลี่ยนช่ือเป็น 
๐๐๔ (ร.) และให้ตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยให้  
สกพอ. ศธ. สนับสนุนข้อมูล 

๗ - 

กระทู้ถามที่ ๒๙๘ เรื่อง 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย และ

มาตรฐานการศึกษาของ
หลักสตูรการเรยีนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ  

กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้
ตอบในท่ีประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร /สผ. 

สลน.  
(นรม. มอบ ศธ.) 

สป.(สมอ.) - 

บรรจุเข้าวาระการประชมุ
ไม่ทัน จึงเปลี่ยนช่ือเป็น 
๓๓๘ และให้ รมว.ศธ. ไป
ตอบแทน โดยให้  อว. 
สนับสนุนข้อมูล  

๘ 
ด่วนท่ีสุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๐/๔๘๗ ลงวันท่ี 
๑๑ มกราคม ๒๕๖๔  

กระทู้ถามที่ ๒๐๔/ร. เรื่อง 
ระบบงบประมาณ ววน. 

กระทู้ถามที่ขอให้ตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา /สผ. 

อว. สกสว.  วช.  สอวช. 
ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง 
วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๓๐ ต .ค .  ๒๕๖๓ แจ้ง 
สลค. เพื่อให้ประกาศราช
กิจจานุเบกษา  

๙ 
ด่วนท่ีสุด ที่ อว ๐๒๑๐/
๘๓๖๗ ลงวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๐๕๔  เรื่อง  
ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ที่กระทบต่อ
นักศึกษา ครู และบุคลากร 

ในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทู้ถามที่ขอให้ตอบใน
ที่ประชุมวุฒิสภา /สว.  

อว. 
รอง ปอว. (ศุภชัย)  

สป.(สบน.) - 

กระทู้ ๐๓๐ เปลี่ยนช่ือ
เป็ น  ๐๕๔  โ ดย  รมว .  
ได้ ไปตอบในที่ประ ชุม
วุฒิสภาแล้ว 



 

 

 
๑๑๓ 

ล ำดับ 
หนังสือเสนอค ำตอบ

กระทู้ 
วัน/เดือน/ปี 

เลขที่ และ ชื่อกระทู้ 
ประเภท และ 

หน่วยงำนเจ้ำของกระทู้ 

หน่วยงำนที่ได้รับ
มอบหมำยให้ 
ตอบกระทู้ 

หน่วยงำนของ อว.  
ที่ให้ข้อมูลค ำตอบ 

กำรประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

หมำยเหตุ 

๑๐ 
ด่วนมาก ที่ อว ๐๒๑๐/
๑๘๖๖๙ ลงวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๒๓๒ เรื่อง  
การสร้างความมั่นคงให้พนักงาน

มหาวิทยาลยัทั่วประเทศด้วย
การผลักดันรา่ง พ.ร.บ. ระเบียบ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. .... 

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่
ขอให้ตอบในห้องกระทู้ถาม 

สภาผู้แทนราษฎร /สผ. 
อว. 

สป.(กขน.)  
(เดิมคือ สพบ.)  - 

บรรจุเข้าวาระการประชมุ
ไม่ทัน จึงเปลี่ยนช่ือเป็น 
๒๓๒/ร. และให้ตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา 

๑๑. 
ด่วนมาก ที่ อว ๐๒๑๐/
๑๘๖๖๙ ลงวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๒๓๓ เรื่อง  
การพิจารณาเยยีวยา 

ปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

จ านวนร้อยละ ๘ 

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่
ขอให้ตอบในห้องกระทู้ถาม 

สภาผู้แทนราษฎร /สผ. 
อว. 

สป.(กขน.)  
(เดิมคือ สพบ.)  - 

บรรจุเข้าวาระการประชมุ
ไม่ทัน จึงเปลี่ยนช่ือเป็น 
๒๓๓/ร. และให้ตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา 

๑๒. 
ด่วนมาก ที่ อว ๐๒๑๐/
๑๘๖๖๙ ลงวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๒๓๔ เรื่อง 
ความเดือดร้อนของพนักงาน

มหาวิทยาลยั กรณีที่
สถาบันอุดมศึกษาไม่ปฏิบัติตาม
มต ิครม. พ.ศ. ๒๕๔๒ เกี่ยวกับ

การจ่ายเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลยัที่อัตรา ๑.๗ เท่า
ของข้าราชการแรกบรรจุในสาย

วิชาการ และ ๑.๕ เท่า
ข้าราชการแรกบรรจุในสาย

สนับสนุนวิชาการ 

 

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่
ขอให้ตอบในห้องกระทู้ถาม 

สภาผู้แทนราษฎร /สผ. 
อว. 

สป.(กขน.)  
(เดิมคือ สพบ.)  - 

บรรจุเข้าวาระการประชมุ
ไม่ทัน จึงเปลี่ยนช่ือเป็น 
๒๓๔/ร. และให้ตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา 



 

 

 
๑๑๔ 

ล ำดับ 
หนังสือเสนอค ำตอบ

กระทู้ 
วัน/เดือน/ปี 

เลขที่ และ ชื่อกระทู้ 
ประเภท และ 

หน่วยงำนเจ้ำของกระทู้ 

หน่วยงำนที่ได้รับ
มอบหมำยให้ 
ตอบกระทู้ 

หน่วยงำนของ อว.  
ที่ให้ข้อมูลค ำตอบ 

กำรประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

หมำยเหตุ 

๑๓. 
ด่วนท่ีสุด ที่ อว ๐๒๑๐/
ว๑๙๓๓ ลงวันท่ี ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๐๐๑ เรื่อง 
โครงการสร้างยานอวกาศ 

ไปลงดวงจันทร ์

กระทู้ถามที่ขอให้ตอบใน
ที่ประชุมวุฒิสภา /สว. 

อว. สดร.  สทอภ.  สซ.  - 
๒๗ มกราคม  ๒๕๖๔ 
เจ้ าของกระทู้ ขอถอน
กระทูถ้ามดังกล่าว 

๑๔. 
ด่วนท่ีสุด ที่ อว ๐๒๑๐/
๓๔๔๒ ลงวันท่ี ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๓๐๔ เรื่อง  
ความคืบหน้าโครงการน าร่อง ๓ 
พื้นที่ ในโครงสร้างพื้นฐานระบบ 
5G เพื่อพัฒนา Smart city ใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้
ตอบในท่ีประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร /สผ.  

ดศ. พว.  - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔ ส่งร่าง
ค าตอบให้ ดศ. โดยตรง  

๑๕. 
ด่วนท่ีสุด ที่ อว ๐๒๑๓/
๕๒๐ ลงวันท่ี ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๐๐๑ ร. เรื่อง 
การช่วยเหลือคา่เลา่เรยีนแก่

ประชาชนซึ่งเป็นนักเรยีน นิสิต 
นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

กระทู้ถามที่ขอให้ตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา /สว. 

สลน.  สป.(กสค.  กอก.)  - 
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔ ส่งร่าง
ค าตอบให้ สลน. น าเรียน 
นรม. พิจารณาแล้ว  

๑๖. 
ด่วนท่ีสุด ที่ อว  
๐๒๑๓/๒๘๒๕ ลงวันท่ี 
๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๐๐๔ (ร.) เรื่อง 
การเตรียมบุคลากรรองรับ
โครงการเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 

กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
ทีข่อให้ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา /สว. 
สลน. สป.(สนผ.)  พว.  สอวช.  - 

๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ส่งร่าง
ค าตอบให้ สลน. น าเรียน 
นรม. พิจารณาแล้ว โดย
สกพอ. ศธ. สนับสนุนข้อมูล 

๑๗. 
ด่วนมาก ที่ อว ๐๒๑๓/
๓๙๖๑ ลงวันท่ี ๒๙ 
เมษายน ๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๓๓๘ เรื่อง 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย และ

มาตรฐานการศึกษาของ
หลักสตูรการเรยีนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 

กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้
ตอบในท่ีประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร /สผ. 

สลน. 
(นรม. มอบ ศธ.) 

สป.(สมอ.) - ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ส่งร่าง
ค าตอบให้ ศธ. โดยตรง  



 

 

 
๑๑๕ 

ล ำดับ 
หนังสือเสนอค ำตอบ

กระทู้ 
วัน/เดือน/ปี 

เลขที่ และ ชื่อกระทู้ 
ประเภท และ 

หน่วยงำนเจ้ำของกระทู้ 

หน่วยงำนที่ได้รับ
มอบหมำยให้ 
ตอบกระทู้ 

หน่วยงำนของ อว.  
ที่ให้ข้อมูลค ำตอบ 

กำรประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

หมำยเหตุ 

๑๘ 
ด่วนท่ีสุด ที่ อว  
๐๒๑๓/๔๖๘๓ ลงวันท่ี 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๒๓๗ ร. เรื่อง 
ปัญหาการสร้างและเผยแพร่

ข้อมูลอันเป็นเท็จในวิทยานิพนธ์
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน

พระมหากษัตริย ์

กระทู้ถามทั่วไป 
ที่ขอให้ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา /สผ. 
อว. 

สป.(กคอ. กสค.)  
ทปอ.  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- 

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔ แจ้ง 
สลค. เพื่อให้ประกาศราช
กิจจานุเบกษา  

๑๙ 
ด่วนมาก ที่ อว  ๐๒๑๓/
๒๑๗ ลงวันท่ี ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๒๙๓ เรื่อง  
ขอทราบการใช้อ านาจในการ

บัญชาของรัฐมนตร ี

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่
ขอให้ตอบในห้องกระทู้ถาม 

สภาผู้แทนราษฎร /สผ. 
อว. สป.(อร. และ กกม.)  - 

บรรจุเข้าวาระการประชมุ
ไม่ทัน จึงเปลี่ยนช่ือเป็น 
๒๙๓/ร. และให้ตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา 

๒๐ 
ด่วนท่ีสุด ที่ อว  
๐๒๑๓/๒๑๕ ลงวันท่ี 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๓๗๕ เรื่อง  
การจัดสรรทุนของ สกสว. เพื่อ

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
ฐานราก 

กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้
ตอบในท่ีประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร /สผ. 
อว. สกสว. - 

กระทู้ ๓๗๕ เปลี่ยนช่ือ
เป็น ๓๗๕/ร. และให้ตอบ
ในราชกิจจานุเบกษา 

๒๑ 
ด่วนท่ีสุด ที่ อว  
๐๒๑๓/๙๓๒๒ ลงวันท่ี 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๓๗๔ เรื่อง 
ขอให้ด าเนินการจดัตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้
ตอบในท่ีประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร /สผ. 
สลน. 

สป.(กสค.  กขค.)   
มหาวิทยาลยัทักษิณ  - 

- ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ส่งให้ 
สลน. เพื่อน าเรียน นรม.                
- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔ สผ. แจ้ง
ถอนกระทู ้

๒๒ 
ด่วนท่ีสุด ที่ อว  
๐๒๑๓/๒๓๓ ลงวันท่ี ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๐๑๔ เรื่อง  
แนวทางการช่วยเหลือนิสติ

นักศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน
ของการแพร่ระบาดของ 

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

กระทู้ถามเพื่อตอบใน 
ที่ประชุมวุฒิสภา /สว. 

อว. 
สป.(กสค. กคอ. และ 

กอก.)  ทปอ. 
- 
 

บรรจุเข้าวาระการประชมุ
ไม่ทัน จึงเปลี่ยนช่ือเป็น 
๐๑๘ (ร.) และให้ตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา 



 

 

 
๑๑๖ 

ล ำดับ 
หนังสือเสนอค ำตอบ

กระทู้ 
วัน/เดือน/ปี 

เลขที่ และ ชื่อกระทู้ 
ประเภท และ 

หน่วยงำนเจ้ำของกระทู้ 

หน่วยงำนที่ได้รับ
มอบหมำยให้ 
ตอบกระทู้ 

หน่วยงำนของ อว.  
ที่ให้ข้อมูลค ำตอบ 

กำรประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

หมำยเหตุ 

๒๓ 
ที ่อว  ๐๒๑๓/๙๙๙๔ 
ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๒๓๒/ร. เรื่อง 
การสร้างความมั่นคงให้พนักงาน

มหาวิทยาลยัทั่วประเทศด้วย
การผลักดันรา่ง พ.ร.บ. ระเบียบ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. .... 

กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
ที่ขอให้ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา /สผ. 
อว. สป.(กขน.) เดิมคือ สพบ.  

ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง 
วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๙ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้ง 
สลค. เพื่อให้ประกาศราช
กิจจานุเบกษา  

๒๔ 

ที ่อว  ๐๒๑๓/๙๙๙๔ 
ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๒๓๓/ร. เรื่อง 
การพิจารณาเยยีวยาปรบั

เงินเดือนให้แก่ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

จ านวนร้อยละ ๘ 

กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
ที่ขอให้ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา /สผ. 
อว. สป.(กขน.) เดิมคือ สพบ.  

ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง 
วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๙ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้ง 
สลค. เพื่อให้ประกาศราช
กิจจานุเบกษา  

๒๕ 

ที ่อว  ๐๒๑๓/๙๙๙๔ 
ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

กระทู้ถามที่ ๒๓๔/ร. เรื่อง 
ความเดือดร้อนของพนักงาน

มหาวิทยาลยักรณีที่
สถาบันอุดมศึกษาไม่ปฏิบัติตาม
มต ิครม. พ.ศ. ๒๕๔๒ เกี่ยวกับ

การจ่ายเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลยัที่อัตรา ๑.๗ เท่า
ของข้าราชการแรกบรรจุในสาย

วิชาการ และ ๑.๕ เท่า
ข้าราชการแรกบรรจุในสาย

สนับสนุนวิชาการ 

กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
ที่ขอให้ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา /สผ. 
อว. สป.(กขน.) เดิมคือ สพบ.  

ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง 
วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๙ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้ง 
สลค. เพื่อให้ประกาศราช
กิจจานุเบกษา  

  



๓.๔ การด าเนินการเสนอความเห็นต่อรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมได้เสนอด าเนินการเกี่ยวกับรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ของสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งสิ้น ๒๓ เรื่อง ทั้งนี้ สปคร. ได้
จัดท าตารางสรุปจ านวนเรื่องท่ีด าเนินการ และหน่วยงานที่เสนอความเห็น ดังนี้ 

ตารางที่ ๑ สรุปจ านวนเรื่องที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการเสนอ
ความเห็นต่อรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม 
๒๕๖๓ –กันยายน ๒๕๖๔) จ าแนกตามหน่วยงานที่เสนอความเห็น  

 

หน่วยงาน จ านวนเรื่อง 
ที่เสนอความเห็น 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ๒๓ 

       สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. ๑๘ 

       ส านักงานปลัดกระทรวง  ๑๒ 

       ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ ๑๑ 

       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ๕ 

       ส านักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ ๔ 

       ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๔ 

       ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    ๓ 

       ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ๓ 

       กรมวิทยาศาสตร์บริการ ๓ 

       ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ๒ 

       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ๑ 

       สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) ๑ 

       ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ๑ 

       ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑ 

 

 

 

๑๑๗ 



 
 
ตารางที่ ๒ สรุปจ านวนเรื่องที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการเสนอ

ความเห็นต่อรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม 
๒๕๖๓ –กันยายน ๒๕๖๔) จ าแนกตามสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงฯ  

 

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

จ านวนเรื่อง 
ที่เสนอความเห็น 

๑๘ 

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓ 

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๓ 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๒ 

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ๑ 

       มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ 

       มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑ 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑ 

       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง ๑ 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี ๑ 

       มหาวิทยาลัยพะเยา ๑ 

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๑ 

       มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑ 

       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ ๑ 

       มหาวิทยาลัยสวนดสุิต ๑ 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๑ 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี ๑ 

       มหาวิทยาลัยรังสิต   ๑ 

       มหาวิทยาลัยนครพนม ๑ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ๑ 

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ๑ 

 

 
 ๑๑๘ 



 
 

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

จ านวนเรื่อง 
ที่เสนอความเห็น 

๑๘ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ๑ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ ๑ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๑ 

       มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑๙ 



 
 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการเสนอความเห็นต่อรายงานพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน 
๒๕๖๔) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม 



 

 

 
๑๒๑ 

 เร่ืองที่ อว. เสนอความเห็นต่อรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 

จ านวน ๒๓ เรื่อง 
 

ล าดับ 
หนังสือเสนอความเห็น 

วัน/เดือน/ปี 

รายงานพิจารณาศึกษา 

เรื่อง 
ชื่อคณะกรรมาธิการ 

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
มอบหมายในการ

รวบรวมเสนอ ครม. 

หน่วยงานของ อว.  

ที่ประสานขอความเห็น 
วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

๑ 
ด่วนที่สุด ที่ อว (ปคร.) 
๐๒๑๐/๕๘๙๓ ลงวันที่ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ความปลอดภัยทางถนนและ
คมนาคม 

คณะกรรมาธิการ 
การคมนาคม  

สภาผู้แทนราษฎร 
คค. 

วช.  สกสว.  สป.(สนผ.) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่  นร ๐๕๐๓/ว(ล)๑๙๙๔๕  
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- 

๒ 
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๑๐/
๖๑๖๗ ลงวันที่ ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก
ด้านการผลิตและการค้า
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
ภายหลั งการแพร่ ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 

คณะกรรมาธิการ 
การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม วุฒิสภา 

กค. 
สป.(สบน.)   สอวช.  วศ.   

วช.   พว.   วว. 
ที่  นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๐๙๓๙  
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- 

๓. 
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๑๐/
๑๓๓๑๐ ลงวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

แนวทางการสร้ างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

คณะกรรมาธิการการ
กฎหมาย การยุติธรรม 

และสิทธิมนุษยชน  
สภาผู้แทนราษฎร 

ยธ. สป.(สนก.)  
ที่  นร  ๐๕๐๓/ว(ล )๔๕๕๔  
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ยธ. จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น โดย อว. 
เข้าร่วม 

๔. 
ด่วนที่สุด ที่ อว (ปคร.) 
๐๒๑๐/๖๕๕๔ ลงวันที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 อย่างเป็นระบบ  

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

อย่างเป็นระบบ  
สภาผู้แทนราษฎร 

ทส. 

พว.  วช.  สทอภ. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลลา้นนา 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

ที่  นร ๐๕๐๓/ว(ล )๗๗๗๙  
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

- 



 

 

 
๑๒๒ 

ล าดับ 
หนังสือเสนอความเห็น 

วัน/เดือน/ปี 

รายงานพิจารณาศึกษา 

เรื่อง 
ชื่อคณะกรรมาธิการ 

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
มอบหมายในการ

รวบรวมเสนอ ครม. 

หน่วยงานของ อว.  

ที่ประสานขอความเห็น 
วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
มหาวิทยาลยัมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย 

๕. 
ที่ อว ๐๒๑๐/๘๓๔๘  
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

การด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนภายใต้ พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  

คณะกรรมาธิการการพัฒนา
สังคม และกิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
วุฒิสภา 

พม. สป.(สพน.) - - 

๖. 

 

ที ่อว ๐๒๑๐/๑๙๓๑  
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
สร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า
และโอกาสสู่ สั งคมเพื่ อ
พัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน  

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาแนวทางแนวทางการ
สร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า
และโอกาสสู่สังคมเพื่อ

พัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน 
วุฒิสภา 

สศช. สป.(สนผ. สพน. สนย.) 
ที่  นร ๐๕๐๓/ว(ล)๑๕๑๙๑  
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

- 

๗. 
ที่ อว (ปคร.) ๐๒๑๐/
๒๑๕๗ ลงวันท่ี ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
และมลพิษทางอากาศ 

คณะกรรมาธิการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  
สภาผู้แทนราษฎร 

ทส. 
พว. วช. สทอภ.  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ที่  นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๓๗๖๘  
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

- 

๘. 
ที่ อว (ปคร.) ๐๒๑๐/
๒๔๓๙ ลงวันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
ในเขตพื้นที่  กทม. และ
ปริมณฑล  

คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
ทส. พว. 

ที่  นร ๐๕๐๓/ว(ล)๑๗๙๐๖  
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

- 



 

 

 
๑๒๓ 

ล าดับ 
หนังสือเสนอความเห็น 

วัน/เดือน/ปี 

รายงานพิจารณาศึกษา 

เรื่อง 
ชื่อคณะกรรมาธิการ 

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
มอบหมายในการ

รวบรวมเสนอ ครม. 

หน่วยงานของ อว.  

ที่ประสานขอความเห็น 
วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

๙. 
ที่ อว ๐๒๑๐/๒๘๓๒  
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

โรคโควิด ๑๙ 
คณะกรรมาธิการ 

การสาธารณสุข วุฒิสภา 
สธ. 

พว. วช.   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- - 

๑๐. 
ด่วนที่สุด ที่ อว (ปคร.) 
๐๒๑๐/๓๕๒๓ ลงวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

รายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณามีมติให้รับ
ฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา เยาวชน และ
ประชาชน 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณามีมติให้รับฟังความ
คิดเห็นของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา เยาวชน และ

ประชาชน สภาผู้แทนราษฎร 

อว. 
สป.(สพน.)   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ทปอ.มทร.  

ที่  นร ๐๕๐๓/ว(ล)๑๕๙๒๔  
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

อว. เป็นหน่วยงานหลัก 
โดยรวบรวมความเห็น
จาก ศธ. สธ. สปน. 
สมช. สตช. มท. กทม.
เพื่อน าเสนอ ครม. 

๑๑. 
ด่วนที่สุด ที่ อว (ปคร.) 
๐๒๑๐/๓๕๐๙ ลงวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน รอบ ๙ เดือน 
(ต.ค. ๒๕๖๒ - มิ.ย. ๒๕๖๓) 

คณะกรรมาธิการ 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม วุฒิสภา 

อว. 

สป.(สนผ. สนย. กพร.) 
สกสว. วศ. พว. วช. สอวช. 

มหาวิทยาลยัพะเยา  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

มหาวิทยาลยันราธิวาสราช
นครินทร์  มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลยันเรศวร   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๖๙๒๑  
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

อว. เป็นหน่วยงานหลัก 
โดยรวบรวมความเห็น
จาก สศช. สงป. กค. 
ส านักงาน ก.พ.ร. รง. 
เพื่อน าเสนอ ครม. 

๑๒. 
วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ประสานแจ้งช่ือผุ้เข้า
ประชุมทางอีเมล ์ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการ
พั ฒ น า แ ล ะ ข ย า ย สื่ อ ดี
ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

คณะกรรมาธิการการพัฒนา
สังคม และกิจการเด็ก 

เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

วุฒิสภา 

ดศ. 
สป.(สบ. สอ. สมอ. สพน.) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ที่  นร ๐๕๐๓/ว(ล)๑๙๙๔๗  
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ดศ. จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น โดย อว. 
เข้าร่วม 



 

 

 
๑๒๔ 

ล าดับ 
หนังสือเสนอความเห็น 

วัน/เดือน/ปี 

รายงานพิจารณาศึกษา 

เรื่อง 
ชื่อคณะกรรมาธิการ 

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
มอบหมายในการ

รวบรวมเสนอ ครม. 

หน่วยงานของ อว.  

ที่ประสานขอความเห็น 
วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

๑๓. 
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๑๓/
๑๓๑ ลงวันที่ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

แนวทางการเข้าถึงบริการ
ธุรกรรมทางการเงินของคน
พิการ 

คณะกรรมาธิการการพัฒนา
สังคม และกิจการเด็ก 

เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

วุฒิสภา 

พม. พว. 
ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๒๔๑๑  
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

- 

๑๔. 
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๑๓/
๓๙๔ ลงวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

ข้อเสนอกรอบมาตรฐาน
วิ ช า ชี พค รู แ ล ะ คุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพครูตามหลักธรรมาภิ
บาล 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการ

ผลิตและการพัฒนาครู 
วุฒิสภา 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนว
ทางการผลิตและการ

พัฒนาครู 

สป.(สพบ. สนก. สมอ. 
และ ผชช. ด้านนิติการ)  

- 
เสนอความเห็นไปยัง
ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร
วิสามัญฯ โดยตรง 

๑๕. 
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๑๓/
๑๕๒๘ ลงวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
และการลอบประทุษร้าย
ประชาชน  

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และการลอบ
ประทุษร้ายประชาชน  

สภาผู้แทนราษฎร 

ยธ. สป.(กคอ.)   ทปอ. 
ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๘๔๗๗  
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

- 

๑๖. 
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๑๓/
๑๗๐๕ ลงวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

แนวทางในการบริ ห าร
จัดการการช าระหนี้กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางใน
การบริหารจัดการการช าระ
หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร 

กค. 

สป.(กสค.)    
ทปอ. ทปอ.มรภ.  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุี 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธาน ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ ์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๖๘๒๑  
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

- 



 

 

 
๑๒๕ 

ล าดับ 
หนังสือเสนอความเห็น 

วัน/เดือน/ปี 

รายงานพิจารณาศึกษา 

เรื่อง 
ชื่อคณะกรรมาธิการ 

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
มอบหมายในการ

รวบรวมเสนอ ครม. 

หน่วยงานของ อว.  

ที่ประสานขอความเห็น 
วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

๑๗. 
ด่วนที่สุด ที่ อว (ปคร) 
๐๒๑๓/๓๑๔๖ ลงวันที่ 
๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

ความปลอดภัยทางถนน 
และคมนาคม 

คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม สภาผู้แทนราษฎร 

คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม 

วช.   สกสว. - 
เสนอความเห็นไปยัง
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม โดยตรง 

๑๘ 
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๑๓/
๔๑๘๗ ลงวันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ห มุ น เ วี ย น 
(Circular Economy) 

คณะกรรมาธิการการศึกษา 
วุฒิสภา 

อก. พว.  วว.  สอวช. 
ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๓๑๗๖  
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

- 

๑๙ 
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๑๓/
๔๒๙๓ ลงวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายแนว
ทางการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน : 
การบริหารและจัดการ
ภาวะแล้ง  

 

คณะกรรมาธิการการ
แก้ปัญหาความยากจนและ
ลดความเหลื่อมล้ า วุฒสิภา 

สทนช. สสน.   สทอภ. 
ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๒๖๕๙  
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

- 

๒๐ 
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๑๓/
๘๑๗๓ ลงวันที่ ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการ 
บริหารจัดการธุรกิจสาย 
การบิน  ธุ รกิจสนับสนุน 
และบุคลากรการบินช่วง
วิกฤติ COVID 19 

คณะกรรมาธิการ 
การคมนาคม วุฒิสภา 

คค. 

สป.(กคอ.)  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง  
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
มหาวิทยาลยันครพนม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
สุรนารี  มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสวนสุนันทา  

ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๔๔๑๒  
ลงวันที่ ๔พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

- 



 

 

 
๑๒๖ 

ล าดับ 
หนังสือเสนอความเห็น 

วัน/เดือน/ปี 

รายงานพิจารณาศึกษา 

เรื่อง 
ชื่อคณะกรรมาธิการ 

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
มอบหมายในการ

รวบรวมเสนอ ครม. 

หน่วยงานของ อว.  

ที่ประสานขอความเห็น 
วันที่มีมติ ครม. หมายเหตุ 

๒๑ 

ด่วนที่สุด ที่ อว 
๐๒๐๕.๗/๙๐๔๓  
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เ ชิ ง สุ ขภ าพหลั ง วิ ก ฤ ติ  
COVID 19 

คณะกรรมาธิการ 
การท่องเที่ยว วุฒิสภา 

กก. 
พว.  วว.  วช.  ศลช.  

สกสว. 
ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๗๘๔๘  
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

- 

๒๒ 
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๑๓/
๑๑๙๔๘ ลงวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

รูปแบบการปัญหาความ
ย า ก จ น แ บ บ มุ่ ง เ ป้ า 
กรณี ศึ กษาประ เทศจีน 
และอินเดีย  

คณะกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความยากจน

และลดความเหลื่อมล้ า 
วุฒิสภา 

มท. วศ.  วว.  พว.  วช. - - 

๒๓ 
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๑๓/
๓๘๓ ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ นผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
ทส. พว.  วว.  สอวช. 

ที่  นร  ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๑๓๘  
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

ทส. จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น โดย อว. 
เข้าร่วม 

  



๓.๕ สถิติการรับและการส่งออกเอกสาร 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สปคร. มีสถิติการรับและการส่งออกเอกสาร โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 

ซึ่งสรุปเป็นจ านวนครั้ง ได้ดังนี้ 

๓.๓.๑ หนังสือรับ        จ านวน 
การรับหนังสือจากหน่วยงานภายใน สป.อว.       ๘๔๔      ครั้ง 
การรับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก สป.อว.      ๑๗๒๔    ครั้ง 

      รวม     ๒,๕๖๘    ครั้ง 
 

๓.๓.๒ หนังสือส่งออก       จ านวน 
การส่งออกหนังสือไปหน่วยงานภายใน สป.อว.        ๘๗๒      ครั้ง 
การส่งออกหนังสือไปหน่วยงานภายนอก สป.อว.       ๑๐๗๐    ครั้ง 

      รวม      ๑,๙๔๒    ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๒๗ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

QR CODE 
 

๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
https://th.city/TfU0A 

 
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
https://th.city/8u512dxF 

 
๓. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
https://th.city/hUmsXXNu 

 
๔. แบบตรวจสอบ (Checklist) การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

 
https://th.city/GJuo 

 
๕. แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ประเภททั่วไป และประเภทกฎหมาย) 

       
            https://th.city/TtCTg 

 
 
 

๑๒๙ 

https://th.city/TfU0A
https://th.city/8u512dxF
https://th.city/hUmsXXNu
https://th.city/GJuo
https://th.city/TtCTg


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามคณะผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายนามคณะผู้จัดท า 
 

 ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
      วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
      ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 
 นายนิคม  ปัญญาทวีกิจไพศาล  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
      ผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ผช.ปคร.) 
      ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
      วิจัยและนวัตกรรม 
 ผู้จัดท า 
 นายรวี  ตีวกุล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
      ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
      วิจัยและนวัตกรรม 
 นางสาวมนทกานต์  วิสุทธิแพทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
      ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
      วิจัยและนวัตกรรม 
 นางสาวจินดามาส  สุทธิชัยเมธี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
      ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
      วิจัยและนวัตกรรม 

นายธนิศร  สุปัญญารักษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
      ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
      วิจัยและนวัตกรรม 
 นางสาวจิตรานุช  โตอดิเทพย์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 นางสาวอัญชลี  เหง้ามูล   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๑ 



รายงานผลการด าเนินงาน
ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ส านักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๓๘
www.mhesi.go.th
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QR Code 
เล่มรายงาน

         รายงานผลการด าเนินงานผู้ประสานงานคณ
ะรัฐมนตรีและรัฐสภา ประจ าปี ๒๕๖๔ ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


