1
http://www.thaigov.go.th
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (30 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบัน
ชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้น้ามันปาล์มและแฟรกชันของน้ามัน
ปาล์ม และน้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระเบียบในการนาเข้าและนาผ่าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลาปาง
เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ สังคม
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสาหรับบริหารจัดการแหล่งน้า
และซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 - 2567
วันผ้าไทยแห่งชาติ
สรุปรายงานการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 12 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564-31 มีนาคม 2565)
สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจาเดือนเมษายน 2565
ต่างประเทศ
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Economic
Ministers: AEM Retreat) ครั้งที่ 28
ร่างกรอบการเจรจากรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ
รอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทย (Partnership
and Cooperation Framework Agreement: PCA)
ร่างเอกสารผลลัพธ์การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ
ของเสียอันตรายและการกาจัด สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
รอตเตอร์ดัม ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสาหรับสารเคมี
อันตรายและสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่าง
ประเทศสมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษ
ที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 10 ในรูปแบบ face-to-face
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย –
แปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030)
ครั้งที่ 2
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border
Committee: GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 55
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แต่งตั้ง
ขอความเห็นชอบการปรับปรุงชื่อ องค์ประกอบและอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ว่าด้วยการ
จดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างระเบียบฯ ที่ อก. เสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม (3) และ (4) ของข้อ 8 แห่ง
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบัน ชาวไร่อ้อยฯ เพื่อยกเว้นการตรวจสอบ
คุณสมบัติให้แก่สหกรณ์ที่มีฐานะเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยอยู่เดิม ที่กาหนดให้ต้องมีสมาชิกเป็นชาวไร่อ้อยไม่น้อยกว่า
600 คน และต้องมีปริมาณอ้อยของสมาชิกที่ส่งให้แก่โรงงานใดโรงงานหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของปริมาณ
อ้อยที่โ รงงานนั้ น หี บ ทั้ง หมดในแต่ล ะฤดู ก ารผลิ ต ออกไปจนกว่ าจะถึ งฤดู การผลิ ต ปี 2566/2567 ทั้งนี้ เมื่อร่ า ง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. …. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการในชั้นนิติบัญญัติ มีผล
บังคับใช้แล้วจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายลาดับรองเพื่อให้สอดคล้องกับร่า งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย
พ.ศ. …. ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ รวมทั้งเพื่อให้ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายเป็นไปด้วยความเรียบร้ อย
อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของชาวไร่อ้อยซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไป
สาระส้าคัญของร่างระเบียบ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบัน
ชาวไร่อ้อย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอจด
ทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย ตาม (3) และ (4) ของข้อ 8 แห่งระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ว่าด้วย
การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกไปอีก โดยให้ใช้บังคับกับสหกรณ์
ชาวไร่อ้อยที่มีฐานะเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยอยู่เดิมตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2566/2567 เป็นต้นไป
2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก้าหนดให้น้ามันปาล์มและแฟรกชันของน้ามันปาล์ม และน้ามันเนือ
ในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน้าเข้าและน้าผ่าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้น้ามันปาล์ม
และแฟรกชันของน้ามันปาล์ม และน้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการ
นาเข้าและนาผ่าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างประกาศที่ พณ. เสนอ เป็นการปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้น้ามัน
ปาล็มและแฟรกชันของน้ามันปาล์ม และน้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบใน
การนาเข้าและนาผ่าน พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มบทนิยามคาว่า “หนังสือรับรอง” เพื่อใช้รับรองการนาผ่านสินค้าน้ามัน
ปาล์มและแฟรกชันของน้ามันปาล์มจะทาให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี และกาหนดด่านนาผ่าน
น้ามันปาล์มและแฟรกชันของน้ามันปาล์มโดยเริ่มต้นที่ด่านศุลกากรสะเดาและสิ้นสุดที่ด่า นศุลกากรหนองคายเพื่อไป
ยังสาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว โดยสอดคล้ องกับพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศในส่ ว นของ
อนุสัญญาบาร์เซโลนาว่าด้วยเสรีภาพในการผ่านแดน ค.ศ. 1921 และความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
1994 รวมทั้งเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และป้องกันไม่ให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้
มาตรการตอบโต้ทางการค้ากับสินค้าส่งออกของไทยที่ใช้เส้นทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านแดนไป
ยังจีนและเวียดนาม
สาระส้าคัญของร่างประกาศ
1. เพิ่มบทนิยามคาว่า “หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือสาคัญที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย เพื่อใช้รับรองการนาผ่านสิ นค้า
น้ามันปาล์มและแฟรกชันของน้ามันปาล์มจะทาให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี
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2. กาหนดการนาผ่านน้ามันปาล์มและแฟรกชันของน้ามันปาล์มจะทาให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้อง
ไม่ดัดแปลงทางเคมี ตามพิกัดอัตราศุลกากรย่อย 1511.90.20 1511.90.31 1511.90.32 1511.90.36 1511.90.37
1511.90.39 1511.90.41 1511.90.42 และ 1511.90.49 (เช่ น น้ามันปาล์มเพื่อใช้บริโภค และแฟรกชันของน้ามัน
ปาล์มบริสุทธิ์ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการทาสบู่) ไปยัง สปป.ลาว ที่มีหนังสือรับรองโดยมีจุดเริ่มต้นที่ด่านศุลกากร
สะเดา และมีจุดสิ้นสุดที่ด่านศุลกากรหนองคาย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหนังสือรับรองให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กาหนด
3. กาหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล้าปาง เขตเลือกตังที่ 4 แทน
ต้าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดลาปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ
ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอว่า ด้วยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีคาพิพากษา
คดีหมายเลขแดงที่ ลต สส 1/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 พิพากษาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดลาปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ใหม่ แทนนายวัฒนา สิทธิวัง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 133
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 105
วรรคหนึ่ง (1) กาหนดให้ในกรณีที่เป็นตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่าง
ลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้
ดาเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง ภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ดังนั้น
เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลาปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตาแหน่งที่ว่าง เป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด จึงขอส่งร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลาปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... และร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลาปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ตาแหน่งที่ว่าง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาเพื่อมีประกาศกาหนดวันเลือกตั้ง และการดาเนินการอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2561 ภายหลังพระราชกฤษฎีกาให้ มีการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดลาปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ตาแหน่งที่ว่าง มีผลใช้บังคับ
เศรษฐกิจ สังคม
4. เรื่อง โครงการชดเชยดอกเบียให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยส้าหรับบริหารจัดการแหล่งน้าและซือเครื่องจักรกล
การเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 2567
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบโครงการชดเชยดอกเบี้ยใหกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสาหรับบริหารจัดการแหล่งน้าและซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) ปี
2565 - 2567 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคล และวิสาหกิจชุมชน วงเงินปีละ 2,000 ล้านบาท
รวมเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท ดังนี้
1.1 กาหนดระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ เสร็จสิ้นตามโครงการ โดยแยกตามวัตถุประสงค์
การกู้เงิน หากกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งโดยการพัฒนาแหล่งน้าและพัฒนาระบบการให้น้าและเพื่อปรับพื้นที่ปลู ก
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อ้อย กาหนดชาระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี และหากกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร กาหนดชาระคืนเงินกู้
เสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี
1.2 ให้รัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ย โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการ ดังนี้
1.2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการสาหรับเกษตรกรรายคน คิดดอกเบี้ยใน
อัตรา MRR โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 3
ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระในส่วนที่เหลือ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี คิดจากผู้กู้ร้อยละ 2
รัฐบาลชดเชยร้อยละ 3 ธ.ก.ส. รับภาระร้อยละ 1.50 ต่อปี)
1.2.2 อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ต ามโครงการส าหรั บ กลุ่ ม เกษตรกรหรื อ สหกรณ์
การเกษตร หรือสถาบันชาวไร่อ้อย หรือกลุ่มบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชน คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR โดยเรียกเก็บจากผู้
กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระใน
ส่วนที่เหลือ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับร้อยละ 4.875 ต่อปี คิดจากผู้กู้ร้อยละ 2 รัฐบาลชดเชยร้อยละ 2
ธ.ก.ส. รับภาระร้อยละ 0.875 ต่อปี)
1.2.3 กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
ประเภทรถบรรทุกและพ่วงบรรทุก ให้เรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี รัฐบาลไม่ต้องชดเชยดอกเบี้ยในส่วนนี้
และ ธ.ก.ส. รับภาระในส่วนที่เหลือ (เดิม ธ.ก.ส. รับภาระร้อยละ 1 ต่อปี จากอัตรา MLR - 1)
2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชดเชยดอกเบี้ ยให้กับเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยสาหรับบริหารจัดการแหล่งน้าและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 - 2567 ให้กับ ธ.ก.ส. จานวน 789.75 ล้านบาท
สาระส้าคัญของเรื่อง
อก. รายงานว่า
1. อก. โดยสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ได้ร่วมกับ ธ.ก.ส. สถาบันชาวไร่อ้อย และ
โรงงานน้าตาล ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่ โครงการฯ ปี 2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 โดยโครงการดังกล่าวเป็น
การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่าแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยบางส่วนให้ ธ.ก.ส. และมี
โรงงานน้าตาลเป็นผู้ค้าประกัน เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ (1) การพัฒนาแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้า
ในไร้อ้อย (เช่น การขุดบ่อสระกักเก็บน้า การสร้างระบบส่งน้า เป็นต้น) และการปรับพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเป็นแปลง
ใหญ่ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรกลการเกษตร และ (2) การจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร (เช่น รถตัดอ้อย รถ
แทรกเตอร์ และรถบรรทุกอ้อย เป็นต้น) อันจะเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาลทรายทั้งระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้า
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดภัยแล้ง ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่อ้อย โดยโครงการทั้งสองโครงการได้มีการจ่ายเงินกู้จนสิ้นสุดระยะเวลาจ่าย
เงินกู้แล้ว มีผลการด้าเนินงาน ดังนี้
ผลการจ่ายเงินกู้โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตอ้อยอย่างครบวงจร
กิจกรรม
โครงการฯ ปี 2559 -2561
โครงการฯ ปี 2562 - 2564
1. การพั ฒ นาแหล่ ง น้ า และการ สัญญา
592 สัญญา
สัญญา
856 สัญญา
บริหารจัดการน้าในไร่อ้อย
ต้นเงิน
118.00 ล้านบาท ต้นเงิน
135.97 ล้านบาท
2. การปรับพืนที่ปลูกอ้อย
สัญญา
21 สัญญา
(เฉพาะโครงการฯ ปี 2562 - 2564)
ต้นเงิน
19.12 ล้านบาท
3 . ก า ร จั ด ซื อ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล สัญญา
394 สัญญา
สัญญา
751 สัญญา
การเกษตรยกเว้นรถแทรกเตอร์และ ต้นเงิน 2,679.44 ล้านบาท ต้นเงิน 3,770.33 ล้านบาท
รถบรรทุกอ้อย (เช่น รถตัดอ้อย รถ
คีบอ้อย เป็นต้น)
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4 . ก า ร จั ด ซื อ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล สัญญา
665 สัญญา
สัญญา
470 สัญญา
การเกษตรประเภทรถแทรกเตอร์และ ต้นเงิน
818.20 ล้านบาท ต้นเงิน
653.58 ล้านบาท
รถบรรทุกอ้อย
รวม
สัญญา
1,651 สัญญา
สัญญา
2,098 สัญญา
ต้นเงิน 3,615.64 ล้านบาท ต้นเงิน 4,579.00 ล้านบาท
(ร้อยละ 40.17 ของเป้าหมาย)
(ร้อยละ 76.32 ของเป้าหมาย)
เป้าหมายโครงการ
ต้นเงิน 9,000.00 ล้านบาท
ต้นเงิน 6,000.00 ล้านบาท
(ปีละ 3,000.00 ล้านบาท)
(ปีละ 2,000.00 ล้านบาท)
ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้
6 กันยายน 2559 19 กรกฎาคม 2562 30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2564
2. อก. เห็นว่า ควรมีการดาเนินโครงการในรูปแบบดังกล่าวข้างต้นต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 อีก 3 ปี
ปี 2565 - 2567 เนื่องจากในปัจจุบันและอนาคตอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายยังมีความจาเป็นต้องมีแหล่งเงินกู้
และอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อจัดหาแหล่งน้าไว้ใช้ยามขาดแคลนในการบริหารจัดการน้าในไร่อ้อย การปรับพื้นที่
การปลูกอ้อยมุ่งสู่เกษตรแปลงใหญ่ การจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงาน การส่งเสิรมการตัด
อ้อยสดเพื่อให้ได้อ้อยสดคุณภาพดี และการลดอ้อยไฟไหม้เพื่อฝุ่นละอองขนาดเล็ ก (PM2.5) และได้เปลี่ยนชื่อโครงการ
จาก เดิม “โครงการส่งเสริมสิ นเชื่อเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร” เป็น “โครงการชดเชย
ดอกเบียให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยส้าหรับบริหารจัดการแหล่งน้าและซือเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 - 2567” เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ โดยมีรูปแบบการด้าเนินโครงการในหลักการเช่นเดียวกับ
โครงการที่ได้เคยดาเนินการมาแล้วในปี 2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 สรุปได้ ดังนี้
2.1 เป้าหมาย
จัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่าเพื่อใช้ในการปลูกอ้อยและบริหารจัดการไร่อ้อยอย่างครบ
วงจร โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการการเตรียมพื้นที่ การเตรียมดิน การปลูกอ้อย การบารุงรักษา การตัดอ้อย การขนอ้อย
ส่ ง โรงงานและการน าใบอ้ อ ยไปใช้ ป ระโยชน์ ในระยะเวลา 3 ปี วงเงิ น สิ น เชื่ อ ปี ล ะ 2,000 ล้ า นบาท ตั งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
2.2 วัตถุประสงค์การกู้เงินและวงเงินกู้ โดยวงเงินกู้แต่ละรายเมื่อรวมทุกวัตถุประสงค์แล้ว
ต้องไม่เกิน 38.05 ล้านบาท
2.2.1 เพื่อพัฒนาแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าในไร่ อ้อย รายละไม่เ กิน
500,000 บาท ได้แก่ (1) การขุดบ่อสระกักเก็บน้า (2) การเจาะบ่อบาดาล (3) การจัดทาระบบน้า (4) การจัดซื้อ
เครื่องสูบน้าและอุปกรณ์ให้น้าในไร่อ้อย และ (5) การรวมกลุ่มสร้างหรือพัฒนาปรับปรุงระบบการส่งน้า โดยการ
รวมกลุ่มชาวไร้อ้อยและโรงงานน้าตาลเป็นผู้เสนอในรูปแบบของโครงการ
2.2.2 เพื่ อ ปรั บ พื นที่ ป ลู ก อ้ อ ย เป็ น แปลงใหญ่ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ เครื่ อ งจั ก รกล
การเกษตร รายละไม่เกิน 500,000 บาท ในอัตราไม่เกินไร่ละ 2,500 บาท
2.2.3 เพื่อจัดซือเครื่องจักรกลการเกษตร
(1) รถตัดอ้อย รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท
(2) รถคีบอ้อย รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท
(3) รถแทรกเตอร์ รายละไม่เกิน 6 ล้านบาท
(4) อุปกรณ์ส่วนควบ (เช่น เครื่องสางใบอ้อย เครื่องกวาดใบอ้อย เป็น
ต้น) รายละ 50,000 บาท - 5 ล้านบาท ตามวงเงินที่กาหนดไว้ในแต่ละรายการ
(5) รถบรรทุกและพ่วงบรรทุก รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขวงเงินกู้ที่กาหนดไว้เพิ่มเติมด้วย เช่น รถตัดอ้อยใหม่ขนาด
ใหญ่ วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาท รถตัดอ้อยเก่าขนาดเล็ก วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
2.3 อัตราดอกเบียเงินกู้
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2.3.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการสาหรับ เกษตรกรรายคน คิดดอกเบี้ยใน
อัตรา MRR โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 3
ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระในส่วนที่เหลือ
(ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี คิดจากผู้กู้ร้อยละ
2 รัฐบาลชดเชยร้อยละ 3 ธ.ก.ส. จึงรับภาระร้อยละ 1.50 ต่อปี)
2.3.2 อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ต ามโครงการส าหรั บ กลุ่ ม เกษตรกรหรื อ สหกรณ์
การเกษตร หรือสถาบันชาวไร่อ้อย หรือกลุ่มบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชน คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR โดยเรียกเก็บ
จากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระ
ในส่วนที่เหลือ
(ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับรอยละ 4.875 ต่อปี คิดจากผู้กู้ร้อย
ละ 2 รัฐบาลชดเชยร้อยละ 2 ธ.ก.ส. จึงรับภาระร้อยละ 0.875 ต่อปี)
2.3.3 อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด ซื อเครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร
ประเภทรถบรรทุกและพ่วงบรรทุก ให้เรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี รัฐบาลไม่ต้องชดเชยดอกเบี้ยในส่วนนี้
และ ธ.ก.ส. รับภาระในส่วนที่เหลือ (เดิม ธ.ก.ส. รับภาระร้อยละ 1 ต่อปี จากอัตรา MLR - 1)
2.4 วงเงินสินเชื่อจากเงินทุนของ ธ.ก.ส.
วงเงิน 2,000 ล้านบาทต่อปี ระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท โดยให้
โรงงานน้าตาลเป็นผู้ค้าประกันลูกค้าผู้กู้แต่ละรายเต็มวงเงินกู้
2.5 ระยะเวลาช้าระคืนเงินกู้
2.5.1 วัตถุประสงค์การกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการพัฒนาแหล่งน้าและ
พัฒนาระบบการให้น้า และเพื่อปรับพื้นที่ปลูกอ้อย กาหนดชาระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี
2.5.2 วัตถุประสงค์การกู้เงินเพื่อการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร กาหนดชาระคืน
เงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี
2.6 ระยะเวลาด้าเนินการ
2.6.1 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ 3 ปี
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2567
2.6.2 ระยะเวลาด้าเนินโครงการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2575
2.6.3 ระยะเวลาชดเชยดอกเบียเงินกู้
8 ปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ นับแต่วันรับ
เงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2575
2.7 งบประมาณ
กรอบงบประมาณเพื่ อ ชดเชยดอกเบี้ ย ตามโครงการให้ กั บ ธ.ก.ส. 789.75
ล้านบาท โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบีย และให้ ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตาม
ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
5. เรื่อง วันผ้าไทยแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ “วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ” ตามที่กระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) เสนอ
สาระส้าคัญของเรื่อง
วธ. รายงานว่า
1. ที่ผ่านมา วธ. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย โดยมีนโยบายในการส่งเสริม สืบสาน รักษาต่อยอด และอนุรักษ์ผ้าไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจาชาติของ
ประเทศไทย รณรงค์ให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าและหันมานิยมสวมใส่ผ้าไทยเพื่อสร้างงาน สร้าง
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รายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ฟื้นฟู เศรษฐกิจของชาติและพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดการจัดงาน
การจั ด งาน “ทรั พ ย์ แ ผ่ น ดิ น ศิ ล ป์ ส ยาม : Thai การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุด
Treasures” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนาง ไทยพระราชนิยมและชุดผ้าไทยร่วมสมัยที่ออกแบบโดยดีไซ
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี เนอร์ชั้นนา การออกร้านจาหน่ายผ้าพื้นถิ่นของชุมชนต่าง ๆ
พั น ปี ห ลวง เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ จากทุกภูมิภาค การเสวนา และการอบรมเชิงปฏิบั ติการ เพื่อ
ชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไทยจากรุ่นสู่รุ่น และส่งเสริมให้ผ้า
ไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติ
โครงการอนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นและ
จั ด ขึ้ น เ พื่ อ สื บ ส า น พ ร ะ ร า ช ป ณิ ธ า น ด้ า น สร้ า งค่ า นิ ย มให้ ค นไทยหั น กลั บ มาสว มใส่ ผ้ า ไท ย ใน
ศิลปหัตถกรรมด้ายผ้าทอ
ชีวิตประจาวันอีกครั้ง โดยเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เช่น
รายการโทรทัศน์ สารคดี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
โครงการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ฒ นธรรมไทย เป็ น การส่ ง เสริ ม การต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาการทอผ้ า ในแต่ ล ะ
(Cultural Product of Thailand : CPOT)
ท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าประเภทต่าง ๆ เช่น
เสื้ อ ผ้ า กระเป๋ า ผ้ า พั น คอ รองเท้ า ฯลฯ ให้ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยพัฒนาด้านวัสดุและการออกแบบ
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน
และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เศรษฐกิ จ ฐานราก รวมทั้ ง
ส่งเสริมการจาหน่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ ลิ ตภั ณ ฑ์
วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านนิทรรศการ งาน
แสดงสินค้าและระบบออนไลน์
2. โดยในปี นี้ (พ.ศ. 2565) รัฐ บาลมีนโยบายจัดงานเฉลิ มพระเกียรติส มเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่
12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการและพระราชกรณียกิจด้ าน
ต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ศึกษาหาความรู้จากโครงการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สร้างความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกให้กับประชาชนชาวไทย ในการนี้ เพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี รัฐบาลจึงกาหนดจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ
ต่าง ๆ ของพระองค์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และขยายผลให้เป็นรูปธรรม โดยจะดาเนินการให้เป็นไปอย่างสม
พระเกียรติทุกประการ
3. วธ. เห็นว่า การประกาศให้มี “วันผ้าไทยแห่งชาติ” เป็นการกาหนดวันในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อใช้ใน
การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริม
เรื่อง “ผ้าไทย” เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน จากสิ่ง ทอท้องถิ่นที่สูญหายไปให้กลั บมาได้รับความนิยมอีกครั้ง สามารถ
สร้างอาชีพและสร้างรายได้น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนเป็นการอนุ รัก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ ซึ่งวันที่เหมาะสมที่จะประกาศให้เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ คือวันที่ 12 สิงหาคม ของ
ทุกปี เนื่องมาจากวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาเกี่ยวกับการกาหนดวันผ้าไทยแห่งชาติสรุปได้ ดังนี้
4.1 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2565 ซึ่งมีร องนายกรั ฐ มนตรี (นายวิษณุ เครื องาม) เป็นประธาน ได้มีมติ เ ห็น ชอบในหลักการก้า หนดให้วัน ที่
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12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ โดยให้จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับ “คานิยาม” เพื่อประกอบการเสนอ
เรื่องวันผ้าไทยแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
4.2 คณะกรรมการเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2565 เมื่ อ วั น ที่
9 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้
4.2.1 นิยาม “ผ้าไทย”
4.2.2 ก้าหนดให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ
4.2.3 ชื่อภาษาอังกฤษ “วันผ้าไทยแห่งชาติ : National Thai Textile Day”
ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของนิยาม “ผ้าไทย” ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ในประเด็นกรรมวิธีในการทา โดยเฉพาะ
วิธีการมัดย้อม
5. วธ. ได้จัดทาข้อมูลตามความเห็นของคณะกรรมการข้างต้นแล้ว สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
รายละเอียด
นิ ย าม “ผ้ า ไทย” (National Thai ผ้ าที่ส ร้ างสรรค์ขึ้นจากมรดกภูมิ ปัญญาของไทยที่ ได้รับ การสื บ ทอด ต่อ
Textile Day)
ยอดจากรุ่นสู่รุ่นบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ประจาถิ่นที่ผลิตขึ้นภายในประเทศโดย
ฝีมือคนไทย โดยใช้เทคนิค อาทิ การทอ จก ยก ขิด ล้วง ปัก มัดหมี่ มัดย้อม
บาติก พิมพ์ โดยใช้เส้นใยธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ไหม ฝ้าย ใยกัญชง
ใยสับปะรด ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น
การเชื่อมโยงถึงวันที่ 12 สิงหาคม
เป็ น การน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงส่งเสริมการทอ
ผ้ าพื้น ถิ่นของไทยทุ กประเภทและในทุ กจั งหวัด ทรงแนะนาเพื่อ พั ฒ นา
คุณภาพและฝีมือของชาวบ้านเพื่อให้มีรายได้เสริม นอกจากนี้ยังทรงรับซื้อ
ผ้าทอพื้นถิน่ เพื่อนามาสนับสนุนให้นักออกแบบเครื่องแต่งกายไทยออกแบบ
สร้างสรรค์เป็นชุดแต่งกายไทย ทรงสนับสนุนให้เพิ่มเติมคุณค่าด้วยการปัก
ด้ว ยเส้ นไหมหรือวัส ดุส วยงามต่าง ๆ หรือให้ ออกแบบผ้ าทอพื้นถิ่ น ของ
ประเทศไทยให้เป็นชุดแต่งกายตามสมัยนิยมสาหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ ที่
หลากหลาย อี ก ทั้ ง ทรงส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะด้ า นการออกแบบเครื่ อ งอาภรณ์
ประดับควบคู่ไปกับการส่งเสริมชุดแต่งกายไทยทั้งโอกาสประเพณีนิยมและ
ตามแฟชั่นสมัยใหม่ด้วย เป็นต้น
ตั ว อย่ า งของประเทศอื่ น ๆ ที่ ไ ด้
ประเทศ
วันส้าคัญ
กาหนดวันผ้าแห่งชาติ
อินโดนีเซีย
วันที่ 2 ตุลาคม ของทุกปี : วันบาติกแห่งชาติ
ญี่ปุ่น
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี : วันฟุนโดชิ (วันผ้ า
เตี่ยว)
จอร์เจีย
วันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี : วันสิ่งทอแห่งชาติ
สโลวัก
วั น ที่ 8 กั น ยายน ของทุ ก ปี : วั น เครื่ อ งแต่ ง กาย
พื้นบ้าน
สโลวีเนีย
เดือนกันยายน ของทุกปี : วันมรดกเครื่องแต่งกาย
และเครื่องแต่งกายประจาชาติ
บังกลาเทศ
วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี : วันสิ่งทอแห่งชาติ
6. เรื่อง สรุปรายงานการติดตามการด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครังที่ 12
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564-31 มีนาคม 2565)
คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปรายงานการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรั ฐ มนตรี ครั้ ง ที่ 12 (ระหว่ า งวั น ที่ 1 มกราคม 2564- 31 มี น าคม 2565) ตามที่ ค ณะกรรมการติ ด ตาม
การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
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1. นโยบายหลัก 9 ด้าน ประกอบด้วย
นโยบายหลัก
มาตรการ/ผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญ
1) การปกป้องและเชิดชู
1.1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศาสตร์ พระราชาและเกษตรทฤษฎีใ หม่
สถาบันพระมหากษัตริย์
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอือง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 เพื่อนา
องค์ความรู้ไปเป็นแนวปฏิบัติและขยายผลในโครงการและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่
รับผิดชอบ
1.2) ปลู ก ฝั ง จิ ต ส้ า นึ ก ต่ อ ความส้ า คั ญ ของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละ
ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ แ ละสื่ อ สั ง คมออนไลน์ 462 ครั้ ง และ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊ก “พิราบลายพราง” ประจาเดือนมีนาคม
2565 จานวน 34 โพสต์ ยอดกดถูกใจ 11,322 คน และยอดกดติดตามเพจ 12,061
คน
2) การสร้างความมั่นคง
2.1) จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนด้านความปลอดภัยไซเบอร์ แก่บุคลากร
ความปลอดภัยของประเทศ ของกองทัพไทยให้มีศักยภาพสูงในการป้องกันและพัฒนาปฏิบัติการทางไซเบอร์
และความสงบสุขของ
หรื อ ความมั่ น คงภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ รวมทั้ ง พั ฒ นาก าลั ง พลให้ มี ค วามรู้
ประเทศ
ความสามารถเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.2) จั บ กุ ม ผู้ ลั ก ลอบเข้ า เมื อ งผิ ด กฎหมายผ่ า นชายแดนทางบก 424 ครั้ ง
ผู้ต้องหา จานวน 5,526 คน
2.3) ปลุกจิ ต ส้า นึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศ รีความเป็น ชาติไ ทย โดยส่งเสริมให้
เยาวชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุพการี ผู้มีพระคุณ ชาติและพิทักษ์เทิดทูน
สถาบั น พระมหากษัต ริย์ ภายใต้เครือข่าย “ชมรมกตัญญูคลั บ ” มีส มาชิกกว่ า
4,500 คน
3) การท้านุบ้ารุงศาสนา
3.1) ผลักดันการใช้ “Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ศิลปะและวัฒนธรรม
โ ดยจั ด งาน “มหกรรมศิ ล ปะร่ ว มส มั ย นา นาช า ติ ครั้ ง ที่ 3 Thailand
Biennale,Chiang Rai 2023” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 มีผู้เข้าชมทั้งออฟไลน์
และออนไลน์มากกว่า 340,000 คน สร้างรายได้การท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่
กว่า 272 ล้านบาท
3.2) จัดนิทรรศการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น นิทรรศการ
“วิจิตราภรณ์และงานประณีตศิลป์แห่งโขน” สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนิทรรศการ
ศิลปะการออกแบบร่วมสมัยในโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุน
ทางวัฒ นธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดแสดงองค์ความรู้และ
ผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น 28 ชุดผลงานจาก 28 อาเภอ ใน
3 จังหวัด (จังหวัดกระบี่ จันทบุรี และสุพรรณบุรี)
4) การสร้างบทบาทของ
4.1) เข้าร่วมประชุมผู้น้าธุรกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นายกรัฐมนตรี
ไทยในเวทีโลก
ได้กล่าวปาฐกถาร่วมกับผู้นารัฐบาลและผู้บริหารภาคธุรกิจระดับโลกหัวข้อ “การ
นาความเติบโตกลับมาสู่ระดับก่อนโควิด” โดยให้ความสาคัญกับความยั่งยืนของ
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ส มดุ ล ความเข้ ม แข็ ง จากการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และความครอบคลุมในการสร้างระบบ
นิเวศทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการทาธุรกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อยกระดับ
ศักยภาพเศรษฐกิจไทย
4.2) ขับเคลื่อนงานด้า นการพัฒนาของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2565 นางอามีนา เจ โมฮัมเหม็ด รองเลขาธิการสหประชาชาติ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนไทย โดยมีการหารือความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ
เช่ น ความมั่ น คงทางอาหาร พลั ง งาน การเงิ น การเปลี่ ย นแปลงของสภาพ

11
ภูมิอากาศการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการมี
ส่ ว นร่ ว มของภาคส่ วนต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ภายในปี ค.ศ. 2030
4.3) รับมอบต้าแหน่งประธานผู้น้าความริเริ่ มแห่งอ่า วเบงกอลส้า หรั บความ
ร่ วมมือหลากหลายสาขาทางวิ ชาการและเศรษฐกิจ (The Bay of Bengal
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation:
BIMSTEC) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีรับตาแหน่ง
ประธาน BIMSTEC เป็นเวลา 2 ปี โดยไทยมุ่งมั่นที่จะสานต่อและขับเคลื่อนการ
ดาเนิ น งาน ได้แก่ (1) ความมั่งคั่ง ผ่ านกรอบความร่ว มมือพหุ ภ าคีในการฟื้ น ฟู
เศรษฐกิ จ หลั ง การระบาดของโรคโควิ ด -19 และสร้ า งความเชื่ อ มโยงและใช้
ประโยชน์ จ ากนวั ต กรรมและเทคโนโลยี (2) ความยั่ ง ยื น ให้ ป ระเทศสมาชิ ก
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อต่อสู้กับความท้าทายต่าง ๆ โดยฟื้นฟูและนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาใช้ (3) เปิดกว้างให้ความสาคัญกับ “คน” สร้างความตระหนักรู้และมี
ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในทุกภาคส่ วน เพื่อร่วมขับเคลื่อน BIMSTEC ให้ก้าวไป
ข้างหน้าอย่าง “มั่งคั่ง ยั่งยืนและเปิดกว้างสู่โอกาส”
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ 5.1) เศรษฐกิ จ มหภาค การเงิ น และการคลั ง โดยกรมสรรพสามิ ต ได้ อ อก
ความสามารถในการแข่งขัน กฎกระทรวงกาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2565 ลงวันที่
ของไทย
11 มีนาคม 2565 (ยกเว้นอัตราภาษีสินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันเพื่อนาไปใช้
ผลิตกระแสไฟฟ้า) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-15 กันยายน 2565
5.2) พัฒนาภาคเกษตร เช่น (1) การเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร A.M.
ความถี่ 1386 KHz. เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล
สามารถแข่งขันในตลาดได้ และ (2) จัดนิทรรศการ Digital for Agri-Dev ภายใน
งาน World Expo 2020 Dubai เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ด้ า นการตลาดและเสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรไทย และเตรียมพร้อมขยายสินค้าไปยังตลาดที่มี
ศักยภาพรวมทั้งหมดกว่า 20 ชนิดสินค้า
5.3) การพัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้าการบริการและการ
ลงทุ น ในภู มิ ภ าค โดยการบุ ก ตลาดส่ ง ออกสิ น ค้ า ไก่ แ ปรรู ป ไปราชอาณาจั ก ร
ซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปี คาดว่าภายในสิ้นปี 2565 จะสามารถ
ส่งออกได้ประมาณ 6,000 ตัน เกิดมูลค่าการค้า 400-500 ล้านบาท
5.4) พัฒนาสาธารณู ปโภคพืนฐาน เช่น ลงนามสั ญญาจ้างก่ อสร้ างงานโยธา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 6
สั ญญา และลงนามข้ อตกลงคุ ณธรรมโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่ ว งช่ ว งเตาปู น ราษฎร์ บู ร ณะ (วงแหวนกาญจนาภิ เ ษก) ระยะทางรวม 23.6 กิ โ ลเมตร ตาม
แผนงานจะก่อสร้างภายในปี 2565 และคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้
ภายในปี 2570
5.5) พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านดิจิทัลและมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ เช่น
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ “Hackulture นวัต...วัฒนธรรม”
เพื่อการกระตุ้นให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่หันมาสนใจวัฒนธรรมไทยและร่วมกัน
ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบ Digital Content มีผู้ส่งผลงาน
66 ทีม และจัดทาแนวทางการชาระภาษีสาหรับคนขายของออนไลน์
5.6) พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรม “ขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในพื้ น ที่ ทุ่ ง กุ ล าร้ อ งไห้ ” จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ มุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของทุ่งกุลาร้องไห้มีอัตลักษณ์ที่โดด
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เด่นมากขึ้น และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรสามารถสร้างรายได้
เสริมให้กับเกษตรกรเฉลี่ย 2,600-3,300 บาท/ไร่
6) การปฏิรูปกระบวนการ 6.1) ลงนามบัน ทึกข้อตกลงการบูร ณาการความร่ วมมือ 7 กระทรวง : การ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565-2569 มี
ของคนไทยทุกช่วงวัย
ผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 เพื่อร่วมกันผลักดันในระดับนโยบาย
จนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดาเนินงานให้เอื้อต่อ
การดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงสอดรับแนวนโยบายรัฐบาลและ
แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
6.2) จั ด “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ส้า หรั บนักเรี ยนที่
ศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผู้พิการ” ใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีภ าครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 14 สถาบัน เพื่อให้
นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนา
ตนเองในระดับที่สูงขึ้น
7) การพัฒนาระบบ
7.1) โครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่าน
สาธารณสุขและหลักประกัน เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มกลางการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ทางสังคม
สุขภาพของประเทศ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพผ่านระบบ Health Link
มีโ รงพยาบาลนาร่องกว่า 100 แห่ ง สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ ยนข้อมูล ได้
สาเร็จทาให้ไทยมีคลังข้อมูลด้านสาธารณสุขขนาดใหญ่
7.2) พัฒนาระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลผ่าน “หมอพร้อม” ให้เป็น Digital
Health Platform ของไทย เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแบบดิจิทัลแก่ประชาชน มี
การทดสอบระบบและนามาใช้งานจริงในโรงพยาบาล 1,028 แห่ง สามารถออก
ใบรับรองแพทย์ไปแล้วกว่า 125,000 ใบ
7.3) พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็ง มุ่งหวังให้ “คนไทยทุกครอบครัว
มีหมอประจาตัว 3 คน” ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) หมอ
สาธารณสุ ข และหมอประจ าครอบครัว ร่ว มกันดูแลสุ ขภาพของประชาชนให้
สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี อ ย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารมอบรางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ ห้ แ ก่ อสม. ดี เ ด่ น
ระดับชาติ 1,050,000 คน
8) การฟื้นฟู
8.1) ประกาศ “MISSION 2023” ผนึ ก ก้ า ลั ง ลดก๊ า ซเรื อ นกระจก มุ่ ง เป้ า
ทรัพยากรธรรมชาติและการ 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี 2566 โดยได้ดาเนินการ เช่น ส่งเสริมให้
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง ประชาชนใช้ ร ะบบรางหรื อ รถไฟ และก าหนดให้ ก ารก่ อ สร้ า งต้ อ งใช้ ซี เ มนต์
การเติบโตอย่างยั่งยืน
ไฮดรอลิกหรือซีเมนต์ทลี่ ดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
8.2) ลงนามความร่วมมือโครงการน้าร่องการพัฒนาทางด้านพลังงานหมุนเวียน
และคาร์บอนเครดิต เพื่อจัดทาฐานข้อมูลและการรับรองการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต โดยเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยผ่านโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นพลั ง งาน (Energy Regulatory Commission Sandbox: ERC
Sandbox) ระยะที่ 2 สู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น
ศูนย์ในปี 2065
9) การป้องกันปราบปราม จัดตังศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนภารกิจ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการคุมความประพฤติในพื้นที่ เน้นการทางานร่วมกับชุมชนอาสาสมัครคุม
และกระบวนการยุติธรรม
ประพฤติและหน่วยงานภาคี ทั้งนี้ ได้เปิดศูนย์ต้นแบบแล้ว 12 แห่ง ในพื้นที่
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กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยอง อุดรธานี และสงขลา และคาด
ว่าเดือนสิงหาคม 2565 จะเปิดได้ครบทุกจังหวัด
2. นโยบายเร่งด่วน 8 เรื่อง ประกอบด้วย
นโยบายเร่งด่วน
มาตรการ/ผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญ
1) การแก้ไข
1.1) มาตรการลดค่าครองชีพประชาชนเป็นเวลา 3 เดือน (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
ปัญหาในการ
2565) สรุปได้ ดังนี้
ด้ารงชีวิตของ
มาตรการ
จ้านวนกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน
เพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้ม
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคน
จากเดิม 45 บาท เป็น 100 บาท/เดือน
ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท
ค่าใช้จ่ายน้ามันแก๊สโซฮอลล์ 250 บาท/
เดือน
คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาท/
กิโลกรัม
ซื้อก๊าซ NGV ในราคา 13.62 บาท/
กิโลกรัมในวงเงิน 10,000 บาท/เดือน
ลดค่าไฟฟ้า [ลดค่า Ft ลง 22 สตางค์/
หน่วย (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565)]
ตรึงราคาขายปลีกน้ามันดีเซลที่ 30
บาท/ลิตร (ถึงเดือนเมษายน 2565)
กากับดูแลการปรับราคาก๊าซหุงต้มไม่ให้
สูงเกินไป (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)
ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง
ในระบบประกันสังคม (จากเดิมร้อยละ 5
เหลือร้อยละ 1)
ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตน
- มาตรา 39 (จากเดิมร้อยละ 9 เหลือ
ร้อยละ 1.9)
- มาตรา 40 (ลด 42-180 บาท/เดือน)

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5,500 คน
ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียน 157,000 คน
ผู้ใช้ก๊าซ NGV ทั่วไป 318,000 คน
ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน 17,000
คน
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน 20 ล้าน
หลังคาเรือน
ทุกครัวเรือน
ทุกครัวเรือน
นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จานวน 11.2
ล้านคน
1.9 ล้านคน
10.7 ล้านคน

1.2) บูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากมิจฉาชีพและอาชญากรรม
ออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2564 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 สามารถจับกุมดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด
5,517 คดี ผู้ต้องหา 6,348 คน และจับกุมผู้ที่เปิดบัญชีธนาคารที่นาไปใช้ในการกระทาผิดผ่าน
ทางออนไลน์ (บัญชีม้า) 344 ราย (บัญชี) มูลค่าความเสียหายกว่า 869 ล้านบาท และในช่วง 3
เดือนแรกของปี 2565 ได้มีคาสั่งศาลปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์แล้ว 742 URL
1.3) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาส เช่น ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดดอกเบี้ย 976 แห่ง 353,274 ราย และการ
จัดที่ดินให้เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทาประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 7,177 ราย
1.4) ปราบปรามผู้กระท้าผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบั ญญัติภ าษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ประจ้าปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 มีการกระทาผิด
13,828 คดี (ค่าปรับ 256.35 ล้านบาท) โดยมีของกลางแยกเป็นน้าสุรา 99,654.420 ลิตร
ยาสูบ 2,774,201 ซอง ไพ่ 15,277 สารับ น้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน 564,340 ลิตร น้าหอม
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83,980 ขวด และรถจักรยานยนต์ 815 คัน
1.5) มาตรการช่วยเหลือลูกหนีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รั บผลกระทบจาก
สถานการณ์ โ รคโควิ ด -19 (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565) เช่ น ลดเบี้ ย ปรั บหรือ
ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชาระเงินคืน ร้อยละ 100 สาหรับผู้กู้ยืมทุกรายที่ชาระหนี้ปิดบัญชีใน
ครั้งเดียว มีผู้กู้ยืมเงินใช้สิทธิ 6,589 ราย รวมเงินรับชาระหนี้ 355.71 ล้านบาท
2) การปรับปรุง 2.1) จัดกิจกรรมทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทย สร้างอาหารเป็นโดยส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ใน
ระบบสวัสดิการ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,406 แห่ง โรงเรียน 19,857 แห่ง
และพัฒนา
วัด 21,516 แห่ง มัสยิด 1,463 แห่ง โบสถ์ 1,924 แห่ง และอื่น ๆ 2,769 แห่ง
คุณภาพชีวิตของ 2.2) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
ประชาชน
2564-31 มีนาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 24,414.60 ล้านบาท แบ่งเป็นสวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินใน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 22,203.58 ล้านบาท และสวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money) 2,211.02 ล้านบาท
2.3) จ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
(e-Social Welfare) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 69,010.22
ล้านบาท แบ่งเป็นประเภทเงินจ่ายต่อเนื่องรายเดือน (5 สวัสดิการ) 65,907.29 ล้านบาท และ
ประเภทเงินจ่ายไม่ต่อเนื่อง (2 สวัสดิการ) 3,102.93 ล้านบาท
3) การให้ความ 3.1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
ช่วยเหลือเกษตร เชิงรุก (Agri-Map) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) เช่น ผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ที่
และพัฒนา
เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพ 23,739 ไร่ และส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ที่
นวัตกรรม
ไม่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และส่งเสริมอาชีพทางเลือก 805 ราย
3.2) บูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดท้าข้อมูลทางด้านการเกษตรแบบเปิด
เชื่อมโยงกับศูน ย์กลางข้อมูลเปิดภาครั ฐ เช่น (1) พัฒนาชุดโครงสร้างมาตรฐานเพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และ (2) พัฒนา
API Engine สาหรับเชื่อมโยงกับกรมที่ดินเพื่อตรวจสอบเอกสารสิทธิพื้นที่เกษตร (น.ส.4) และ
เชื่อมโยงกับกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคลและครัวเรือน
3.3) ด้าเนินโครงการประยุกต์เทคนิคทางรังสีเพื่อพัฒนาสายพันธุ์และคัดเลือกเพศของพืช
กัญชงและกัญชา เพื่อศึกษากัญชาและกัญชงพันธุ์กลายที่ให้ ส ารส าคัญสู งขึ้น ได้แก่ สาร
Tetrahydrocannabinol (THC) และสาร Cannabidiol (CBD) โดยการฉายรั ง สี แ กมมา
คัดเลือกสายพันธุ์และทานายการผลิ ตสารสาคัญที่พืชจะสามารถผลิตขึ้นในอนาคตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพรวมทั้งศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด THC และ CBD เพื่อให้ได้สารสาคัญ
ปริมาณสูงสุดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีผลการดาเนินงาน ร้อยละ 45
3.4) ส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานถนน ได้นายางพารามาใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบารุง
โดยการทาผิวทาง ปริมาณยางดิบ 28,934 ตัน และนายางพารามาใช้ในการปรับปรุงเพิ่มความ
ปลอดภั ย ทางถนน โดยใช้ แ ผ่ น ยางธรรมชาติ ค รอบก าแพงคอนกรี ต และหลั ก น าทางยาง
ธรรมชาติ รวม 35,028 ตัน
4) การยกระดับ 4.1) มอบเงินช่วยเหลือแรงงานไทยกลับจากประเทศยูเครนตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2565
ศักยภาพของ
จานวน 163 ราย รายละ 15,000 บาท
แรงงาน
4.2) จัดท้าและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนากาลังคนให้มี
ทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนาร่องใน 4 สายงาน ได้แก่
เกษตรกร Smart SME วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
4.3) โครงการพั ฒ นาทั ก ษะก้ า ลั ง คนของประเทศ เพื่ อ ยกระดั บ ทั ก ษะฝี มื อ แรงงานให้ มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Reskill/Upskill) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
60 หลักสูตร
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5) การ
วางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่
อนาคต

5.1) ปรับปรุงแอร์พอร์ต เรลลิงค์ ได้ปรับปรุงระบบตั๋วโดยสาร งานระบบข้อมูลและงานระบบ
โทรคมนาคม โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนถ่ายคลื่นความถี่ จาก 470 MHz ไปยังความถี่
380 MHz แล้วเสร็จ
5.2) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้ปรับพื้นที่สาหรับ
ก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และลานจอดของศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน มีความก้าวหน้าร้อยละ
75.92
5.3) จัดกิจกรรมชักจูงนักลงทุนเพื่อลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนให้ความสนใจอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว และจัด
สั ม มนาออนไลน์ หั ว ข้ อ “Investment Opportunities in Advanced Agriculture and
Future Food Industry in EEC for Singapore Companies” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ
โอกาสในการลงทุนระหว่างภาคเอกชนไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมเกษตร
สมัยใหม่และอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ตลอดจนเป็นเวทีในการจับคู่ทางธุรกิจของนัก
ลงทุนทั้งสองฝ่าย
5.4) ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตั้งแต่เดือนมกราคมมีนาคม 2565 จานวน 107 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 60,362 ล้านบาท
6) การเตรียมคน 6.1) โครงการ “Life Director ผู้ ก้ า กั บ ชี วิ ต (มี อ อาชี พ )” มุ่ ง พั ฒ นาเยาวชนไทย
ไทยสู่ศตวรรษที่ ร่วมสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงจากภายในจิตใจให้กับเยาวชน
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จากสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 200 คน
6.2) โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานเพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้กับโรงเรียนในพืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เช่น จัด
อบรมความรู้ให้แก่ครู คัดเลือกครูแกนนาและโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบในการขยายผลกิจกรรม
และสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชนในการเชื่อมโยงจัดกิจกรรมให้เห็น
เส้ น ทางอาชี พ ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ รวมทั้ ง พั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า น STEM
Education ให้กับครูและนักเรียน
7) การแก้ไข
สกัดกันและปราบปรามยาเสพติดบริเวณพืนที่ชายแดน ในห้วงเดือนมีนาคม 2565 มีการ
ปัญหายาเสพติด จับกุมผู้กระทาผิด 114 ครั้ง ผู้ต้องหา 124 คน ยึดได้ของกลาง ได้แก่ ยาบ้า 8,229,270 เม็ด
และสร้างความ ยาอี 13,000 เม็ด ไอซ์ 4,335,376 กิโลกรัม คีตามีน 69 กิโลกรัม ฝิ่น 1.67 กิโลกรัม และ
สงบสุขในพืนที่ กัญชาแห้ง 1,956.031 กิโลกรัม
ชายแดนภาคใต้
8) การจัดเตรียม 8.1) จั ด การน้ า ท่ ว มอุ ท กภั ย ได้ ด าเนิ น โครงการบรรเทาอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ เช่ น (1)
มาตรการรองรับ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ก่อสร้างคลองระบาย
ภัยแล้งและ
น้าสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ) (2) โครงการคลองระบายน้าหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัด
อุทกภัย
พระนครศรีอยุธยา (ขุดคลองระบายน้าหลาก พร้อมอาคารประกอบ) และ (3) โครงการประตู
ระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่า อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร (ก่อสร้างประตูระบาย
น้าหัวงาน และอาคารชลประทานตามแนวคลองผันน้า)
8.2) เปิด ปฏิบัติ การฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจ้า ปี 2565 โดยตั้งหน่ว ยปฏิบัติการฝนหลวง
ประจา 5 ภูมิภาค 10 หน่วยปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
8.3) แจกจ่ายน้าให้กับประชาชนในพืนที่ที่ประสบภัยแล้งใน 23 จังหวัด ตั้งแต่ปลายปี 2564
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จานวน 3,676 ครัวเรือน คิดเป็นปริมาณน้าสะสม 1,837,900 ลิตร
8.4) ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบพิบัติภัย โดยจัดกาลังพลสารวจและซ่อมแซม
บ้านเรือนประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ 23 จังหวัด มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1,490
หลังคาเรือน ซ่อมแซมแล้ว 1,395 หลังคาเรือน
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7. เรื่อง สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ้าเดือนเมษายน 2565
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบสรุ ป ภาพรวมดัช นีเ ศรษฐกิจ การค้า ประจาเดื อนเมษายน 2565 ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
สาระส้าคัญ
1. สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดือนเมษายน 2565 ดังนี
ดั ชนีร าคาผู้บริ โ ภคของไทย เดือนเมษายน 2565 เท่า กับ 105.15 (ปี 2562=100)
สาหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 4.65(YoY) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักยังคงเป็นราคา
พลังงาน อาหารสด และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาอาหารสาเร็จรูปสูงขึ้น และส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย -ยูเครน และมาตรการคว่าบาตร ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิต การค้าและการขนส่ง
ราคาสินค้าและบริการในประเทศจึงปรับสูงขึ้น และส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในที่สุด ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับหลาย
ประเทศที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ราคาต้นทุนหรือราคาหน้าโรงานของไทยที่สูงขึ้นค่อนข้างมาก สะท้อน
ได้จากดัชนีราคาผู้ผลิต ที่สูงขึนถึงร้อยละ 12.8 (YOY) ยังไม่ส่งผ่านไปยังราคาขายปลีกมากนัก เนื่องจากมาตรการ
ของภาครัฐ และความต้องการที่ยังไม่ฟื้นตัวจากวิกฤติโควิด-19 โดยมีรายละเอียด สรุปดังนี้
สาหรับสินค้าส้าคัญที่ท้าให้เงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 4.65 (YoY) อาทิ
ㆍ สินค้าในกลุ่มพลังงาน สูงขึนร้อยละ 21.07 ส่งผลให้สินค้าในหมวดพาหนะการขนส่ง
และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 10.73 โดยเฉพาะราคาน้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลให้คา่ โดยสารสาธารณะปรับสูงขึ้นตาม
และหมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.98 จากการสูงขึ้นของค่ากระแสไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม ราคาปรับสูงขึ้นเนื่องจาก
สิ้นสุดมาตรการตรึงราคาและเริ่มปรับราคาสูงขึ้นแบบขั้นบันได 3 ครั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565
ㆍ สินค้าในกลุ่มอาหาร สูงขึนร้อยละ 4.83 จากการสูงขึ้นของอาหารสดในกลุ่มปศุสัตว์
อาทิ ไข่ไก่ เนื้อสุกร ไก่สด ราคาเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนการเลี้ยง ผักสดบางชนิด ซึ่งปรับขึ้นตามสภาพภูมิอากาศ
และปริ มาณผลผลิ ต ส่ ว นน้ ามัน พืช ราคาปรั บ สู งขึ้นตามต้ นทุนวัตถุดิบที่สู งขึ้น นอกจากนี้ อาหารส าเร็จรูปและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (กาแฟ/ชา (ร้อน/เย็น)) ปรับขึ้นเล็กน้อย
ㆍ สินค้าอื่น ๆ ที่ปรับสูงขึน อาทิ สิ่งที่เกี่ยวกับทาความสะอาด (น้ายาล้างจาน ผงซักฟอก
น้ายารีดผ้า) ของใช้ส่วนบุคคล (แชมพู ยาสีฟัน สบู่ถูตัว) เนื่องจากหมดโปรโมชันลดราคาแต่ราคาสินค้ายังไม่เกินช่วง
แนะนา
ขณะที่สินค้าจ้าเป็นอีกหลายรายการราคายังคงลดลง อาทิ
ㆍ กลุ่มข้าวแป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 3.64 (ข้าวสารเจ้า ข้าวสาร
เหนียว แป้งข้าวเจ้า) ราคาปรับลดลงตามความต้องการของตลาดและปริมาณผลผลิตที่ออกมากกว่าปีที่ผ่านมา
ㆍ กลุ่มผลไม้สด ลดลงร้อยละ 1.05 (ส้มเขียวหวาน มะม่วง กล้วยหอม) เนื่องจากผลไม้
หลายชนิ ดออกมาพร้อมกัน ผู้ บ ริ โ ภคมีทางเลื อกมากขึ้น ขณะที่ความต้องการมีไม่มากนัก ดังนั้นราคาผลไม้บาง
ประเภทจึงลดลง
ㆍ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.17 (กางเกงขายาวบุรุษ เสื้อยืดสตรีและ
บุรุษ) เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น ประกอบกับห้างร้านมีการจัดโปรโมชันอย่างต่อเนื่อง
ㆍ การศึกษา ลดลงร้อยละ 3.14 ตามค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ปรับ
ลดลงทุกระดับชั้น
ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนนี เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.34 (MOM)
ซึ่งต่้ากว่าเดือนมีนาคม 2565 ที่อยู่ร้อยละ 0.66 จากราคาของผักสด ผลไม้สด เนื้อสุกร และไข่ไก่ ที่สูงขึ้นเล็กน้อย
ขณะที่น้ามันเชื้อเพลิงราคาปรับลดลง ส่วนอาหารสาเร็จรูปบางรายการราคาสูงขึ้นในอัตราที่น้อยลง ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากมาตรการตรึงราคาน้ามัน และมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการกากับดูแลราคา และการขอความร่วมมือภาคเอกชนตรึงราคาสินค้า
สาหรับดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนเมษายน 2565 สูงขึนร้อยละ 12.8 (YoY) ตามต้นทุนการ
ผลิต วัตถุดิบ ค่าขนส่ง และเงินบาทที่อ่อนค่าลง โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติและสินค้าที่
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรสาคัญ จากอุปทานที่มีความตึงตัว ขณะที่ความต้องการมีอย่าง
ต่อเนื่อง ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง สูงขึนร้อยละ 8.8 (YoY) สูงขึ้นในทุกหมวดสินค้าตามต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบ
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ทั้งราคาน้ามัน เหล็ก ถ่านหิน และอลูมิเนียม ที่ปรับสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกประกอบกับการลดกาลังการผลิตของ
กลุ่มประเทศผู้ผลิต ส่งผลให้สินค้าขาดแคลน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม ปรับตัวเพิ่มขึนมาอยู่ที่ระดับ
45.7 เทียบกับระดับ 43.8 ในเดือนก่อนหน้า เป็นผลจากเศรษฐกิจภายในประเทศได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกที่
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ เดือนพฤษภาคม 2565 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากราคน้ามันที่ยังคง
อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ประกอบกับมาตรการตรึงราคาและการปรับลดภาษีสรรพสามิต
น้ามันดีเซล ได้สิ้นสุดลงในเดือนเมษายนและปลายเดือนพฤษภาคมนี้ และการปรับราคาสูงขึ้นแบบขั้นบันไดของก๊าซ
หุงต้ม หรือ LPG ในเดือนเมษายน-มิถุน ายน 2565 รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอาหารสดและอาหาร
สาเร็จรูปยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นตามต้ นทุนการผลิตและวัตถุดิบ นอกจากนี้ ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์โลก
มาตรการคว่าบาตรของสหรัฐฯ และพันธมิตร และการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงความไม่แน่นอนของสภาพ
อากาศ ยังคงเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้เงินเฟ้อของประเทศสูงขึ้นได้ในระยะต่อไป ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
2. แนวโน้มเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2565
กระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อทั่วไปของไทย ปี 2565 จะเคลื่อนไหวในกรอบร้ อยละ
4.0-5.0 (ค่ากลางอยู่ที่ 4.5) ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยสาคัญจะมีการทบทวนอีกครั้ง
ต่างประเทศ
8. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Economic Ministers: AEM
Retreat) ครังที่ 28
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
อย่ างไม่เป็ น ทางการ (ASEAN Economic Ministers: AEM Retreat) ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ผ่ าน
ระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงพาณิชย์ (นายสรรเสริ ญ สมะลาภา) เข้าร่วมประชุม
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. การประชุม AEM Retreat ครังที่ 28 มีผลการประชุมที่สาคัญ ดังนี้
ประเด็นการประชุม
ผลการประชุม
( 1) ป ร ะ เ ด็ น ส้ า คั ญ ด้ า น เห็นชอบมาตรการสาคัญด้านเศรษฐกิจที่กัมพูชาผลั กดันในฐานะประธาน
เศรษฐกิ จ ที่ กั ม พู ช าในฐานะ อาเซียนให้บรรลุผลสาเร็จในปีนี้ ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประธานอาเซี ย นผลั ก ดั น ให้ 1) ความเชื่อมโยงทางดิจิทัล วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
บรรลุผลส้าเร็จในปี 2565
2) การลดช่องว่างการพัฒนาเพื่อความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
3) การส่งเสริมการบูรณาการการมีส่วนร่วม ความยืดหยุ่น และความสามารถ
ในการแข่งขันของอาเซียน
4) การเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ของประชาคมโลกเพื่ อ การเติ บ โตและการพั ฒ นา
โดยเฉพาะประเด็นการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน
กับออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และการเร่งรัดให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค ( Regional Comprehensive Economic Partnership:
RCEP) มีผลใช้บังคับกับทุกประเทศโดยเร็ว
(2) การประกาศเริ่มเจรจา
เห็นชอบในหลักการต่อเอกสารข้อเสนอแนวทางการเจรจายกระดับ ATIGA
ยกระดับความตกลงการค้า
และขอบเขตการดาเนินงานของคณะเจรจายกระดับ ATIGA โดยเอกสาร
สินค้าของอาเซียน (ASEAN ข้อเสนอแนวทางการเจรจายกระดับ ATIGA จะไม่เป็นการตัดสินผลลัพธ์ของ
Trade in Goods
การเจรจาล่วงหน้าซึ่งประเทศสมาชิกสามารถเพิ่มหรือลดประเด็นที่จะเจรจา
Agreement: ATIGA)
ในขั้นตอนการเจรจาได้ ทั้งนี้ การเจรจายกระดับ ATIGA จะต้องสนับสนุนให้
เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เอื้อต่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งเพิ่ม
ขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญความท้าทาย และประเด็นการค้า
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(3) การขยายอายุ ข องบั น ทึ ก
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ว่ า ด้ ว ย ก า ร
ด้ า เนิ น การมาตรการที่ มิ ใ ช่
ภ าษี ส้ า หรั บ สิ น ค้ าจ้ า เ ป็ น
ภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอย
ว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ค วาม
ร่ ว มมื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ และ
ความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน
ของอาเซียนให้เข้มแข็งในการ
ตอบสนองต่อการระบาดใหญ่
ของโรคติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา
2019 (โควิ ด - 19) (MoU)
และการขยายบั ญ ชี ร ายการ
สินค้าจ้าเป็นภายใต MoU
(4) การทบทวนความตกลง
การค้าสินค้าอาเซียน - อินเดีย
( ASEAN- India Trade in
Goods Agreement:
AITIGA)
(5) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความ
สั ม พั น ธ์ ทางเศ รษ ฐ กิ จ กั บ
ประเทศนอกอาเซี ย น และ
แนวทางเจรจาในประเด็นใหม่

(6) การเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การ
ประชุ ม เอเปค (APEC 2022)
ของประเทศไทย

(7) สถาน การณ์ รั ส เซี ย –
ยูเครน

ใหม่ ซึ่งไทยแจ้งว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการภายในประเทศและ
จะแจ้งยืนยันการให้การรับรองเอกสารดังกล่าวเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
• เห็นชอบในหลักการของการขยายอายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ระบุว่า
อาเซี ย นจะไม่ใช้หรือออกมาตรการที่มิ ใช่ภาษีที่ไม่ส อดคล้ องกับพันธกรณี
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและความตกลงภายใต้องค์การการค้า
โลก (World Trade Organization: WTO) ออกไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน
2567
• เร่งรัดการพิจารณารายการสินค้าจาเป็นที่ขยายเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 3 อย่าง
น้ อย 100 รายการ โดยไทยขอให้ มีการประเมินผลกระทบต่อการค้าก่อน
พิจารณาการขยายอายุ MoU ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 และ
พิ จ ารณาขยายรายการสิ น ค้ า จ าเป็ น เพิ่ ม เติ ม ก่ อ นที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2565 และ
ที่ประชุม AEM ครั้งที่ 54 ในเดือนกันยายน 2565 ต่อไป

• รับทราบสถานะล่าสุดที่อาเซียนกับอินเดียสามารถสรุปขอบเขตของการ
ทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย และขอให้ประเทศสมาชิก
เร่งดาเนินกระบวนการภายในประเทศเพื่อเตรียมเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา
ให้การรับรองในลักษณะแบบเวียนโดยเร็ว
• มอบหมายเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนหารือกับฝ่ายอินเดียใน
การก าหนดเวลาประชุ ม ระดั บรั ฐ มนตรี อ าเซี ย น-อิ น เดี ย รอบพิ เ ศษ เพื่ อ
ประกาศเริม่ การทบทวนความตกลง AITIGA ต่อไป
สนับสนุนแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ ได้แก่ การเพิ่มช่องทางการเจรจา
การขยายความร่วมมือ และการยกระดับความเป็นหุ้นส่วน เพื่อประโยชน์
ร่วมกันกับประเทศต่าง ๆ โดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลางเพื่อแสดงบทบาทเชิง
รุกทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก ทั้งนี้ อาจพิจารณาถึงบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของแต่ละประเทศในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
อาเซียนในอนาคต รวมทั้งประเด็นใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการยกระดับความตก
ลงการค้าเสรีของอาเซียนกับคู่เจรจา เช่น 1) การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2) การ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล 3) แรงงาน 4) สิ่งแวดล้อม และ 5) การจัดซื้อจัด
จ้างโดยรัฐ
ไทยแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ภายใต้แนวคิด
“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล ” (Open Connect Balance)
ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจ ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขีย ว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ที่ส่ งเสริม การใช้เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ ยั่ ง ยื น และสอดคล้ อ งกั บ
ประเด็นที่อาเซียนให้ความสาคัญในปีนี้
• หารือเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์รัสเซีย -ยูเครนที่มี
ต่ออาเซี ย น ซึ่งมีผ ลกระทบโดยตรงไม่มากเนื่องจากมูล ค่าการค้าระหว่าง
อาเซียนและรัสเซียอยู่ในระดับต่า แต่อาจมีผลกระทบปานกลางกับประเทศ
อาเซียนที่มีการนาเข้าวัตถุดิบหลักจากรัสเซีย เช่น เชื้อเพลิง แร่และโลหะ
เหล็กและเหล็กกล้า ที่อาจกระทบต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน
นอกจากนี้ อาเซียนอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ความ
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ผันผวนของตลาดการเงิน และการขาดช่วงของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งอาจส่งผลให้
เศรษฐกิจของอาเซียนฟื้นตัวได้ช้าลง
• ไทยเสนอให้อาเซียนดาเนินการร่วมกันทั้งในเรื่องการเปิดตลาดสินค้า การ
อานวยความสะดวกทางการค้า และความร่วมมือทางด้านพลังงาน เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในภูมิภาค
2. การหารื อ ระหว่ า งรั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ อาเซี ย นกั บ สภาที่ ป รึ ก ษาธุ ร กิ จ อาเซี ย น ( ASEAN
Business Advisory Council: ASEAN-BAC) มีการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่ภาคเอกชนให้ความสาคัญ
และได้ดาเนินการในปี 2565 โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสนับสนุนการดาเนินงานของภาคธุรกิจในประเด็นสาคัญ
ในปี 2565 เช่น (1) การอานวยความสะดวกทางการค้า (2) ความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน (3) การเตรียมความ
พร้อมอาเซียนเพื่อก้าวไปสู่สังคมดิ จิทัล และ (4) การรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ
โควิด-19 โดยเฉพาะโครงการ Digital Trade Connect ที่เริ่มโดยภาคเอกชนไทย เมื่อปี 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างการ
พัฒนาช่องทางเครือข่ายการค้าดิจิทัล และโครงการ Digital Travel Wallet ซึ่งมุ่งเน้นการนาดิจิทัลมาช่วยอานวย
ความสะดวกสาหรับการเดินทางร่วมกันในอาเซียนในช่วงการฟื้นตัวจากโควิด-19
3. พณ. มีความเห็น/ข้อสังเกต ดังนี
3.1 สมาชิกส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนการขยายบัญชีรายการสินค้าจ้าเป็น ครังที่ 3 ภายใต้
MoU ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจานวน 8 ประเทศ ยื่นรายการสินค้าเบื้องต้นแล้ว ยกเว้นไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปิ นส์*
ทั้งนี้ พบว่าอาเซียนใช้มาตรการที่มิ ใช่ภาษีกับสินค้าภายใต้ MoU ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กับสินค้า 226 รายการ
จากทั้งหมด 259 รายการ ซึ่งรวมถึงมาตรการของไทยในสินค้า 8 รายการ แสดงให้เห็นว่า MoU ดังกล่าวไม่ได้ตัดสิทธิ์
สมาชิกอาเซียนในการใช้หรือออกมาตรการที่มิใช่ภาษี โดยเป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนที่จะร่วมมือ
กันในช่วงโควิด-19 และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย สมาชิกยังสามารถใช้หรือออกมาตรการที่มิใช่ภาษีได้เช่นเดิมหาก
มาตรการดังกล่า วไม่ขัด หรื อแย้งกับพันธกรณีค วามตกลง ATIGA และ WTO ซึ่งจะสามารถลดข้อกังวลของ
บางหน่วยงานในการใช้มาตรการที่จ้าเป็นได้ ทั้งนี้ ไทยอาจพิจารณาขยายรายการสินค้า ภายใต้ MoU เพิ่มเติมได้
โดยพิจารณาจากเจตนาและผลในทางปฏิบัติที่เกิดจาก MoU เดิมและเน้นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โค
วิด-19 เช่น สินค้าเวชภัณฑ์ ยา และวัคซีน
3.2 อาเซียนอยู่ระหว่างการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีหลายฉบับ โดยปัจจุบัน
สามารถสรุปเอกสารหลักการการเจรจายกระดับความตกลงแล้วเสร็จ 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ความตกลง ATIGA และ
(2) ความตกลง AITIGA และอยู่ระหว่างสรุปแผนการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ ภายในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งไทยอยู่ระหว่างจัดทากรอบการเจรจาการค้าเสรีของไทยภายใต้การเจรจา
อาเซียนและอาเซียนกับคู่เจรจาฉบับใหม่ เพื่อทดแทนกรอบการเจรจาอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มฉบับเดิมที่ได้รับ
ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ตั้ง แต่ ปี 2552 โดยเพิ่มประเด็น เจรจาใหม่ ๆ ให้ ทันต่อสถานการณ์ในปั จ จุ บั น
เนื่องจากความตกลงแต่ละฉบับมีรูปแบบและองค์ประกอบประเด็นการเจรจาที่ เกิดขึ้นใหม่และขอบเขตเกินกว่ากรอบ
การเจรจาที่มีอยู่ โดย พณ. จะเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนที่ไทยจะเข้าร่วมในการเจรจาต่อไป
___________________
1

ฟิลิปปินส์แจ้งว่าอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานภายในและใกล้จะได้ข้อสรุปเพื่อส่งให้สานักเลขาธิการอาเซียน

9. เรื่อง ร่างกรอบการเจรจากรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพ
ยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทย (Partnership and Cooperation Framework Agreement: PCA)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกรอบการเจรจากรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่ วนและความ
ร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรป (European Union - EU) และรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทย (ร่างกรอบการ
เจรจาฯ) (Partnership and Cooperation Framework Agreement: PCA) และให้คณะผู้แทนฝ่ายไทยสามารถใช้
ร่างกรอบการเจรจาฯ กาหนดท่าทีในการเจรจากรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน
ระหว่าง EU และรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทย (กรอบความตกลงฯ) รวมทั้งรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย
ในการเจรจากรอบความตกลงฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระส้าคัญของเรื่อง
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กต. รายงานว่า
1. เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศ (Foreign
Affairs Council: FAC) ได้มีมติให้ EU เพิ่มพูนความสัมพันธ์กับประเทศไทย โดยย้าถึงการเตรียมการให้มีการลงนาม
กรอบความตกลงฯ ซึ่งต่อมาฝ่ายไทยและ EU เห็นพ้องที่จะรื้อฟื้นและเริ่มการเจรจารอบใหม่เพื่อปรับปรุง แก้ไข และ
เพิ่มเติมประเด็น ในร่ างกรอบความตกลงฯ ฉบับที่ทั้งสองฝ่ ายได้ล งนามย่อไว้เมื่อปี 2556 เพื่อสะท้อนให้ เห็ นถึง
พัฒนาการระหว่างประเทศและสาขาความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในช่วงที่ผ่านมา โดยปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่าง
การเตรียมการเจรจาจัดทากรอบความตกลกดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
2. กต. ได้จัดการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายใน กต. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นมา
อย่างต่อเนื่อง และได้ปรับปรุงร่างกรอบการเจรจาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อคิดเห็นของหน่วยงานดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้
ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนร่างกรอบการเจรจาฯ กับฝ่าย EU จนได้ข้อยุติแล้ว
3. ร่างกรอบการเจรจาฯ มีสาระส้าคัญสรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
1. ก้าหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทย
กับ EU บนพื้นฐานของผลประโยชน์และค่านิยมร่วม
2. ยกระดับความร่วมมือของทังสองฝ่ายให้ใกล้ชิดและครอบคลุมในทุกมิติมากขึ้น
3. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและกระแสการพัฒนาของโลก
4. แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดและไว้ใจได้
ของ EU ผ่านการยึดถือค่านิยมที่เป็นสากลร่วมกัน เช่น หลักประชาธิปไตย เสรีภาพ สิทธิ
มนุษยชน และหลักนิติธรรม
เป้าหมายการเจรจา 1. เจรจาให้ได้ประโยชน์ในภาพรวมสูงสุดกับประเทศไทย โดยให้สาระของกรอบความตก
ลงฯ สอดคล้องกับกฎหมายภายใน สนธิสัญญาและตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้กับประเทศไทย รวมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศของประเทศ
ไทย
2. มีขอบเขตความร่ว มมือแบบกว้างและยืดหยุ่นเพียงพอส าหรับใช้เป็นกรอบในการ
ดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างภาคีในอนาคต
3. มีกลไกระงับข้อพิพาทที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์เป็นเอกเทศในตัว โดยการหารือเพื่อทางออก
ที่เห็นพ้องร่วมกัน และเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
4. คานึงถึงระดับการพัฒนา หลักการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันและความ
พร้อมอย่างรอบด้านของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกรอบความตกลงฯ
5. ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันนากรอบความตกลงฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีระยะเวลาในการ
ปรับตัวและสามารถจัดเตรียมมาตรการรองรับให้การดาเนินการตามกรอบความตกลงฯ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาระของกรอบความตกลงฯ
ขอบเขตความร่วมมือ ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกันและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง โดย
จะร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับพหุภาคี ตามแต่จะมีการตกลง
กันในแต่ละประเด็น ทั้งนี้ การเจรจาเพื่อปรับเปลี่ยนขอบเขตของประเด็นการเจรจา
ถ้อยคา และสาระให้เหมาะสมนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบและยินยอมของหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบความร่วมมือ 1. การจัดตังกลไกการหารือในสาขาต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสอง
ฝ่าย
2. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และแนวปฏิบัติ ที่เป็น
เลิศในสาขาต่าง ๆ
3. การสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีอยู่ของแต่ละฝ่าย
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กลไกการติดตาม

ผู้ประสานงานกลาง
(ฝ่ายไทย)
ขอบเขตประเด็น
ความร่วมมือภายใต้
กรอบความตกลงฯ

การระงับข้อพิพาท

4. ความร่วมมืออื่น ๆ ตามที่มีการเจรจาตกลงและระบุในกรอบความตกลงฯ ซึ่งรวมถึง
ความตกลงหรือพิธีสารเฉพาะอื่น ๆ ด้วย เช่น พิธีสารเกี่ยวกับความร่วมมือด้านศุลกากร
และความตกลงเกี่ยวกับการรับกลับ (Readmission)
จัดตังคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ระหว่างฝ่ายไทยกับ EU เพื่อทบทวน
และพิจารณาการปฏิบัติตามกรอบความตกลงฯ การตีความกรอบความตกลงฯ ตลอดจน
กลไกการระงับข้อพิพาทภายใต้ขอบเขตของกรอบความตกลงฯ นอกจากนี้ กลไกนี้จะ
ทดแทนการประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ สู ง ไทย - EU (Thai - European Union Senior
Officials’ Meeting) ซึ่ ง เป็ น กลไกการหารื อ ภาพรวมความสั ม พั น ธ์ ใ นรอบปี ร ะหว่ า ง
ประเทศไทยกับ EU ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
กต. โดยหารือกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามสาขาความร่วมมือกับฝ่าย EU ตามที่ระบุในกรอบความตกลงฯ สาหรับการปฏิบัติ
ตามกรอบความตกลงฯ EU อาจประสานไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรงหรือผ่าน
วิถีทางการทูต
1. การแสดงเจตนารมณ์ของความร่วมมือและหลักการระดับสากลในภาพรวมที่ทั้ง
สองฝ่ายยึดมั่น เช่น หลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
2. ความร่วมมือในสาขาความมั่นคง
3. ความร่ วมมือระดับทวิภาคี ระดับภูมิภ าค และระดับพหุภ าคี ซึ่งรวมถึงองค์การ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก เป็นต้น
4. ความร่วมมือในประเด็นการค้าและการลงทุน และนโยบายเศรษฐกิจการคลังอื่น ๆ
เช่น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ระบบอาหารที่ยั่งยืน เป็นต้น
5. ความร่วมมือในประเด็นเสรีภาพ ความมั่นคง และการยุติธรรม เช่น ความร่วมมือ
ด้านนิติธรรม (Rule of Law) ความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรี การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว เป็นต้น
6. ความร่วมมือในประเด็นอื่น ๆ เช่น สิทธิมนุษยชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ความมั่นคงทางไซเบอร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
7. แหล่งที่มาของทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ และความร่วมมือด้านการ
พัฒนาในประเทศที่สาม
8. การจัดตังคณะกรรมการร่วมเพื่อเป็นกลไกเชิงสถาบันในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามกรอบความตกลงฯ รวมถึงกลไกระงับข้อพิพาท
9. ประเด็นความร่วมมืออื่น ๆ ที่ทังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน และไม่ขัดกับหลักการและ
บทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่ ตลอดจนพันธกรณีภายใต้ความตกลงระหว่าง
ประเทศของประเทศไทย
กรณีภาคีไม่ปฏิบัติตามกรอบความตกลงฯ การระงับข้อพิพาทจะกระทาตามหลักสากล
ตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อหาทางออกที่เห็น
พ้ อ งต้ อ งกั น ภายใต้ ก ลไกคณะกรรมการร่ ว มหรื อ ในกรณี ที่ ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง มี ค วาม
จ าเป็ น ต้ อ งบั ง คั บ ใช้ ม าตรการใด ๆ กั บ ภาคี อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง มาตรการดั ง กล่ า วจะต้ อ ง
เหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และกระทบต่อวัตถุประสงค์ในการจัดทาความตกลงนี้น้อย
ที่สุด

10. เรื่ อง ร่ า งเอกสารผลลัพธ์ การเยือนไทยอย่า งเป็น ทางการของนายกรั ฐ มนตรี สาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว
คณรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย – สปป.ลาว
เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็น
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ทางการของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว รวมทั้งอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมลงนามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็ น ต้องแก้ไขในส่ ว นที่ไ ม่ใช่ส าระส าคัญหรื อ ขัดต่ อผลประโยชน์ข องประเทศไทย อนุมัติใ ห้
กระทรวงการต่างประเทศดาเนิ นการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
(กต.) เสนอ
สาระส้าคัญของเรื่อง
กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ได้ร่วมกันจัดทาร่างแผนปฏิบัติ
การว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย - สปป. ลาวฯ ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย - สปป. ลาวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับความสัมพันธ์ไทย - สปป. ลาว เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี
แผนปฏิบั ติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) เป็นแนวทางในระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่ อนความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายให้กระชับความร่วมมือสาคัญ ได้แก่ (1) การเมืองความ
มั่ น คงที่ เ ข้ ม แข็ ง (2) เครษฐกิ จ เพื่ อ สนั บ สนุ น การฟื้ น ฟู ที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น (3) การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และ
(4) ความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กระทรวการต่างประเทศ สปป. ลาว อยู่ระหว่างจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับภาษาลาว ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะตรวจสอบเนื้อหาให้สอดคล้องกับฉบับภาษาไทย
ต่อไป
2. โดยที่ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้น ส่วนยุทธศาสตร์ไทย - สปป. ลาวฯ เป็นเอกสาร
ผลลัพธ์การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ที่แสดงวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะ
ส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ในสาขาความร่วมมือตามนัยข้อ 1 โดยไม่มีถ้อยคาหรือ
บริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างเอกสารดังกล่าว จึงไม่เป็น
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178ของรัฐธรรมนูญฯ
ทั้งนี้การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน
2565 จะช่ว ยกระชับ ความสัมพัน ธ์ระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งกาหนดแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคมและวัฒนธรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ
11. เรื่อง การประชุมรัฐภาคี อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย
และการก้าจัด สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า
ส้าหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศสมัยที่ 10
และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 10 ในรูปแบบ face-toface
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสาหรับการประชุมรัฐภาคี 3 อนุสัญญาใน
รูป แบบ face-to-face และเห็ น ชอบต่อกรอบการเจรจาและท่า ทีข องประเทศไทยส าหรับการประชุมรัฐ ภาคี 3
อนุสัญญาในรูปแบบ face-to-face ทั้งนี้หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากกรอบการเจรจาฯ และไม่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย (Legally binding) ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้อง
นากลับเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมรัฐภาคี 3 อนุสัญญา ในรูปแบบ face-to-face ในวันที่
17 มิถุนายน 2565 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
สาระส้าคัญของเรื่อง
1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคี 3 อนุสัญญาในรูปแบบ face-toface ระหว่างวันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2565 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประกอบด้วย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประธานอนุกรรมการอนุสัญญา 3 คณะ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ และ
ผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 21 คน
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2. กรอบการเจรจาของประเทศไทยสาหรับการประชุมรัฐภาคี 3 อนุสัญญา ในรูปแบบ face-toface ประกอบด้วย
1) สนับสนุนการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของ 3 อนุสัญญา คือ
(1) อนุสัญญาบาเซลฯ
การคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากของเสียอันตราย
โดยให้มีการขอความยินยอมล่วงหน้า กล่าวคือ ก่อนการนาเข้า ส่งออก และนาผ่านของเสียอันตรายไปยังประเทศอื่น
จะต้องแจ้งรายละเอียดและขออนุญาต ตามขั้นตอนจากหน่วยงานผู้มีอานาจของประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนการ ขนส่ง
เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย
(2) อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ
การส่งเสริมความร่วมมือและรับผิดชอบระหว่างประเทศในเรื่องการค้าสารเคมี
อันตรายบางชนิด รวมทั้งปกป้องสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของสารเคมีและส่งเสริมการ
ใช้สารเคมีอย่างไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยอานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
สารเคมี ให้มีการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าก่อนการนาเข้า - ส่งออกให้แก่ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ
(3) อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ
การคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์แ ละสิ่งแวดล้อม โดยการลดและเลิกการ
ผลิตและการใช้ และการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ซึ่งเป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ยาก
มีคุณสมบัติเป็นพิษ สะสมในสิ่งมีชีวิต ตกค้างยาวนานและสามารถเคลื่อนย้ายได้ไกลในสิ่งแวดล้อม
2) ค านึ ง ถึ ง สภาพการณ์ ต่ า ง ๆ และความต้ อ งการจ าเพาะของประเทศก าลั ง พั ฒ นา
โดยเฉพาะความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในระดับประเทศด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
อย่ า งเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มตลอดวงจร โดยผ่ า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นเทคนิ ค และทางด้ า นการเงิน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ
3) คานึงถึงขีดความสามารถและสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศใน
การดาเนิ น ตามอนุ สั ญ ญาบาเซลฯ อนุ สั ญญารอตเตอร์ดั มฯ และอนุสั ญญาสตอกโฮล์ มฯ และสะท้อ นหลั ก การ
ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน
4) สนับสนุนความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในการดาเนินงานตามพันธกรณี
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเป็นภาคี ข้อตกลงที่สอดคล้องกับศักยภาพ และขีด ความสามารถ
ของประเทศ
5) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561
- 2580) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งขยายการบังคับใช้แผนถึง
พ.ศ. 2565 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2580 แผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดการสารเคมี พ.ศ. 2562 - 2565 และแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2570 (เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาบาเซลฯ)
12. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครังที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพร่วมกับสานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จัดการประชุม
รัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา
2030) ครั้งที่ 2 (Second Asia-Pacific Regional Education Minister's Conference on SDG4-Education 2030
: APREMC-II) ระหว่างวันที่ 5 -7 มิถุนายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร โดยใช้งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเซีย แปซิฟิกว่าด้วย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 พร้อมคาแปล
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) เป็นผู้ให้การรับรองในร่างถ้อยแถลงของการประชุมดังกล่าว
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ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงของการประชุม นอกเหนือจากสิ่งที่ปรากฏ
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการ
สามารถดาเนินการได้ โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าว
สาระส้าคัญของเรื่อง
1. สาระสาคัญที่จะมีการหารือในการประชุม APREMC-II ประกอบด้วย
1) การทบทวนความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดาเนินการตามเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน
เป้ าหมายที่ 4 (SDG4) ในระยะ 7 ปี ที่ผ่ านมาของประเทศแถบเอเชีย และแปซิ ฟิ ก รวมถึงปัญหาท้าทายในการ
ดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDG4 ของภูมิภาค เน้นประเด็นปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และการรับมือ การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้นโยบาย แนวปฏิบัติและนวัตกรรมที่จัดทาขึ้นเพื่อการฟื้นฟูแ ละการ
เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาภายหลังโควิด-19
2) การอภิปรายและให้ข้อคิดเห็นต่อการดาเนินการภายใต้ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) การพื้น
ฟูการเรี ย นรู้ และวิกฤตด้านการศึกษา เช่น การพัฒ นาหลั กสู ตร แนวทางการเรียนการสอนและการประเมินผล
การพัฒนาครู การศึกษาปฐมวัย การเรียนรู้และพัฒนาทักษะในผู้ใหญ่ และการอุดมศึกษา (2) การเปลี่ยนแปลงระบบ
การศึกษา เช่น การศึกษาที่เท่าเทียมและครอบคลุมทุกกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล การศึกษาแบบองค์รวมที่มี
ความยืดหยุ่น และอนาคตทางการศึกษา และ (3) การเพิ่มการลงทุนด้านการศึกษาและพัฒนาการเปลี่ยนแปลง เช่น
การจัดสรรงบประมาณ และฐานข้อมูลและการติดตามผล
3) การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมซึ่งเป็นถ้อยแถลงของรัฐมนตรีศึกษา (Ministerial
Statement) แสดงถึงเจตนารมณ์ร่ ว มกัน ที่จ ะเร่งผลั กดันความก้าวหน้าด้านการศึ กษาให้ บรรลุ เป้าหมาย SDG4
รวมถึงการดาเนินการตามแผนที่นาทาง (Roadmap) ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย SDG4 โดยยูเนสโกจะจัดตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาจัดทาร่างเอกสารดังกล่าว และเวียนให้ประเทศ
ต่าง ๆ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป (จะมีการรับรองเอกสารโดยไม่ลงนามในวันที่ 7 มิถุนายน 2565)
2. ขั้นตอนการดาเนินการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการจัดการประชุม APREMC-II
ร่วมกับสานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) การหารือร่วมกับสานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมการด้านสารัตถะการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ และการประสานงานต่าง ๆ
2) การประมาณการและจัดเตรียมงบประมาณ
3) การหารือร่วมกับองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้
จัดตั้งคณะกรรมการอานวยการจั ด การประชุมระดับ รัฐ มนตรี ด้านการศึ กษาแห่ งภูมิภ าคเอเชีย -แปซิ ฟิ กว่ า ด้ ว ย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
4) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
3. ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APREMC-II เป็นการแสดง
ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านการศึกษา ท่ามกลางบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและปัญหาท้าทายมากมาย โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อ
การศึกษา ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่จะได้มีบทบาทเป็นผู้นาในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้าน
การศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมื อระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการบรรลุ
เป้าหมาย SDG4 ตลอดจนเป็นการสานต่อความต่อเนื่องวาระด้านการศึกษาระดับโลกที่สาคัญ และการกาหนด
แผนงานการศึกษาในอนาคตระดับภูมิภาค
13. เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย –
มาเลเซีย ครังที่ 55
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คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
ชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 55 พร้อมวีดิทัศน์ และให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
สาระส้าคัญของเรื่อง
1. ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 55 ได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ทบทวนและประเมินผลของการปฏิบัติการร่วมตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย มาเลเซีย ครั้งที่ 54 ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้ง
สองประเทศได้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความมั่นคงตามชายแคนของทั้งสอง
ประเทศ ทาให้พื้นที่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีมติที่ประชุมที่
สาคัญสรุปได้ ดังนี้
1) เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองทุกระดับอย่างต่อเนื่องและแน่นแฟ้น
2) หาแนวทางเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มตามแนวชายแดนเพื่ อ ป้ อ งกั น
อาชญากรรมและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
3) ดารงแผนปฏิบัติการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือ 2 ฝ่าย เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงบริเวณชายแดน
4) ปฏิบัติการประสานงานด้านการให้ ความช่ วยเหลื อด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติตามแนวชายแดนด้วยความแน่นแฟ้น
5) จัดการฝึกร่วม/ผสม ไทย - มาเลเชีย โดยธารงไว้ซึ่งแนวคิดการฝึ กด้านการให้ ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และประเมินผลการใช้ระเบียบปฏิบัติประจาและหลักนิยม รวมทั้ง
เชิญประเทศสมาชิกอาเซียนหรือมิตรประเทศเข้าร่วม ในฐานะผู้เข้าร่วมการฝึกหรือผู้สังเกตการณ์
2. การเข้าเยี่ยมคานับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ทั้งสองฝ่ายมีความยินดีที่สามารถ
กลับมาจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - มาเลเซีย ได้อีกครั้ง โดยมีการหารือร่วมกันในเรื่องความร่วมมือ
ชายแดน ทั้งการก่อสร้างรั้วเดี่ยวร่วม ณ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระห ว่างด่านสะเดา
แห่งใหม่กับด่านบูกิตกาฮิตัม การจัดตั้งจุดลาดตระเวนร่วมแห่งใหม่เพิ่มเติมในพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย ปัญหา
บุคคลสองสัญชาติ ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดยฝ่ายไทยขอบคุณมาเลเซียที่มี
บทบาทอย่างสร้ างสรรค์ในการอานวยความสะดวกต่อ กระบวนการพูดคุยเพื่อสั นติสุ ขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะดารงความต่อเนื่องของความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงบริเวณช่อง
แคบมะละกา โดยจะเสนอให้ มีการประชุมในระดับนโยบาย ระหว่าง 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ อินโดนีเ ซีย
มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และไทย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีผลเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น

แต่งตั้ง
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงชื่อ องค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดตังสถาบันไทยโคเซ็น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 (เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ ห ารโครงการจั ดตั้งสถาบั นไทยโคเซ็น) ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) เสนอ ดังนี้
1. ปรับปรุงชื่อของคณะกรรมการ จาก “คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ”
เป็น “คณะกรรมการนโยบายและกากับดูแลสถาบันไทยโคเซ็น”
2. ปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
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นี้ มีดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายและก้ากับดูแลสถาบันไทยโคเซ็น ที่เสนอปรับปรุงในครั้ง

รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นรองประธาน
กรรมการ นายบั ณฑิต เอื้ออาภรณ์ นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นายพินิติ รตะนานุกูล นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
นายรั ตติกร วรากูล ศิริ พัน ธุ์ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ และนายสั มพันธ์ ศิล ปนาฎ เป็นกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
กรรมการประกอบด้วย หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น สานักงานประเทศไทย ประธาน
หอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้อานวยการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จานวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและก้ากับดูแลสถาบันไทยโคเซ็น ที่เสนอปรับปรุงในครั้ง
นี้ มีดังนี้
1. ก าหนดเป้ า หมาย นโยบาย และทิ ศ ทางในการพั ฒ นาสถาบั น ไทยโคเซ็ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กาหนดแผนงานบริ ห ารโครงการและงบประมาณในภาพรวมให้ เป็นไปตามนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาสถาบันไทยโคเซ็น
3. กากับดูแลการดาเนินงานและการติดตามประเมินผลโครงการสถาบันไทยโคเซ็น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนากาลังคนในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนด้าน
อุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ใน
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการนโยบายและกากับดูแลสถาบันไทยโคเซ็น รวมทั้งมอบอานาจให้ คณะอนุกรรม
การ คณะทางาน หรือบุคคลดังกล่าวทาการแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15. เรื่อง การแต่งตังกรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้แทน
ชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จานวน 2 คน แทนกรรมการผู้แทนชุดเดิมที่
ขอลาออก และแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่มีอายุเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ตามลาดับ ดังนี้
1. นายศักดา เนติพัฒน์ กรรมการผู้แทนชุมชนฯ
2. นายจักร บุญ - หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
16. เรื่อง การแต่งตังกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จานวน 2 คน แทนกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากขอลาออก ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
2. นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
17. เรื่อง การแต่งตังข้าราชการการเมือง (ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
ตาแหน่งประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จานวน 5 ราย ดังนี้
1. จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ
2. สิบเอก คิมหันต์ ตลับนาค
3. นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล
4. นายอริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์
5. นายอานนท์ แสนน่าน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

