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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (12 เมษายน 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                    
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล 
    พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต
    เลือกตั้งที่ 3  แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
  4.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เรื่อง ขอให้ธนาคารแห่ง
    ประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบ 
    กิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture 
    Practice) และ CoC (Code of Conduct) 
  5.  เรื่อง  ขอปรับเพ่ิมเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพ่ือ
    เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าและโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
    ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3  
  6.  เรื่อง  การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 
  7.  เรื่อง  แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565  
    (แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565) 
  8.  เรื่อง   รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนยุติธรรม  
  9.  เรื่อง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 
  10.  เรื่อง  การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า
    จุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี 
    อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  11.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราช 
    ก าหนดฯ เพ่ิมเติม  พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 
  12.  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเทศกาลสงกรานต์ของกระทรวง  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  13.  เรื่อง  รายงานผลการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1   
    กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และแผนการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน 
    ครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในส่วนภูมิภาค 
 

ต่างประเทศ 
  14.   เรื่อง   ปฏิญญากลาสโกว์ของผู้น าด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Glasgow  
    Leaders’ Declaration on Forests and Land Use) 
  15.   เรื่อง   ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2 และการประชุมอื่นที่เก่ียวข้อง 
  16.   เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย 
  17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้าน 
    การเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
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    นวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้าน
    ภาษาจีนระหว่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  18.   เรื่อง  กรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีน
     ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับศูนย์แลกเปลี่ยนและ 
     ส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่ง 
     สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  
 

แต่งตั้ง 
  19.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
   20.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  21.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยแทนต าแหน่ง 
    ที่ว่างลง  

22.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
   แห่งประเทศไทย  

  23.  เรื่อง  ขออนุมัติต่อเวลาการด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
    ครั้งที่ 1  
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก                
110 ปี วชิรพยาบาล พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได ้ 
  ทั้งนี ้กค. เสนอว่า  
  1. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระมหากรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้เป็นสถานพยาบาลช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย และจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ การพยาบาล โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนินพระราชพิธีเปิดสถานพยาบาล เมื่อวันที่              
2 มกราคม 2455 และได้พระราชทานนามว่า “วชิรพยาบาล” และเมื่อปี 2553 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดตั้ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับกรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สังกดัมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  2. ต่อมา กทม. จึงได้ขอความร่วมมือกรมธนารักษ์  กค. จัดท าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี                 
วชิรพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และเพ่ือเก็บไว้เป็นที่
ระลึกเนื่องในโอกาสส าคัญดังกล่าว ซึ่ง กค. ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดท าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกใน
โอกาสดังกล่าว และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดท าเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวาย
แล้ว ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดท าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวมาจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการท าของ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จึงได้ เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ ระลึก  110 ปี  วชิรพยาบาล พ.ศ. ....                       
มาเพ่ือด าเนินการ 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ก าหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และ
ลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท เพ่ือเป็นที่ระลึกเนื่องใน
โอกาสครบ 110 ปี วชิรพยาบาล 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ า  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรี                      
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอ านาจของกรมทรัพยากรน้ า  ทส. ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ า ทส. พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมทรัพยากร พ.ศ. 2545 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมทรัพยากรน้ าฯ หมายเหตุ 

(1) ส านักงานเลขานุการกรม (1) ส านักงานเลขานุการกรม เพ่ิมภารกิจด้านการสนับสนุนการตรวจราชการของ
กรม และภารกิจด้านงานกฎหมาย 

(2) ส านักบริหารจัดการน้ า (2) กองการจัดสรรน้ า - ป รั บ ห น้ าที่ รอ งรั บ การควบ คุ ม ก ากั บ การ
ด าเนินการและส่งเสริมเกี่ยวกับสัมปทานประกอบ
กิจการประปาและเพ่ิมภารกิจรองรับการสนับสนุน
ให้ค าแนะน าเทคนิควิชาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประปาหมู่บ้าน รวมทั้งก ากับ ดูแล
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การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะ และ
ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลมาตรการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า  และ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ า  
- เปลี่ยนชื่อ เป็น “กองการจัดสรรน้ า” 

(3) ส านักพัฒนาแหล่งน้ า (3) กองพัฒนาแหล่งน้ า 1 - เพ่ิ มหน้ าที่ และอ าน าจ ในการติ ดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างเพ่ือ
การพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
- เปลี่ยนชื่อ เป็น “กองพัฒนาแหล่งน้ า 1” 

 (4) กองพัฒนาแหล่งน้ า 2 จัดตั้งใหม่ เพ่ิมภารกิจเพ่ือรองรับการวางแผน 
พัฒนา จัดหา ด้านวิศวกรรมและเครื่องกล 

(4) ส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรน้ า 

(5) กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 

- เพ่ิมหน้าที่และอ านาจในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ระดับประเทศด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
สาธารณะ บูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรน้ าสาธารณะ รวมถึงเพ่ิมบทบาทภารกิจ
งานด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- เปลี่ยนชื่อ เป็น “กองยุทธศาสตร์และแผนงาน” 

(5) ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ า (6) กองวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์น้ า 

- ปรับภารกิจรองรับการจัดท าข้อมูล บูรณาการ
ข้อมูลทรัพยากรน้ า การติดตาม ควบคุมดูแล การ
จัดสรรน้ า และการวิเคราะห์ คาดการณ์สภาวะ
วิกฤตน้ า รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกันบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาวิกฤตดังกล่าว 
- เปลี่ยนชื่อ เป็น “กองวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์น้ า” 

(6) ส านักวิจัย พัฒนา และอุทก
วิทยา 

(7) กองวิจัย พัฒนา และ
อุทกวิทยา 

- ปรับเพ่ิมหน้าที่และอ านาจในการพัฒนาและเพ่ิม
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือให้
ครอบคลุมภารกิจในการบริการหรือเผยแพร่พัฒนา
ข้อมูล สถิติอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา 

(7) ส านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
แหล่งน้ า 

(8) กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า - เพ่ิมหน้าที่และอ านาจในการก ากับ ดูแล การ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ าสาธารณะและ
พ้ืนที่ ชุ่ มน้ า  ศึกษา วิ เคราะห์  ประสาน และ
ด าเนินการเสนอให้มีประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม จัดการน้ า ก ากับดูแล
ทรัพยากรน้ าเพ่ือการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และบริหาร
จัดการน้ า  
- เปลี่ยนชื่อ เป็น “กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า”  

(8) ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ า (9) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- ปรับภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยปรับ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดความชัดเจน เพ่ือ
รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม การบริหาร
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) การจัดท า
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนที่ของประเทศ (FGDS) 
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- เปลี่ยนชื่อ เป็น “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร” 

(9) ส านักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- ยุบเลิก 

(10) ส านักส่งเสริมและ
ประสานมวลชน 

- ยุบเลิก 

(11) – (20) ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค 1 - 10 

(10) – (19) ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าที ่1 - 10 

- เพ่ิมภารกิจในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าในพ้ืนที่นอก              
เขตชลประทาน และแหล่งน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและ
โครงการพระราชด าริ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน    
การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ า 

 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่  3               
แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอว่า 
  ด้วยศาลฎีกาได้มีค าพิพากษา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ว่านางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 235 วรรคหนึ่ง (1) 
วรรคสาม และวรรคสี่ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 มาตรา 81 และมาตรา 87 และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ข้อ 17 ประกอบข้อ 27 วรรคสอง ให้นางสาวปารีณา ไกรคุปต์พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดราชบุรี นับแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 อันเป็นวันที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ หยุด
ปฏิบัติหน้าที่ ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ตลอดไป รวมถึงไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองใด ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 235 วรรคสี่ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนางสาว
ปารีณา ไกรคุปต์ มีก าหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลฎีกามีค าพิพากษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 105 
วรรคหนึ่ง (1) ก าหนดให้ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่าง
ลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้
ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ดังนั้น 
เพ่ือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด จึงขอส่งร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... และร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาเพ่ือมีประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง  และการด าเนินการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2561 ภายหลังพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 3 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง มีผลใช้บังคับ 
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เศรษฐกิจ – สังคม 
4. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  30 กันยายน 2546 เรื่อง ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
ธนาคารพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GAP (Good Aquaculture Practice) และ CoC (Code of Conduct) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เป็นดังนี้ 
  1. เห็นชอบให้การสนับสนุนด้านการเงินผ่านสถาบันการเงินให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 
และแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (จสค.) และเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี  (Good Aquaculture Practice: GAP) หรือมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โค้ด ออฟ 
คอนดัค (Code of Conduct: CoC) หรือมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรฐานสินค้าเกษตรจากกรมประมงหรือหน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการรับรองระบบงานจากส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
  2. มอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อของสถาบัน
การเงิน และแจ้งให้สถาบันการเงินรับทราบว่าสถาบันการเงินสามารถให้สินเชื่อกับผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเลที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด  และ                
แจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (จสค.) และเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี  (Good Aquaculture Practice: GAP) หรือมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ ง  โค้ด                 
ออฟ คอนดัค (Code of Conduct: CoC) หรือมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรจากกรมประมงหรือหน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก  มกอช. ได้              
ซึ่งเป็นการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่อยู่นอกเขตพื้นที่ป่าชายเลนและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์เดิม 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
30 กันยายน 2546 ที่ได้เห็นชอบให้การสนับสนุนด้านการเงินผ่านสถาบันการเงินให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามเงื่อนไขสรุปได้ ดังนี้ 

มติคณะรัฐมนตรี (30 กันยายน 2546) ข้อเสนอของ กษ. ในครั้งนี้ 
1. อยู่นอกพ้ืนที่ป่าชายเลน 1. ประกอบกิจการอยู่ในเขตพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตาม

ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดและแจ้ง
ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (จสค.)  

2. เป็นฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP   (Good            
 Aquaculture Practice) และ CoC (Code of 
Conduct) จากกรมประมง 

2. เป็นฟาร์มที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าที่ ดี  (Good Aquaculture 
Practice: GAP) ห รือมาตรฐานฟาร์ม เพ าะเลี้ ย งกุ้ ง               
โค้ด  ออฟ คอนดัค  (Code of Conduct: CoC) หรือ
มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ตามกฎหมายว่ าด้ วยมาตรฐานสิ นค้ าเกษตรจาก             
กรมประมงหรือหน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการรับรอง
ระบบงานจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

3. มอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งให้สถาบันการเงิน
รับทราบว่าสถาบันการเงินสามารถให้ สิ น เชื่ อกับ               
ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน (ตามข้อ 2) ซึ่งเป็นการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่อยู่
น อ ก เข ต พ้ื น ที่ ป่ า ช า ย เล น แ ล ะ ไม่ มี ผ ล ก ร ะท บ               
ต่อสิ่งแวดล้อม 

3. มอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน และแจ้งให้
สถาบันการเงินรับทราบว่าสถาบันการเงินสามารถให้
สินเชื่อกับผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบ
กิจการ (ตามข้อ 1) และผ่านการรับรองมาตรฐาน 
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(ตามข้อ 2) ซึ่งเป็นการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่อยู่นอกเขต
พ้ืนที่ป่าชายเลนและไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม               
ตามเจตนารมณ์เดิม 

โดย กษ. (กรมประมง) ยืนยันว่า ข้อเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จะไม่เป็นการส่งเสริมให้มีการประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้น  และได้เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวน                  
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สรุปได ้ดังนี้ 
  1. ในปัจจุบันได้มีกฎหมายที่ก ากับการดูแลการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลไม่ให้อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนและ
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีเดิมแล้ว  โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ขอรับการรับรองมาตรฐานต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  (ทบ.1) กับ                 
กรมประมงก่อน โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐานข้อมูลที่ดินว่าสถานประกอบกิจการมิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ต้องห้าม              
ตามกฎหมาย เช่น เขตพ้ืนที่ป่าชายเลน เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ การตรา               
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และการประกาศใช้กฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้การประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ซึ่งต้องด าเนินกิจการอยู่ภายในเขตพ้ืนที่
เพาะเลี้ยงตามที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนด และผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งประกอบกิจการ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ดังนั้น การประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจึงถูกควบคุมพ้ืนที่เพาะเลี้ยงตามประกาศ
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดก่อนขอรับการรับรองมาตรฐานอีกทางหนึ่งด้วย 
  2. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในปัจจุบันทั้ง 3 มาตรฐาน 
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามแนวปฏิบัติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO Guideline) ที่เป็น
มาตรฐานสากล โดยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี  (Good Aquaculture Practice: GAP) ของ
กรมประมง ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับพ้ืนฐานมีพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญตามความจ าเป็น คือ มีข้อก าหนด             
ด้านคุณภาพน้ าทิ้งและดินเลน ซึ่งเป็นมาตรฐานพ้ืนฐานที่ผู้รับซื้อยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ส่วนมาตรฐาน                
ฟาร์มเพาะเลี้ ยงกุ้ ง โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct: CoC) และมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ เกี่ยวกับ              
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นไป 
  3. ในปัจจุบัน เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจะมีการเลือกขอรับการรับรอง
มาตรฐานเพียงมาตรฐานหนึ่งที่เหมาะสมเท่านั้น แต่เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (30 กันยายน 2546) ก าหนดเงื่อนไข
ให้ต้องได้รับการรับรองทั้งมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี  (Good Aquaculture Practice: GAP) 
และมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct: CoC) จึงส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถ
ขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ในทางปฏิบัติ  เนื่องจากสถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร             
แห่งประเทศไทย ซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการด าเนินการที่ขัดกับมติคณะรัฐมนตรี  (30 กันยายน 
2546) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอแก้ไขทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว    
เพ่ือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
5. เรื่อง ขอปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความม่ันคงระบบ
ไฟฟ้าและโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบการปรับเพ่ิมวงเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก             
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า (Transmission System Improvement Project in Eastern Region to 
Enhance System Security : TIPE) (โครงการ TIPE) และโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 (Independent Power Producer 3 : IPP3) (โครงการ IPP3) ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ วงเงินลงทุนที่คณะรัฐมนตรี 
อนุมัติไว้เดิม 

วงเงินลงทุน 
ที่ขอคณะรัฐมนตรี 
อนุมัติปรับเพิ่มขึ้น 

วงเงินลงทุน 
รวมใหม่ทั้งโครงการ 

โครงการ TIPE 12,000 9,000 21,000 
โครงการ IPP3 7,250 6,200 13,450 
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  2. อนุมัติวงเงินงบประมาณลงทุนในปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565 ส าหรับโครงการ TIPE และ
โครงการ IPP3 ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ 
วงเงินงบประมาณลงทุนในปี  

พ.ศ. 2564 
วงเงินงบประมาณลงทุนในปี  

พ.ศ. 2565 
งบด าเนินการ งบเบิกจ่าย งบด าเนินการ งบเบิกจ่าย 

โครงการ TIPE 7,917.386 3,649.925 9,062.305 2,360.677 
โครงการ IPP3 4,599.286 1,801.670 8,530.074 4,260.634 

  สาระส าคัญของเรื่อง 
  พน. รายงานว่า 
  1. เนื่องด้วยการด าเนินโครงการ TIPE และโครงการ IPP3 จะต้องมีการรอนสิทธิและจ่ายทดแทน
กรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน (ค่าทดแทนฯ) ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งตาม
รายงานการศึกษาความเหมาะสมของแต่ละโครงการ กฟผ. ได้ประมาณการค่าทดแทนฯ โดยใช้ราคาประเมิน                  
ทุนทรัพย์ที่ดินที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ) ปี พ.ศ. 2551 - 2555 ของ                     
กรมธนารักษ์ มาเป็นฐานในการค านวณ และมีสมมติฐานที่เก่ียวข้องสรุปได้ ดังนี้ 
   1.1 ค่าทดแทนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก าหนดไว้ในอัตรา 2 เท่า1 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ               
ปี พ.ศ. 2551 - 2555 
   1.2 ค่าทดแทนทรัพย์สิน (อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้) ก าหนดไว้ในอัตรา             
ร้อยละ 20 ของค่าทดแทนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 การประมาณการค่าทดแทนฯ ตามรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

หน่วย : ล้านบาท 
โครงการ ค่าทดแทนกรรมสิทธิ์

ที่ดิน 
ค่าทดแทนทรัพย์สิน รวมค่าทดแทนฯ 

โครงการ TIPE 1,679.75 335.95 2,015.70 
โครงการ IPP3 1,626.08 325.22 1,951.30 

  2. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการแล้ว กฟผ. ได้ด าเนินการเข้าพ้ืนที่
เพ่ือขอประกาศเขตส ารวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า (เขตส ารวจฯ) ประกาศเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า และจ่ายค่าทดแทนฯ 
ให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินและทรัพย์สินในพ้ืนที่ดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ กฟผ. อยู่ระหว่างด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2563 ได้พิจารณาก าหนดราคาที่ดินและทรัพย์สินส าหรับการค านวณค่าทดแทนฯ เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
โครงการ TIPE2 และโครงการ IPP3 และมีมติให้ กฟผ. น าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. 2559 - 2562 ที่ยังมีผล
บังคับใช้อยู่ในปี พ.ศ. 2563 มาปรับในอัตรา 7.45 เท่า3 เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการคิดค านวณค่าทดแทนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. ก าหนด ส่วนค่าทดแทนทรัพย์สินให้ใช้บัญชีราคากลางอาคาร โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ปี 2562 และบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลของ
ส านักงาน กกพ. ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคิดค านวณ 4 จึงส่งผลให้ราคาที่ดินและทรัพย์สินที่น ามาใช้ในการ                   
คิดค านวณค่าทดแทนฯ เพ่ิมสูงกว่าราคาที่ประมาณการไว้ในรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการของ                 
ทั้ง 2 โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยสามารถสรุปรายละเอียดวงเงินลงทุนของทั้ง 2 โครงการได้ ดังนี้ 
   2.1 โครงการ TIPE 
         กฟผ. แจ้งขอปรับวงเงินลงทุนโครงการ TIPE เพ่ิมขึ้นไม่ เกิน 9 ,000 ล้านบาท                    
ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (สายส่ง) และสถานีไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดได้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2570 โดยในปัจจุบันมีสายส่งภายใต้โครงการ TIPE จ านวนทั้งสิ้น 7 แห่ง แบ่งเป็น (1) สายส่งที่
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างจ านวน 5 แห่ง และ (2) สายส่งที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 แห่ง              
โดยรายละเอียดวงเงินของโครงการ TIPE สรุปได้ ดังนี้ 
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  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

ราคาตามรายงาน
การศึกษาความ
เหมาะสมของ

โครงการ ปี 2555 

ราคาตามมติ 
กกพ. ในคราว
ประชุมครั้งที่ 
21/2563 

กรอบวงเงิน 
ที่ปรับเพิ่ม 

กรอบวงเงิน 
ที่ กฟผ. เสนอปรับเพิ่มเงิน

ลงทุน 
ในครั้งนี ้

ค่าทดแทน 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

1,679.750 8,650.573 6,970.823 

ไม่เกิน 9,000 ค่าทดแทน 
ทรัพย์สิน 

335.950 2,250.000 1,914.050 

รวม 2,015.700 10,900.573 8,884.873 
  ทั้งนี้ หากไม่ได้รับอนุมัติวงเงินดังกล่าวจะไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ และจะส่ง             
ผลกระทบต่อระดับค่ากระแสลัดวงจรเกินพิกัดอุปกรณ์ป้องกันของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออก ซึ่งในกรณี                      
เกิดเหตุขัดข้องจะท าให้ไฟฟ้าดับในบริเวณกว้าง 
   2.2 โครงการ IPP3 
         กฟผ. แจ้งขอปรับวงเงินลงทุนโครงการ IPP3 เพิ่มขึ้นไม่เกิน 6,200 ล้านบาท โดยคาด
ว่าจะสามารถด าเนินโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566 
เพ่ือรองรับการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์             
ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยในปัจจุบันมีสายส่งภายใต้โครงการ IPP3 ที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน
ทั้งสิ้น  3 แห่ง โดยรายละเอียดวงเงินของโครงการ IPP3 สรุปได้ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

ราคาตามรายงาน
การศึกษาความ
เหมาะสมของ

โครงการ ปี 2555 

ราคาตามมติ 
กกพ. ในคราว
ประชุมครั้งที่ 
21/2563 

กรอบวงเงิน 
ที่ปรับเพิ่ม 

กรอบวงเงิน 
ที่ กฟผ. เสนอปรับเพิ่มเงิน

ลงทุน 
ในครั้งนี ้

ค่าทดแทน 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

1,626.083 6,789.740 5,163.657 

ไม่เกิน 6,200 ค่าทดแทน 
ทรัพย์สิน 

325.217 1,309.228 984.011 

รวม 1,951.300 8,098.968 6,147.668 
  ทั้งนี้ หากไม่ได้รับอนุมัติวงเงินดังกล่าว จะส่งผลให้ กฟผ. ไม่สามารถรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าของบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันศักยภาพของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ปลวกแดงสามารถรองรับโรงไฟฟ้าได้เพียงโครงการเดียว ดังนั้น กฟผ. จ าเป็นต้องสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ ปลวก
แดง - ฉะเชิงเทรา 2 ให้แล้วเสร็จทันก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าของบริษัทดังกล่าว เครื่อง
ที่ 1 - 45 ซึ่งหาก กฟผ. ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามก าหนด จะต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่าย 
(Available Payment : AP) ตามระยะเวลาที่ กฟผ. ก่อสร้างล่าช้าเกินก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์                
ไปจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 
  3. พน. โดย กฟผ. ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์
และการเงิน และผลกระทบค่าไฟฟ้าของทั้ง 2 โครงการทั้งในช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของวงเงินลงทุนที่
เสนอในครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้  
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รายการ มติคณะรัฐมนตรีเดิม ข้อเสนอในครั้งนี้ 
3.1 โครงการ TIPE 
กรอบวงเงินลงทุน 12,000 ล้านบาท 21,000 ล้านบาท 

(เพ่ิมขึ้น 9,000 ล้านบาท) 
อัตราผลตอบแทน 
ด้านเศรษฐศาสตร์6 (EIRR) ร้อยละ 20.62 ร้อยละ 16.02 

อัตราผลตอบแทนด้านการเงิน 6 
(FIRR) ร้อยละ 18.39 ร้อยละ 14.28 

ผลกระทบค่าไฟฟ้า7 0.25 สตางค์ต่อหน่วย เพิ่มข้ึน 0.19 สตางค์ต่อหน่วย 
3.2 โครงการ IPP3 
กรอบวงเงินลงทุน 7,250 ล้านบาท 

 
13,450 ล้านบาท 

(เพ่ิมขึ้น 6,200 ล้านบาท) 
อัตราผลตอบแทน 
ด้านเศรษฐศาสตร์ (EIRR) 

ร้อยละ 10.68 
 

ร้อยละ 9.28 
 

อัตราผลตอบแทนด้ านการเงิน 
(FIRR) 

ร้อยละ 10.27 
 

ร้อยละ 8.95 
 

ผลกระทบค่าไฟฟ้า7 0.19 สตางค์ต่อหน่วย เพิ่มข้ึน 0.12 สตางค์ต่อหน่วย 
 
___________________ 
1กฟผ. แจ้งเพ่ิมเติมว่า การก าหนดอัตรา 2 เท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เป็นการประมาณการโดยอ้างอิง                  
จากตัวเลขและสถิติจากการด าเนินงานที่ผ่านมาของ กฟผ. ในช่วงเวลานั้น ส่วนการก าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินใน
อัตราร้อยละ 20 ของค่าทดแทนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นการประมาณการเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลา
ดังกล่าวที่มีการประกาศเขตส ารวจฯ ทับซ้อนกับพ้ืนที่ป่าโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงการคัดค้านชาวบ้าน              
ในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
2ระหว่างปี 2560 - 2562 โครงการ TIPE ได้ประสบปัญหาความล่าช้าในการด าเนินการ เนื่องจากมีประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ TIPE คัดค้านในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ส่งผลให้ กฟผ.             
ไม่สามารถประกาศเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ครบทุกแนวสายส่งภายใต้โครงการ TIPE และท าให้การจ่ายค่า                  
ทดแทนฯ เกิดความล่าช้า และเมื่อด าเนินการลงพื้นที่ส ารวจหมุดฐานของแนวสายส่งของโครงการพบว่า มีแนวสายส่ง
จ านวน 2 สาย ได้แก่ สายส่ง 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง 2 – บางละมุง 2 และสายส่ง 500 กิโลโวลต์                    
บางละมุง 2 - ปลวกแดง พาดผ่านพื้นที่ป่า C โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ส่งผลให้ กฟผ. ต้องจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) (รายงาน IEE) เสนอส านักงานนโยบายและ              
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาเพ่ิมเติมก่อนด าเนินการ โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สผ. 
ได้ให้ความเห็นชอบรายงาน IEE แล้ว 
3เนื่องจากเป็นโครงการที่มีพ้ืนที่โครงการพาดผ่านพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งรัฐบาล
ได้มีนโยบายพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
: EEC) (โครงการ EEC) ส่งผลให้ราคาท่ีดินและทรัพย์สินที่ต้องน ามาใช้ในการคิดค านวณค่าทดแทนฯ ปรับเพิ่มข้ึนมาก 
4อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และประกาศ 
กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการก าหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
5วันที่ 31 มีนาคม 2566 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 วันที่ 31 มีนาคม 2567 และวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ตามล าดับ 
6 คู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการ พ.ศ. 2555 (ฉบับปรับปรุง) ของส านักงานสภาพัฒนา                   
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แนะน าว่า ส าหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงินของโครงการ              
อัตราผลตอบแทนด้านการเงินของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) ควรมากกว่าอัตราเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ต้นทุนเงินลงทุนของโครงการ (Weighted Cost of Capital WACC) ในขณะที่การวิเคราะห์ผลตอบแทนด้าน
เศรษฐศาสตร์ของโครงการ ที่ผ่านมา สศช. ได้ก าหนดเกณฑ์อัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 
(Economic Internal Rate of Return : EIRR) ที่เหมาะสมอยู่ระหว่างร้อยละ 9 - 12 แล้วแต่ลักษณะของโครงการ 
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7พน.ได้แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นข้อมูลผลกระทบค่าไฟฟ้าของทั้ง 2 โครงการ ดังนี้ 1) ผลกระทบค่าไฟฟ้า               
ก่อนเปลี่ยนแปลงวงเงินลงทุน ประเมินโดยใช้สมมติฐานตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า ณ ปี 2554 ซึ่งสอดคล้องตามช่วงเวลา
ที่ได้มีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และ 2) ผลกระทบค่าไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงวงเงินลงทุน 
ประเมินโดยใช้สมมติฐานตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า ณ ปี 2562 เพ่ือให้สอดคล้องตามสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
6. เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้
สาธารณะ (คณะกรรมการฯ) เสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติและรับทราบตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่  1/2565 เมื่อวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 
   1.1 อนุมัติการปรับปรุงแผนการก่อหนี้ใหม่ ที่ปรับเพ่ิมขึ้นสุทธิ 49 ,619.73 ล้านบาท จาก
เดิม 1,365,483.84 ล้านบาท เป็น 1 ,415,103.57 ล้านบาท การปรับปรุงแผนการช าระหนี้ ที่ปรับเพ่ิมขึ้นสุทธิ 
1,035.29 ล้านบาท จากเดิม 362,233.72 ล้านบาท เป็น 363,269.01 ล้านบาท รวมทั้งเห็นควรให้หน่วยงานที่บรรจุ
กรอบวงเงินกู้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุง ครั้งที่ 2 เร่งรัดการ
ด าเนินการตามแผนดังกล่าวด้วย 
   1.2 อนุมัติการบรรจุโครงการพัฒนา โครงการ และรายการเพ่ิมเติมในการปรับปรุงแผนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 จ านวน 21 โครงการ/รายการ  
   1.3 ให้รัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 แห่ง คือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่มีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (Debt 
Service Coverage Ratio : DSCR) ต่ ากว่า 1 สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใต้แผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยให้รัฐวิสาหกิจดังกล่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปด าเนินการ
ด้วย 
   1.4 รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้เดิม ที่ปรับลดสุทธิ 35,794.42 ล้านบาท จาก
เดิม 1,536,957.98 ล้านบาท เป็น 1,501,163.56 ล้านบาท  
  2. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการน าไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพ่ือปรับ
โครงสร้างหนี้ และการค้ าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. 2548 มาตรา 7 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน               
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 มาตรา 7 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้
เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 3 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดกู้เงินโควิด 19ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) รวมทั้ง
ขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพ่ือลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบ
วงเงินของแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 2 และให้กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู้พิจารณาการ                
กู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้ าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละ             
ครั้งได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการกู้เงินได้เองก็ให้สามารถด าเนินการได้
ตามความเหมาะสมและจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
  3. มอบหมายให้ รฟท. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยให้ รฟท. รายงานผลการด าเนินการ
ของ บริษัท รถไฟพัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ต่อคณะกรรมการ รฟท. และคณะกรรมการฯ เป็นระยะ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณะกรรมการฯ) ในการประชุมครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ส่งผลให้วงเงินแผนการก่อหนี้ใหม่ปรับเพ่ิมขึ้นสุทธิ 49,619.73 ล้านบาท แผนการบริหาร
หนี้เดิมปรับลดสุทธิ 35,794.42 ล้านบาท และแผนการช าระหนี้ปรับเพ่ิมขึ้นสุทธิ 1 ,035.29 ล้านบาท และ โดยมี
สาระส าคัญของการปรับปรุงแผนฯ ในครั้งนี้ เช่น (1) การกู้เงินเพ่ิมเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง
ของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 10 ,000 ล้านบาท เพ่ือน าไปชดเชยราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง                 
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(2) การปรับเพ่ิมวงเงินปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) เพ่ือบริหารความเสี่ยงวงเงินกู้ต่างประเทศ
ที่คาดว่าจะลงนามสัญญา และ/หรือรองรับการระดมทุนในสกุลเงินตราต่างประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน
งบประมาณ 2565 จ านวน 29,345 ล้านบาท และ (3) การกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงการพัฒนาและเพ่ือด าเนินโครงการ
หรือเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ปรับเพ่ิมวงเงินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลช่วงบางชื่อ - ตลิ่งชัน (ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และตู้รถไฟฟ้า) จ านวน 1,660.28 ลบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ปรับเพ่ิมเงินกู้เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ในปี 2565 - 2567 ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 
25,000 ล้านบาท รวมทั้งในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนา โครงการ 
และรายการที่จะขอบรรจุเพ่ิมเติมและต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี จ านวน 21 โครงการหรือรายการ โดยการ
ปรับปรุงแผนฯ ในครั้งนี้ ได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งกระทรวงการคลัง (กค.) 
คาดการณ์ว่าระดับประมาณการหนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายหลังการปรับปรุงแผนฯ ใน
ครั้งนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 62.76 (กรอบไม่เกินร้อยละ 70) 
  ทั้งนี้ ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 (3) ก าหนดว่า หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนฯ ระหว่างปี กรณี
โครงการพัฒนาหรือโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนฯ ให้เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติ โดยในการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 มีโครงการพัฒนา โครงการ และรายการที่ขอ
บรรจุเพิ่มเติม และต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี จ านวน 21 โครงการ/รายการ สรุปได้ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
โครงการพัฒนา/โครงการ/รายการ หน่วยงาน แหล่งเงินกู้ วงเงิน 

แผนการก่อหนี้ใหม่ 
1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่ วง ช่วงเตาปูน - 

ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 
กค. กู้ต่อให้ 

รฟม. 

ในประเทศ 

10,873.00 

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขา
ขาณุวรลักษบุรี อ าเภอขาณุวรลักษบุรี – คลอง  
ขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

กปภ. 

11.03 

3. โค รงก ารก่ อส ร้ า งป รั บ ป รุ งขยาย  กป ภ .                 
สาขาพนมสารคาม - บางคล้า - (แปลงยาว) - 
(คลองนา) - (เทพราช) (รองรับ EEC) อ าเภอ
พนมสารคาม - บางคล้า - แปลงยาว - เมือง
ฉะเชิงเทรา - บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

6.25 

4. โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่               
1 - 2) 

กฟผ. 

1,500.00 

5. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาค
ตะวันออกเพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า 

300.00 

6. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 

3,500.00 

7. โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่                 
8 - 9 

2,000.00 

8. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 25,000.00 
9. กู้เบิกเกินบัญชีเพ่ือส ารองเผื่อสภาพคล่องทาง

การเงิน อ.ส.ค. 250.00 
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หน่วย : ล้านบาท 
โครงการพัฒนา/โครงการ/รายการ หน่วยงาน แหล่งเงินกู้ วงเงิน 

แผนการบริหารหนี้เดิม 
1. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

กค. 

ในประเทศ 

ภายใต้กรอบวงเงินเดิมของ
การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้

รัฐบาลที่ครบก าหนด 
ในปีงบประมาณ 2566 - 

2569 
จ านวน  

305,000 ล้านบาท 

2. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 

3. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9 

4. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 21 

5. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 13 

6. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3 

7. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 7 

8. สัญญาเงินกู้องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น  
( Japan International 
Cooperation Agency: JICA) 

ต่างประเทศ 

12,345.00 

9. Foreign Currency Bond (USD) 17,000.00 
10. พันธบั ตรการไฟ ฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 7 

กฟผ. ในประเทศ 

1,000.00 

11. พันธบั ตรการไฟ ฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 11 

1,000.00 

12. พันธบั ตรการไฟ ฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 12 

1,000.00 

 
 
7. เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2565) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์  (พณ.) เสนอแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (แผนปฏิบัติการประจ าปี  2565) [เป็นการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (3 พฤษภาคม 2559) ที่มอบหมายให้ พณ. (กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) จัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป ] ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศมีมติเมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2564 อนุมัติแผนปฏิบัติการระยะยาว กองทุนส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ประจ าปี 2565-2569 และแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 
2565 (แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565) และมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2565 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. แผนปฏิบัติการระยะยาว กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจ าปี  2565-2569               
มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการ
ให้กับผู้ผลิต ผู้ส่งออก ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในภูมิภาค วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งบริหารกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกในยุคปกติใหม่  (New Normal) ให้มี
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ความคล่องตัวเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายหลัก คือ สามารถผลักดันและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการค้ า
ระหว่างประเทศของไทยให้เป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2569 
  2. แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2565) ประกอบด้วยโครงการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม  9 หน่วยงาน จ านวน 229 โครงการ 
วงเงิน 526,023,680 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

(1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งออก 228 521,023,680 
 (1.1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้าระหว่างประเทศ 
  (1.1.1) การผลักดันคลัสเตอร์เป้าหมาย 
  (1.1.2) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย 
  (1.1.3) การพัฒนาส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการ
สร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ 
  (1.1.4) การพัฒนาองค์กรสู่อนาคต เช่น (1) โครงการ
ส่งเสริมการค้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ สินค้าเกษตรและอาหาร และ (3) โครงการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทย 

49 399,151,230 

 (1.2) ยุทธศาสตร์การเจรจาเชิงรุกเพ่ือเปิดตลาด 
  (1.2.1) การประชุมเจรจาเชิงรุก 
  (1.2.2) การปกป้องผลประโยชน์และการแก้ไขอุปสรรค
ทางการค้า เช่น (1) โครงการประชุมความมั่งคงทางด้านอาหารและความ
ร่วมมือข้าวระหว่างประเทศ (2) โครงการเข้าร่วมประชุมสภาธุรกิจเอเชีย
ตะวันออก และ (3) โครงการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของไทย 

151 36,507,050 

 (1.3) ยุทธศาสตร์การเร่งรัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ 
  (1.3.1) การรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่                
ฟ้ืนตลาดเก่า 
  (1.3.2) การผลักดันการค้าผ่านช่องทางการตลาดพาณิชย์
ดิจิทัลและช่องทางกระจายสินค้ารูปแบบใหม่ 
เช่น (1) โครงการต้อนรับและเจรจาธุรกิจกับคณะผู้แทนการค้าจาก
ต่างประเทศ (2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและท าธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ตลาดอาเซียน และ (3) โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้า
ไทยรูปแบบใหม่ในตลาดมาเลเซีย 

28 85,365,400 

(2) งบงานตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน 1 5,000,000 
 โครงการงบงานตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน 1 5,000,000 
 
8. เรื่อง  รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนยุติธรรม  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรม  (ยธ.)  เสนอ รายงานประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564  กองทุนยุติธรรม (กองทุนฯ)  (เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนฯ  พ.ศ. 2558 มาตรา 37           
ที่บัญญัติให้ กองทุน ฯ จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่           
วันสิ้นปีบัญช)ี ผลการด าเนินงานที่ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนฯ มีผู้มาขอรับ
ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 4,223 ราย ด าเนินการแล้วเสร็จ 4,034 ราย และได้ให้บริการประชาชนแล้วเสร็จภายใน
มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนฯ 3,640 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.23 
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  2.  ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนของส านักงานกองทุนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 4,223 ราย วงเงิน 206.83 ล้านบาท ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน จัดสรร อนุมัติการเบิกจ่าย 

1) การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 42.00 22.42 
(ร้อยละ 53.39) 

2) การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 146.00 179.13 
(ร้อยละ 122.69) 

3) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  1.00 0.27 
(ร้อยละ 27.15) 

4) การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 18.00 5.01 
(ร้อยละ 27.84) 

รวม 207.00 206.83 
(ร้อยละ 99.92) 

  3. การด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของกองทุนฯ เช่น 
ภารกิจ ผลการด าเนินงาน 

1) การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี (จ านวน 3 กรณี) 
 1.1) วินลาดพร้าว 101  ให้ความช่วยเหลือค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการด าเนินคดีในชั้นบังคับคดีแก่ผู้ขอความช่วยเหลือซึ่งเป็น
นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง กรณีจัดตั้งกองทุนกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือให้สมาชิกกู้ยืมเงิน ซึ่งต่อมาสมาชิกบางรายผิด             
นัดไม่ช าระเงินกู้ให้กับกองทุนฯ จึงถูกธนาคารออมสินยื่นฟ้องผู้
ขอรับความช่วยเหลือกับพวก รวม 14 ราย 

 1.2) ฟ้องเพิกถอนการออกโฉนดและ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

ให้ความช่วยเหลือค่าทนายความแก่ชาวบ้านอ าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 45 ราย 200,000 บาท กรณีประสบปัญหาที่ดิน
ท ากินและที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีการออกโฉนดทับซ้อนกับที่ดินวัด
ม่วงต่อ จังหวัดเชียงใหม่ และไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
ได้ 

 1.3) ฟ้องละเมิดเรียกค่าสินไหม
ทดแทน 

ให้ความช่วยเหลือค่าทนายความแก่ผู้เสียหาย 30,000 บาท 
กรณีบ้านและทรัพย์สินของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาย           
โรงเหล้า–ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความเสียหายจาก
อุบัติเหตุรถยนต์บรรทุกเฉี่ยวชนทรัพย์สิน  

2) การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย (จ านวน 2 กรณี)  
 2.1) บ้านริมคลองราชพัสดุ ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านรายหนึ่งจากเงินกองทุนฯ 150,000 

บาท กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย เพ่ือใช้เป็น
หลักประกันในการขอปล่อยช่ัวคราวในศาลชั้นฎีกาต่อศาลอาญา
ในข้อหาเข้าไปยึดถือ ครอบครองก่อสร้างที่ดินของรัฐ (ผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือก่อสร้างบ้านในแนวคลองลาดพร้าว ซึ่งเป็นที่               
ราชพัสดุ อีกท้ังบ้านดังกล่าวยังกีดขวางทางน้ าไหล) 

 2.2) คดีฐานความผิดพยายามฆ่าผู้อ่ืน
และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

อนุมัติให้ความช่วยเหลือด้านหลักประกันตัวแก่ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือกรณีพยายามฆ่าผู้อ่ืนและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาตวงเงินประกันตัว 400,000 บาท  เนื่องจาก              
ผู้ ข อ รับ ค วามช่ วย เห ลื อ ไม่ มี พ ฤติ ก ารณ์ ห ลบ ห นี  ยุ่ งกั บ
พยานหลักฐาน หรือก่อเหตุภยันตรายประการใด อีกทั้งลักษณะ
การกระท าความผิดไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมและ
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ความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งผู้ขอรับความช่วยเหลือมีฐานะ
ยากจนและไม่มีประวัติการกระท าความผิดมาก่อน 

3) การช่วยเหลือผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน (จ านวน 1 กรณี)  
ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่
สามารถประกอบการงานได้ตามปกติจากการ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ช่วยเหลือค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ตามปกติให้แก่ผู้ขอความช่วยเหลือ 86 วัน 
70,090 บาท  เนื่ องจากมีค าพิพากษายกฟ้องคดีอาญา ใน
ความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพ่ือ
จ าหน่าย 

4) การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (จ านวน 2 กรณี)  
 4.1)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อัปโหลด โพสต์ แชร์ เสรีภาพที่ท าได้ภายใต้
กฎหมายหม่ินประมาท จัดโดยมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

อนุมัติเงินกองทุนฯ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ 76,300 บาท 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตส านึกและการตระหนักถึงการใช้
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญในการแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นที่มีความสร้างสรรค์และการแสดงออกผ่านโซเชียล
เน็ตเวิร์กที่ปราศจากการกระท าความผิดตลอดจนเสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
อย่างเท่าเทียมผ่านกฎหมายส าคัญต่าง ๆ 

 4.2) โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน
กฎหมายในชิวิตประจ าวันแก่ประชาชนต าบล
โคกก่อง  จัดโดยศูนย์ยุติธรรมต าบลโคกก่อง 
อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

อนุมัติเงินกองทุนฯ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ 43,700 บาท 
เพ่ือให้ความรู้ทางกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ที่
เกี่ยวกับระบบงานยุติธรรมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และเป็น
หลักความรู้ส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางช่วยแก้ปัญหาการบังคับใช้
กฎหมาย 
 

 
  4. การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน โดยมีการประเมินผลการด าเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงของกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ได้แก่ ด้านการเงิน 5 คะแนน ด้านการตอบสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 5 คะแนน ด้านการปฏิบัติการ 4.90 คะแนน ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4.92 คะแนน ด้านการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 5 คะแนน และด้านการด าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 4.86 คะแนน เฉลี่ยรวม 4.94 คะแนน ทั้งนี้ ได้รับคะแนนเฉลี่ยการประเมินฯ 
ประจ าปีบัญชี 2558-2564 จ านวน 3.70 คะแนน 
  5. รายงานการเงินของกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                     
30 กันยายน 2564 
   5.1 งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม/(ลด) 

1) สินทรัพย์ 
  - รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 943.38 881.18 62.20 
  - รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10.09 13.89 (3.80) 
   รวมสินทรัพย์ 953.47 895.07 58.40 
2) หนี้สิน 1.18 5.73 (4.55) 
3) สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 952.29 889.34 62.95 
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   5.2 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

หน่วย : ล้านบาท 
 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม/(ลด) 
1) รวมรายได้ 152.99 153.42 (0.43) 
2) รวมค่าใช้จ่าย 90.02 84.34 5.68 
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 62.97 69.08 (6.11) 
 
9. เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ มติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 [เป็นการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2538 (เรื่อง มติ กก.วล. ให้ถือว่าการประชุม กก.วล. เป็นการประชุม
คณะรัฐมนตรีเรื่องสิ่งแวดล้อม) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 (เรื่อง มติ กก.วล. ครั้งที่ 
10/2548 ครั้งที่ 11/2548 และครั้งที่ 12/2548) รับทราบมติ กก.วล. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 
ที่ให้น ามติ กก.วล. เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ส าคัญ และเรื่องที่ กก.วล. พิจารณาได้ข้อยุติแล้วเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ]  มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

เรื่อง มติ กก.วล. 
1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (จ านวน 6 โครงการ) 
    1.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เช่น (1) ปรับ
จุดเริ่มต้นโครงการฯ จากสถานีสามเสนบริเวณแยก
ถนนสามเสนเป็นสถานีตลิ่งชัน (2) ขยับต าแหน่ง
สถานี จ านวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีดินแดงและ
สถานีประชาสงเคราะห์  และ (3) เปลี่ยนแปลง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติ ดต ามตรวจสอบ ผลกระท บ
สิ่ งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพสิ่ งแวดล้อม
ปัจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลง 

รับทราบมติคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางบกและอากาศเมื่อวันที่ 2 เมษยน 2564 ที่ได้ให้ความ
เห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานฯ โดยให้ รฟม. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแดวล้อม ตามที่ เสนอไว้ในรายงานฯ อย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งส ารวจคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพ่ิมเติมก่อน
ด าเนินการก่อสร้างโครงการ 

    1.2 โครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย
จังหวัดนครราชสีมา (สูงเนิน) ระยที่ 1 และระยะที่ 
2 ของการเคหะแห่งชาติ 

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 โครงการ 
และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด 
 (2) ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามมาตรการฯที่ก าหนด 
 (3) พิจารณาด าเนินการเพ่ิมเติมมาตรการเกี่ยวกับการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 (4) โครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อยฯ ให้พิจารณา
ด าเนินการเพ่ิมเติมในประเด็นการน าน้ าทิ้ งกลับมาใช้

    1.3 โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ -
ศาลายา ของกรมทางหลวงชนบท 
    1.4 โครงการทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทาง
ยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต -บางปะอินของ      
กรมทางหลวง (ทล.) 
    1.5 โครงการทางเลี่ ยงเมืองอ านาจเจริญ        
(ด้านทิศตะวันตก) ของ ทล. 
    1.6 โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 (สายเหนือ
และสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 
สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวน
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รอบนอกกรุงเทพมหานคร (กทม.) ด้านตะวันออก
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ และเพ่ิมมาตรการติดตามการก าจัดกากไขมันและ
สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจากโครงการต่อขีดความสามารถในการ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
 (5) โครงการถนนต่อเชื่อมฯ ให้พิจารณาด าเนินการเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการพิจารณาวิธีการได้มาซึ่งที่ดินที่เหมาะสมตาม
หลักการจัดรูปที่ดินที่มีความเป็นธรรม 
 (6) โครงการทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายฯ ให้พิจารณา
ด าเนินการเพ่ิมเติมในประเด็นด้านความปลอดภัยและป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดและเพ่ิม
มาตรการจัดการดินขุดที่เหลือใช้จากโครงการฯ 
 (7) โครงการทางเลี่ยงเมืองอ านาจเจริญฯ  ให้พิจารณา
ด าเนินการเพ่ิมเติมในประเด็นการก าจัดของเสียและสาร
อันตรายจากการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและมาตรการด้านอุทก
วิทยารองรับกรณีการก่อสร้างถนนวงแหวนในอนาคต 
 (8) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3ฯ ให้พิจารณาด าเนินการ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งและพิจารณาแนวทางเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้ถนนวงแหวนรอบนอก กทม.  
ด้านตะวันออก 

2. แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(จ านวน 2 โครงการ) 
    2.1 โครงการจัดซื้ อครุภัณ ฑ์ เพื่ อทดแทน
ครุภัณฑ์เดิม เทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา 
เพ่ือใช้ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 

เห็นชอบ 2 โครงการ วงเงินรวม 33.85 ล้านบาท  โดย
จ าแน ก เป็ น งบ ป ระม าณ แผ่ น ดิ น  3 0 .27  ล้ าน บ าท                  
กองทุนสิ่งแวดล้อม 200,000 บาท และท้องถิ่นสมทบ 3.38 
ล้านบาท 

    2.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในระบบ     
ฝั งกลบขยะมูลฝอยศูน ย์ ก าจั ดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
3. การปรับปรุงมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ 
ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษได้ยกร่างประกาศ ทส. 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่า
ควันจากปล่องเตาเผาศพ พ.ศ. ... โดยก าหนด
นิยามค าว่า เตาเผาศพ ก าหนดค่ามาตรฐานเขม่า
ควันที่ปล่อยทิ้งจากปล่องเตาเผาศพต้องมีค่าความ
ทึบแสงไม่เกินร้อยละ 7 และก าหนดวิธีการตรวจวัด
ด้วยแผนภูมิเขม่าควันของรังกิลมานน์* โดยการ
สังเกตค่าความทึบแสงของเขม่าควัน  ใช้ เวลา                   
30 นาที และมีการบังคับใช้ส าหรับเตาเผาศพใน
พ้ืนที่ กทม. เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาล
เมือง เมื่อพ้นก าหนด 1 ปี และส าหรับเตาเผาศพใน
พ้ืนที่อ่ืนเมื่อพ้นก าหนด 3 ปี 

เห็นชอบการปรับปรุงมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควัน
จากปล่องเตาเผาศพตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอ 
และมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษน าประกาศ ทส. ดังกล่าว
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ วด ล้ อ ม พิ จ ารณ าล งน าม ต าม ม าต รา  5 5  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อไป (อยู่ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ
แก้ไขร่างประกาศฯ เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม) 

___________________ 
* แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ หมายความว่า แผนภูมิที่แสดงค่าความทึบแสงในระดับต่าง ๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
เพ่ือหาค่าความทึบแสงของเขม่าควันที่เกิดขึ้นจริง 
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10. เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รจภ.) เสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพ่ือพัฒนา                  
ผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ) จ านวน 3 โครงการย่อย ดังนี้ 
  1. โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพ่ือไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก                             
ณ ต่างประเทศ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

หัวข้อ 
จากเดิม 

(ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561) 

 
เป็น เหตุผล 

และความจ าเป็น 

วัตถุประสงค์ เ พ่ื อ พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
จ า น ว น  2  ค น ต่ อ ปี  ให้ มี
สมรรถนะระดับสูงด้านการวิจัย 
แ ล ะก ารส ร้ า งน วั ต ก ร รม /
เทคโนโลยี  เพ่ือไปศึกษาต่อ
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก  ณ 
ต่างประเทศ และสามารถสร้าง
เครือข่ายการท าวิจัยหลังจาก
จบการศึกษา เพ่ือรักษาระดับ
คุณภาพงานวิจัยต่อไป 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้าน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
จ านวน 2 คนต่อปี ให้มี
สมรรถนะระดับสูงด้าน
การวิจัย และการสร้าง
นวัตกรรม/เทคโนโลยี 
เพ่ือไปศึกษาหลักสูตร
สองปริญญาเอกข้าม
สถาบัน (Dual Degree 
Program) และสามารถ
สร้างเครือข่ายการท า
วิ จั ย ห ลั ง จ า ก จ บ
การศึ ก ษ า เพ่ื อ รั ก ษ า
ระดับคุณภาพงานวิจัย
ต่อไป 

เพื่ อรองรับสถานการณ์ และ
ภาวการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงไป 
และเพื่อพัฒนาหลักสูตรสร้าง
ความร่วมมือ 2 สถาบัน โดยมี
ลักษณะเป็นหลักสูตรสองปริญญา
ข้ า ม ส ถ า บั น  (Dual Degree 
Program) และจัดท าข้อตกลง
ร่วมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะ
ได้รับปริญญาทั้ งของสถาบัน
บัณ ฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  และ
ปริญญาบัตรของสถาบันที่ มี
ความร่วมมือกัน 

ระยะเวลาศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2570 (ระยะเวลาศึกษาทุนละ 
5 ปี จ านวน 2 ทุนต่อปี จ านวน 
5 รุ่น รวมระยะเวลา 9 ปี รวม
ทั้ ง สิ้ น  1 0  ทุ น  เป็ น เ งิ น                
125 ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 - 2572 
 

เงื่อนไข 
การชดใช้ทุน 

เมื่อส าเร็จการศึกษา ผู้ได้รับทุน 
ต้องปฏิ บั ติ งานชดใช้ทุ นที่
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เป็น ระยะเวลา 2 เท่ าของ
ระยะเวลาที่ได้รับทุน และหาก
ไม่ปฏิบัติงานที่ รจภ. จะต้องใช้
เงินทุนทั้งหมดที่รับไป พร้อมทั้ง
เบี้ยปรับอีกเป็นจ านวนหนึ่งเท่า
ของเงินทุนที่รับไป 

ตัดเงื่อนไขในเรื่องของ
ก า ร ช ด ใ ช้ ทุ น อ อ ก
เพื่อให้มีสถานะเป็นทุน
แบบให้เปล่า 

  2. โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมนักวิจัย และอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการไปท าวิจัยหลังปริญญาเอก ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 
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หัวข้อ 
จากเดิม 

(ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561) 

 
เป็น เหตุผล 

และความจ าเป็น 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา/สร้างนักวิจัย และ
อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เท ค โน โลยี ให้ มี ส ม รรถน ะ
ระดับสูงด้านการวิจัย และการ
สร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีของ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
จ านวน 6 ทุน 

เพื่อส่งเสริมการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีให้กับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าให้เข้ามา
ท างานวิจัยหลัง
ปริญญาเอกที่สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
(Postdoctoral 
Research) จ านวน               
6 ทุน 
 

เพื่อรองรับสถานการณ์ 
แ ล ะ ภ า ว ก า ร ณ์ ที่
เปลี่ ยนแปลงไป โดย
เปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ กั บ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ป ริ ญ ญ า เ อ ก ห รื อ
เที ยบ เท่ า  ให้ เข้ าม า
ท า ง า น วิ จั ย ห ลั ง
ปริญญาเอกที่สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
( Postdoctoral 
Research)  เ พ่ื อ ส ร้ า ง
งาน วิ จั ย  และพั ฒ น า
นักวิจั ยทั้ งในประเทศ
แ ล ะ อ า เ ซี ย น ใ ห้ มี
ศักยภาพในการท าวิจัย
และยกระดับงานวิจัย 
และบุคลากรให้อยู่ ใน
ระดับแนวหน้า 

ระยะเวลาศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2567 (ระยะเวลาศึกษาทุนละ 
2 ปี จ านวน 6 ทุนต่อปี จ านวน 
5  รุ่ น  รวม ระยะ เวล า 6  ปี             
รวมทั้ งสิ้ น  30 ทุ น  เป็ น เงิน              
60 ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2564 - 2569 
 

เงื่อนไข 
การชดใช้ทุน 

เมื่อส าเร็จการศึกษา ผู้ได้รับทุน 
ต้องปฏิ บั ติ งานชดใช้ทุ นที่ 
รจภ. เป็นระยะเวลา 2 เท่า
ของระยะเวลาที่ได้รับทุน และ
ห าก ไม่ ป ฏิ บั ติ ง าน ที่  ร จภ . 
จะต้องใช้เงินทุนทั้งหมดที่รับไป
พ ร้ อ ม ทั้ ง เบี้ ย ป รั บ อี ก เป็ น
จ านวนหนึ่งเท่าของเงินทุนที่รับ
ไป 

ตัดเงื่อนไขในเรื่องของ
การชดใช้ทุนออก 
เพื่อให้มีสถานะเป็นทุน
แบบให้เปล่า 

  3. โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือผลิตนักวิทยาศาสตร์ผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยตัดเงื่อนไขในเรื่อง
ของการชดใช้ทุนออก เพ่ือให้มีสถานะเป็นทุนแบบให้เปล่า 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  รจภ. รายงานว่า 
  1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งรวมถึงการด าเนินโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ วงเงินรวมทั้งสิ้น 810.09 
ล้านบาท ด้วย นั้น โครงการ ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการทุนเฉลิม                 
พระเกียรติฯ เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2571 วงเงิน 625 ล้านบาท 2) โครงการทุนเฉลิม
พระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ  วงเงิน พ.ศ. 2562 - 2570 
วงเงิน 125 ล้านบาท และ 3) โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมนักวิจัย และอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการไปท าวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2567 วงเงิน 60 ล้านบาท 
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  2. สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และ        
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเงื่อนไข
ในการจัดสรรทุนโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือรองรับสถานการณ์และภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ              
เพ่ือพัฒนางานวิจัยหลังปริญญาเอก และพัฒนานักวิจัยของประเทศให้มีศักยภาพในการท าวิจัยให้อยู่ในระดับแนวหน้า
ต่อไป 
 
11. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม               
พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้             
พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อเสนอ            
แนวทางการด าเนินการตามมาตรา 6 แห่งพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 5) การพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพ่ือขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
การพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตา ม                     
พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
  1. อนุมัติให้น าวงเงินกู้เพ่ือการตามมาตรา 5 (2) มาใช้เพ่ือการตามมาตรา 5 (1) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 5) 
จ านวน 211 ล้านบาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  2. อนุมัติโครงการการศึกษาความปลอดภัย (Safety) ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
(Immunogenicity) และประสิทธิภาพ (Vaccine Efficiency) ของแคนดิ เดตซับยูนิตวัคซีนส าหรับป้องกัน                  
โรคโควิด-19 ที่ใช้พืชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะ 2a โดยบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จ ากัด ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
กรอบวงเงิน 211 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ 
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งมอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จ ากัด ด าเนินการ
ตามความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 
  3. มอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และด าเนินการจัดท า
ความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพ่ือให้ สบน. สามารถจัดหาเงินกู้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบส านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
  4. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ Thailand Festival Experience (3 โครงการย่อย) โดยขยายระยะเวลา
โครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนเมษายน 2565 เป็นเดือนกรกฎาคม 2565 และเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่จัดงานในแต่ละ
กิจกรรม เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่เมืองหลักทางการท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมถึงเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการย่อยและ
กิจกรรมภายใต้โครงการย่อย พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งด าเนินโครงการฯ ให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้ และแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็วต่อไป 
 
12. เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับเทศกาลสงกรานต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  สาระส าคัญ 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเทศกาล
สงกรานต์ “สงกรานต์สุขใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2565 ดังนี้ 
  1. ศูนย์บริการประชาชน : จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนทางบก ทางทะเล และสนับสนุนอากาศยาน
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉิน 
  2. ฟรีน้ าดื่มสะอาด : บริการน้ าดื่มสะอาดฟรี ณ จุดจ่ายน้ าบาดาล 
  3. ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม : บริการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่าง
ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 
สวนพฤกษศาสตร์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ เป็นต้น 
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13. เรื่อง รายงานผลการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
แผนการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในส่วนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และแผนการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรื อนและยุติธรรมพบประชาชน             
ในส่วนภูมิภาคตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงยุติธรรมในการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนโดย             
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนขึ้นจ านวน 667 แห่ง แบ่งเป็น
กรุงเทพมหานคร 234 แห่ง โดยครอบคลุม 180 แขวง ใน 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร และอีก 433 แห่ง ในทุกจัด
หวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีต่อศาล นอกจากนี้กรมบังคับคดี มีศูนย์ไกล่เกลี่ย                
ข้อพิพาทในกรุงเทพมหานคร และส านักงานบังคับคดีจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม 117 แห่ง มีผู้ไกล่เกลี่ย ที่เป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนกลาง ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายหลังศาลมีค าพิพากษา ท าให้ประชาชนมี
ช่องทางในการแก้ไขปัญหา โดยการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยไม่มี ค่าใช้จ่าย สะดวกและรวดเร็ว 
สามารถช่วยเหลือประชาชนในทุกกลุ่มหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ 
  2. กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีก าหนดให้มีการจัด
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการบูรณาการ
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าหรับลูกหนี้ที่มีหนี้สินภาคครัวเรือน เช่น หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หนี้บัตร
เครดิต หนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ ได้เจรจาหรือผ่อนผันช าระหนี้กับเจ้าหนี้ 
ด้วยความสมานฉันท์ ทั้งก่อนฟ้องด าเนินคดีหรือภายหลังศาลมีค าพิพากษา รวมทั้งเพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับประชาชนในการด าเนินชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
  3. มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้รับความร่วมมือ
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายสถาบันการเงินต่าง ๆ รวม 17 หน่วยงาน เข้าร่วมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้แก่ 1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 2) ธนาคารออมสิน 3) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 4) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 6) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)7) ธนาคารซิตี้แบงก์ 8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9) บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)10) บริษัท 
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 11) บริษัท บริหารสินทรัพย์สุ ขุมวิท จ ากัด 12) บริษัท บริหาร
สินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากัด 13) บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 14) บริษัท เจ
เอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 15) บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จ ากัด 16) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 17) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จ ากัด 
โดยการให้ข้อเสนอต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เช่น การขยายระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ การงดการยึดทรัพย์ 
การงดการขายทอดตลาด การให้ส่วนลดในการช าระเงินต้นและดอกเบี้ย การให้เงื่อนไขพิเศษกรณีช าระหนี้ปิดบัญชี 
เป็นต้น และมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การเสวนาและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท การจัดการด้านการเงิน และการซื้อขายสินทรัพย์ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี 
กองทุนยุติธรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมทั้งการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายการบังคับคดี กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และให้ค าปรึกษาด้านความรู้ทาง
การเงิน 
  4. ผลการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่าง
วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  - ประชาชนตอบรับการเข้าร่วมงาน จ านวนกว่า 5,000 ราย 
  - ประชาชนเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ย จ านวน 4,130 ราย 
  - ไกล่เกลี่ยได้ส าเร็จ จ านวน 3,843 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.76 ทุนทรัพย์รวม 930 ,563,196.45 
บาท โดยแบ่งเป็น 
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   (1) ลูกหนี้ขอไกล่เกลี่ยกรณีก่อนฟ้อง จ านวน 2,186 ราย ทุนทรัพย์ 98,230,258.69 บาท 
โดยเป็นลูกหนี้ของหน่วยงานและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน จ านวน 1,964 ราย สามารถไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 
1,964 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ทุนทรัพย์ 132,118,002.28 บาท ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้กว่า 255,100,032 
บาท ส่วนลูกหนี้ที่ขอไกล่เกลี่ยอีกจ านวน 222 ราย ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ เนื่องจากเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน
ที่ไม่ได้เข้าร่วมในงาน ซึ่งได้รับเรื่องไว้และประสานงานต่อไป 
   (2) ลูกหนี้ขอไกล่เกลี่ยกรณีภายหลังศาลมีค าพิพากษา จ านวน 1 ,944 รายทุนทรัพย์ 
907 ,164 ,667.06 บาท สามารถไกล่ เกลี่ ยส าเร็จ จ านวน 1 ,879 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.52 ทุนทรัพย์ 
798,445,194.17 บาท ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน 9 ราย ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ จ านวน 56 ราย 
  - ประชาชนเข้าชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 2,780 ราย 
  - ประชาชนเข้ารับการปรึกษากฎหมายและการไกล่เกลี่ย จ านวน 203 ราย 
  - ประชาชนเข้ารับเอกสารประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,750 ราย 
  - ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกแอปพลิ เคชัน Line และ Facebook ของหน่วยงานต่าง ๆ                 
จ านวน 646 ราย 
  5. กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีมีแผนการจัดงานมหกรรม
ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 11 ครั้ง 
เพ่ือเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ในทุกมิติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
   5.1 วันที่ 18 มีนาคม 2565 จังหวัดนครราชสีมา 
   5.2 วันที่ 23 มีนาคม 2565 จังหวัดสงขลา 
   5.3 วันที่ 1 เมษายน 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   5.4 วันที่ 21 เมษายน 2565 จังหวัดพัทลุง 
   5.5 วันที่ 28 เมษายน 2565 จังหวัดเชียงใหม่ 
   5.6 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   5.7 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จังหวัดระยอง 
   5.8 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 จังหวัดพิษณุโลก 
   5.9 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จังหวัดอุดรธานี 
   5.10 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 จังหวัดราชบุรี 
   5.11 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ผลกระทบ 
  การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นการเปิด
โอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เจรจากันด้วยความสมัครใจ ทั้งก่อนมีการฟ้องคดีและภายหลังศาลมีค าพิพากษาแล้ว ซึ่ง
ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ท าให้เจ้าหนี้
ได้รับช าระหนี้ และลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ ลดการฟ้องคดี ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องถูกฟ้องหรือ
ถูกบังคับคดี ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย ไม่มี
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับประชาชนโดยทั่วไป 
 

ต่างประเทศ 
14.  เรื่อง  ปฏิญญากลาสโกว์ของผู้น าด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Glasgow Leaders’ Declaration 
on Forests and Land Use) 
  คณะรัฐมนตรมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ของผู้น าด้านป่าไม้และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use) และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่า           
การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้งยืนยันการเข้ามร่วมปฏิญญาฯ เพ่ือน าส่ง
ให้สหราชอาณาจักรต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วย
ประสานงานหลักในการด าเนินการตามปฏิญญาฯ ต่อไปตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ 



24 

 

  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ร่างปฏิญญาฯ มีวัตถุประสงค์เน้นย้ าความส าคัญการจัดการป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการเพ่ือลดการสูญเสียป่าไม้และความเสื่อมโทรม
ของที่ดินภายในปี ค.ศ. 2030 ตลอดจนเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) การอนุรักษ์ป่าไม้และระบบนิเวศบนบก เพ่ือเร่งให้เกิดการฟ้ืนฟูป่าไม้และระบบนิเวศดังกล่าว                
(2) สนับสนุนนโยบายการค้าและการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน (3) เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับชุมชนท้องถิ่น พัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืนและมีผลก าไร เสริมสร้างการรับรู้คุณค่าของผืนป่า ตลอดจนตระหนัก
ถึงสิทธิของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในและตราสารระหว่างประเทศ                  
ที่เกี่ยวข้อง (4) ด าเนินการหรือปรับเปลี่ยนนโยบายการเกษตรยั่งยืนและความม่ันคงด้านอาหาร เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การเกษตรที่ยั่งยืนส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนด้านการเงินเพื่อ
การเกษตรและการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน (6) อ านวยความสะดวกให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การฟื้นฟูพื้นที่ป่าและที่ดินจากความเสื่อมโทรม รวมถึงรับรองว่านโยบายและระบบมีความพร้อมที่จะเร่งให้เกิด              
การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่มีภูมิคุ้มกัน และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านป่าไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 
  ทั้งนี้ ทส. แจ้งว่าการเข้าร่วมปฏิญญาฯ จะเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานของประเทศไทย                 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้ได้ร้อยละ 55 และเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงของประเทศไทยในการประชุมสุดยอดผู้น า
โลก (World Leaders Summit) ของ COP26 เมื่อวันที่  1 – 2 พฤศจิกายน 2564 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราช
อาณาจักร รวมถึงเป็นการเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอย่างยั่งยืนในเวทีระหว่างประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1 /2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 [รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ] และคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่                    
18 มีนาคม 2565 [รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ] มีมติไม่ขัดข้องต่อการเข้าร่วม
ปฏิญญาฯ ของประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมองค์การระหว่างประเทศ ไม่มี
ข้อขัดข้องต่อการเข้าร่วมปฏิญญาฯ เนื่องด้วยสอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการจัดการป่าไม้ ทรัพยากรที่ดินและการเกษตรที่ยั่งยืน รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อการปลูกป่า
ในพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ของประชาชน 
 
15.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2 และการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอผลการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 2 (The 2rd  ASEAN Digital Ministers Meeting: The 2rd ADGMIN) และการประชุมอ่ืน              
ที่ เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่  27 – 28  มกราคม 2565 [คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ                    
(18 มกราคม 2565) เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2และการประชุม
ที่เกี่ยวข้องรวม 5 ฉบับ* และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายลงนาม รับรองและให้ความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนร่างเอกสารดังกล่าวในระหว่างการประชุมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ดศ. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้
ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ] โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและผู้ที่ได้รับ
มอบหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (ประเทศไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมเข้าร่วมการประชุมฯ) และประเทศคู่เจรจา [สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) และสาธารณรัฐอินเดีย (อินเดีย)] 
และเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีผลการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้ 
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ประเด็น ผลการประชุมฯ 
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งท่ี 2 (วันที่ 27 มกราคม 2565) 
1. พิธีเปิดการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขนส่งและการสื่อสารของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน

มา (มียนมา) เป็นประธานการประชุมฯ และนายกรัฐมนตรีของเมียนมาได้กล่าวปาฐกถา
พิเศษ โดยเน้นย้ าถึงความส าคัญของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล การด าเนินการ
ยกระดับการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอย่างครอบคลุม รวมทั้งสามารถรับมือและเร่งฟ้ืนตัวจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

2. การร่วมแลกเปลี่ยน
มุมมองและวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับความก้าวหน้า 
การพัฒนา
สภาพแวดล้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหรือไอซี
ทีในภูมิภาค 
 

การแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ภายใต้หัวข้อการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล:พลัง
ขับเคลื่อนในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนจากโรคโควิด -19 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้เน้นย้ าแนวทาง 4 มิติ ได้แก่ (1) การยกระดับ
การพัฒนาด้านข้อมูลส าหรับ digital platform (2) การสร้างโอกาสในการเสริมสร้างการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (3) การสนับสนุนภาคเอกชนและผู้บริโภค และ (4) การส่งเสริม
การอ านวยความสะดวกและการบริการข้ามพรมแดนไร้รอยต่อ นอกจากนี้ ได้เน้นย้ าถึง
ความส าคัญในการผสานความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย               
ไซเบอร์ 

3. รับทราบรายงานการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านดิจิทัล                 
ครั้งที่ 2 
 

ผลการด าเนินงานส าคัญ ปี 2564 ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี ค.ศ. 2021 – 2025  (2) โครงการ ASEAN Guideline for 5G 
Ecosystem Development (3) เอกสารแนวคิดการด าเนินงานของศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณ ฑ์ ไฟ ฟ้ าและอิ เล็ กทรอนิ กส์  (ASEAN Regional Computer Emergency 
Response Team) (4 )  โ ค ร ง ก า ร  ASEAN Strategic Guidance for Artificial 
Intelligence and Digital Workforce และ (5) โครงการ ASEAN Policy Guideline 
for the use of Blockchain Technology for Digital Government 

4 .การอนุมัติงบประมาณ 
 

ในปี 2565 ได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุน ASEAN ICT Fund 329,600 ดอลลาร์สหรัฐ 
เพ่ือด าเนินงานโครงการภายใต้การท างานของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและการ
ประชุมผู้น าสภาหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน (ASEAN 
Telecommunication Regulator’s Council: ATRC) 

5. รับทราบผลการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานอาเซียน
ด้านความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์  
ครั้งที่ 2 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการประสานงานฯ ได้รับรองแผนปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาคในการปฏิบัติตามบรรทัดฐานของรัฐ เรื่อง ความรับผิดชอบบนโลกไซเบอร์ 
11 ข้อ 
 

6 . เอ ก ส า รผ ล ลั พ ธ์
ส าคัญของการประชุมฯ 
 

6.1 รับรองแผนปฏิบัติการว่าด้วยการด าเนินงานหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีน 
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ปี ค.ศ. 2021 – 2025  
6.2 เห็นชอบแถลงข่าวร่วมของการประชุม ADGMIN และการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดย
มีการปรับแก้ไขร่างเอกสาร เช่น ข้อมูลของคู่เจรจาเฉพาะประเทศที่เข้าร่วมประชุมฯ (จีน
และอินเดีย) และการปรับแก้ถ้อยค าของการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ
จีน ภายใต้แผนปฏิบัติการว่าด้วยการด าเนินงานหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างอาเซียน – 
จีน ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ปี ค.ศ. 2021 - 2025 
6.3 รับทราบร่างปฏิญญาเนปิดอว์ โดยมีการปรับแก้ถ้อยค าจาก “การรับรอง” เป็น “การ
รับทราบ” เนื่องจากมีบางประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างด าเนินกระบวนการภายใน 
และได้ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของข้อมูลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และครั้ง
ที่ 39 ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขในสาระส าคัญ โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ  ผ่านทาง
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ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในภายหลัง 
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2 กับคู่เจรจา (จีนและอินเดีย) (วันที่ 28 มกราคม 2565) 
7 .  กิ จ ก ร ร ม ค ว า ม
ร่วมมือในปี 2564 
 

7.1 จีน จัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการด าเนินงานหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างอาเซียน-
จีน ด้านศรษฐกิจดิจิทัล ปี ค.ศ. 2021 - 2025 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
เพ่ือรับมือกับโรคโควิด-19 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
7.2 อินเดีย ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล และการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาขีดความสามารถและการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่
ดีเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบ 

8. แผนการด าเนินงาน
ในปี 2565 
 

รับรองแผนงานความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างอาเซียนกับจีนและอินเดีย ปี 2565 โดยให้
ความส าคัญ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การ
สร้างความเชื่อมั่นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลและการพัฒนา 5G นวัตกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

9. เอกสารที่ยังไม่มีการ
ลงนาม/เห็นชอบ 
 

9.1 แผนงานความร่วมมือด้านไอซีทีระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นและข้อเสนอโครงการศูนย์
ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น (เนื่องจากญี่ปุ่นไม่เข้าร่วมการประชุมฯ) (แต่ที่ประชุมฯ มีมติ
เห็นชอบแล้ว) 
9.2 บันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศว่าด้วย
สาขาความร่วมมือด้านดิจิทัล (เนื่องจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศไม่ได้เข้า
ร่วมการประชุมฯ) 

รางวัล ASEAN ICT Award 2021 
10. พิธีมอบรางวัล 
 

ไทยได้รับ 4 รางวัล ได้แก่ (1) รางวัลชนะเลิศในหมวด Research and Development 
จ านวน 1 รางวัล (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในหมวด Private Sector และหมวด 
Start-up Company จ านวน 2 รางวัล และ (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในหมวด 
Digital Content จ านวน 1 รางวัล 

 
  ด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนที่ส าคัญ เช่น การด าเนินงานของศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยได้ยกระดับการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่
ครอบคลุมถึงการสร้างบริการดิจิทัลที่น่าเชื่อถือผ่านข้อเสนอโครงการศูนย์ความร่วมมืออาเซียน -ญี่ปุ่น เพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และบริการดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการฯ ระหว่างปี ค.ศ. 2023 – 2026 
__________________________ 
* 5 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ว่าด้วยสาขาความร่วมมือด้านดิจิทัล (2) ร่างปฏิญญาเนปิดอว์                  
(3) ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยการด าเนินงานหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างอาเซียน -จีน ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล                 
ปี ค.ศ. 2021 – 2025 (4) ร่างเอกสารแนวคิดข้อเสนอโครงการศูนย์ความร่วมมืออาเซียน - ญี่ปุ่น เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และบริการดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ และ (5) ร่างแถลงข่าวร่วมของการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
16.  เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอผลการประชุม ระดับ
รัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) และมอบหมายให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมฯ ต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กต. รายงานว่า การประชุมระดับรัฐมนตรี ACD ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2564                            
ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี (ตุรกี) ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยมีราชอาณาจักรบาห์เรน (บาห์เรน) เป็น
เจ้าภาพการประชุมฯ มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและระดับอ่ืน ๆ ของประเทศสมาชิก ACD เข้าร่วม 35 ประเทศ ซึ่งไทย                 
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มีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า กต. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ มีผลการ                  
ประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้ 
  1. การส่งมอบต าแหน่งประธาน ACD โดยนายเมฟเลิต ชาวูโชลู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ตรุกี  ได้ส่งมอบต าแหน่งประธาน ACD วาระปี 2564 – 2565 ให้แก่ ดร. อับดุลละฏีฟ บิน รอชิด อัซซัย
ยานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บาห์เรน โดยบาห์เรนได้ประกาศหัวข้อส าหรับการด ารงต าแหน่ง
ประธาน คือ การฟ้ืนฟูสีเขียวด้านสาธารณสุขในยุคภายหลังโรคระบาด  
  2. การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ที่ประชุมฯ ได้รับรองแผนงาน ACD ค.ศ. 2021 - 2030 
ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรี ACD เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มีสาระส าคัญไม่แตกต่าง
จากฉบับที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ แต่มีการแก้ไขรายละเอียดบางประการ โดยเพ่ิมเติมข้อมูลภูมิหลัง
เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานฯ แนวทางการด าเนินงานส าหรับความร่วมมือในกรอบ ACD ทั้ง 6 สาขา การขับเคลื่อน
แผนงานฯ และโครงสร้างองค์กรของส านักเลขาธิการถาวร และกลไกการติดตามและทบทวนการด าเนินงานภายใต้
แผนงานฯ 
  3. ถ้อยแถลงของผู้แทนไทย เป็นการเนันย้ าเจตนารมณ์ของไทยที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือใน
กรอบ ACD เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก และเสนอให้แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ และขยายความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยน าเสนอโมเดล
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) และแสดงความพร้อมที่จะ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ACD และสมาชิกกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย -
แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19              
ในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในปี 2565 
 
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
ภาษาจีนระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับศูนย์
แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการแห่งส าธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียน
การสอนภาษาจีนระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับศูนย์แลกเปลี่ยนและ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (ศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ) กระทรวงศึกษาธิการ                   
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรอบความร่วมมือฯ) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขและปรับปรุงถ้อยค าของร่าง
กรอบความร่วมมือฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ให้ อว. สามารถด าเนินการได้ โดยการหารือกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ลงนามในกรอบความร่วมมือฯ ร่วมกับผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ 
(นายหม่า เจี้ยนเฟย) ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  อว. โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (เดิม) มีความร่วมมือกับศูนย์ความร่วมมือ
ด้านภาษาจีนฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผลการด าเนินความร่วมมือที่ส าคัญ ได้แก่  1. โครงการครู
อาสาสมัครชาวจีน 2. โครงการจัดแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่จีน” 
และ 3. โครงการอบรมภาษาจีน (ระยะสั้น) 
  ส าหรับร่างกรอบความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระชับความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน และการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมส าหรับครูและอาจารย์ในด้าน
การสอนภาษาจีนและอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือตามเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันของทั้ง 2 
ฝ่าย โดยมีกรอบแนวทางการด าเนินงานความร่วมมือ ดังนี้ 
  1. แผนความร่วมมือด้านภาษาระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและจีน  มีการด าเนินการดังนี้                 
(1) โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีนในรูปแบบ 3+1 (ศึกษาในประเทศไทยเป็นเวลา 3 ปี และศึกษาที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นเวลา 1 ปี) (2) โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (3) โครงการจีนศึกษา
แบบใหม่ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 
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  2. แผนความร่วมมือด้านการพัฒนาครูในด้านภาษาจีนและอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี  โดย
มหาวิทยาลัยไทยและจีนจะด าเนินการร่วมกันในรูปแบบของการจับคู่ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน 
รวมทั้งพัฒนาอาจารย์และครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษาในด้านภาษาจีนและอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี 
  3. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” โดย อว. 
จะท าการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่มีความสามารถโดดเด่นเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับโลกใน
ระดับอุดมศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  4. ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน (ครูอาสาสมัครฯ) โดยศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ จะจัดส่ง
ครูอาสาสมัครฯ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาภายใต้สังกัด อว. เพ่ือสอนภาษาจีนตามความต้องการและสอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือกันเพ่ือส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและการประสานงานของครู
อาสาสมัครฯ โดยศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ จะรับผิดชอบในการจัดหาครูผู้ประสานงานโครงการฯ ให้
ประจ าการในประเทศไทยผ่านโครงการต่าง ๆ และ อว. เป็นฝ่ายสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่า
ท างานส าหรับครูผู้ประสานงานโครงการฯ 
  5. การใช้ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi: HSK) เป็นเกณฑ์
มาตรฐานในการทดสอบระดับภาษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะส่งเสริมให้มีการ
พิจารณาใช้ผลสอบ HSK เป็นส่วนหนึ่งส าหรับการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
ภาษาจีนในมหาวิทยาลัยไทย เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนของไทย 
  6. ทุนสนับสนุนแปลงานวิจัย โดยสนับสนุนให้นักวิชาการไทยเข้าร่วมโครงการจีนศึกษาแบบใหม่
ของศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ เพ่ือตีพิมพ์หรือแปลผลงานทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
  7. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนส าหรับบุคลากรของ อว. เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาจีน 
 ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือฯ จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ทั้ง 2 ฝ่ายลงนาม โดยจะมีอายุ 5 ปี และขยาย
ระยะเวลาออกไปอีก 5 ปีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน 
 
18. เรื่อง กรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่าง
ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียน
การสอนภาษาจีนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรอบความร่วมมือฯ) ทั้งนี้ หาก
ก่อนการลงนามมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ ไขร่างกรอบความร่วมมือฯ ในส่วนที่มิ ใช่สาระส าคัญ  ให้
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ได้ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในกรอบความร่วมมือฯ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ  

 สาระส าคัญของร่างกรอบความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินความร่วมมือ
ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาภาษาจีนระหว่างประเทศ เพ่ือก่อให้เกิดการขยายผลและยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาจีน โดยมีสาขาความร่วมมือ ประกอบด้วย 
  1. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน  โดยศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ                 
จะแนะน าผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับต่าง ๆ ของประเทศไทยให้เหมาะสม 
  2. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โดยร่วมกันจัดตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการ
สอนภาษาจีนจากท้ัง 2 ฝ่าย เพ่ือด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และก าหนด
แผนการท างานส าหรับทุก 5 ปี ตามความต้องการของฝ่ายไทย 
  3. การฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย มีการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) และ ศธ. ร่วมกันด าเนินโครงการความร่วมมือด้านภาษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาจีน-ไทย  
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   (2) มอบทุนการศึกษาส าหรับครูสอนภาษาจีนชาวไทย 
   (3) ฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทยในหลากหลายรูปแบบทั้งในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  4. การจัดส่งครูสอนภาษาจีนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ              
จะจัดส่งครูสอนภาษาจีนประเภทต่าง ๆ มาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยและจัดหาครู
ผู้ดูแลและประสานงานโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนนานาชาติ (ครูอาสาสมัครฯ) และโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ให้มาประจ าการที่ประเทศไทย ส่วน ศธ. จะคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนของประเทศไทยให้เดินทางไป
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่ครูอาสาสมัครฯ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และอ านวยความ
สะดวกด้านเอกสารประกอบการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) ให้แก่ครูผู้ดูแลและประส านงาน
โครงการฯ 
  5. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” โดย ศธ. 
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับโลก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนของผู้เข้า
แข่งขัน 
  6. โครงการจีนศึกษาแบบใหม่ โดยศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ จะช่วยเหลือนักเรียน 
เยาวชน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการไทยที่มีความโดดเด่นและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของโครงการเพื่อเดินทางไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาหรือท าการวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  7. การส่งเสริมและขยายระบบการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน โดยสนับสนุนให้การสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi: HSK) และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนส าหรับเยาวชน 
(Youth Chinese Test: YCT) เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาจีนของ ศธ. และเป็นมาตรฐานของการ
ประเมินผลการเรียนการสอนภาษาจีน 
  8. การรับรองคุณภาพครูภาษาจีนนานาชาติ โดยศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ จะช่วย
สนับสนุน ศธ. ในการจัดการทดสอบเพ่ือรับใบรับรองคุณภาพครูภาษาจีนนานาชาติ 
  ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือฯ จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ทั้ง 2 ฝ่ายลงนาม โดยจะมีอายุ 5 ปี และขยาย
ระยะเวลาออกไปอีก 5 ปี โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน  
  
 

แต่งตั้ง 
19. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
แต่งตั้งนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
 
 

 

20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนายธัชชญาณ์ณัช 
เจียรธนัทกานนท์ ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นาย
อนุชา นาคาศัย) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยแทนต าแหน่งที่ว่างลง  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งนายระพี ผ่องบุพกิจ 
เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย แทนนายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการอ่ืนเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน  
 
22. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวม 9 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนเดิมได้
ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดังนี้  
   1. นายกุลิศ สมบัติศิริ      ประธานกรรมการ  
  2. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา      กรรมการ  
  3. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช      กรรมการ  
  4. นายพรพจน์ เพ็ญพาส       กรรมการ  
  5. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง      กรรมการ 
   6. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี      กรรมการ  
  7. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต     กรรมการ  
  8. รองศาสตราจารย์กุลยศ อุดมวงศ์เสรี    กรรมการ  
  9. นายพรชัย ฐีระเวช ผู้แทนกระทรวงการคลัง  กรรมการ  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง ขออนุมัติต่อเวลาการด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ให้นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม ปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากยังมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บังเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
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