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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (28 มิถุนายน 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                      
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ 
    ศูนย์ข้อมูล (Data Centre)]  
  2.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร 
    ตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่ต าบลตาสิทธิ์ ต าบลหนองไร่ ต าบลมาบยางพร  
     ต าบลปลวกแดง ต าบลละหาร ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง ต าบลหนองบัว  
    ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย และต าบลพนานิคม ต าบลมะขามคู่  
    ต าบลนิคมพัฒนา ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพ้ืนที่ 
    คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... (การก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานคดีประจ าศาลยุติธรรม)  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์ส าหรับหลอด
    ฟลูออเรสเซนซ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ต้องเป็นไปตาม 
    มาตรฐาน พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน  
    การระงับการท าให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน าข้อมูล  
    คอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง  ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตรา 
    ค่าโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตราค่าโดยสารร่วม  
    รวม 3 ฉบับ 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  9.  เรื่อง  โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี 
  10.  เรื่อง  สรุปรายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ 
    นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 13  (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2565) 
  11.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
    และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2565  
  12.  เรื่อง  รายงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
    ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
  13.  เรื่อง  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม  
    2565  
  14.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่ส าคัญ  
    รอบ 12 เดือน ปี 2564 
  15.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนเมษายน และ 4 เดือนแรกของปี 2565 
  16.  เรื่อง  สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนพฤษภาคม 2565  
  17.  เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1/2565 และแนวโน้มไตรมาส 
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    ที่ 2/2565 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าเดือนเมษายน 2565 
  18.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
    ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
    ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 
  19.  เรื่อง  การก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า 
    และบริการ พ.ศ. 2542 
 

ต่างประเทศ 
  20.   เรื่อง  หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฮังการีเพื่อการยกเว้นภาษี 
    และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ในการได้มา 
    ซึ่งที่ดิน อาคาร และห้องชุด ส าหรับใช้เป็นที่พ านักและที่ท าการ 
    ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในดินแดนของแต่ละฝ่าย 
  21.  เรื่อง  การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีการจัดท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา 
    ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและผู้ถือหนังสือเดินทางราชการระหว่างรัฐบาล 
    แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ 
  22. เรื่อง  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ 
    ทางเศรษฐกิจไทย-ฮังการี ครั้งที่ 3 
  23. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ 
    แม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 7 
  24. เรื่อง ร่างปฏิญญาทางการเมืองในการประชุม High-level Meeting on Improving  
    Global Road Safety 
  25. เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่สร้างสรรค์ 
    และมีการปรับตัวเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ 
  26. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 16 และผลการประชุมที่เก่ียวข้อง 
 

แต่งตั้ง 
  27.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  28.  เรื่อง  การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม  
  29.  เรื่อง  การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานขับเคลื่อน 
    การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
    (ส านักงาน ป.ย.ป.)    
  30.  เรื่อง  การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านัก 
    นายกรัฐมนตรี  
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  32.  เรื่อง  การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของเอกอัครราชทูต  
  33.  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  34.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
  35.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารศึกษาในคณะกรรมการ 
    อาหารแห่งชาติ  
  36.  เรื่อง  ผลการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  

 
******************* 
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ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
 

กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Centre)]  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   ทั้งนี้ กค. เสนอว่า   
   1. กค. พิจารณาแล้วเห็นควรก าหนดมาตรการเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุน
ในกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Centre) โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค (Regional Digital Hub) ตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับมติคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และ
วันที่ 24 มกราคม 2565) ทั้งนี้ กรมสรรพากรและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้พิจารณาใน
รายละเอียด หลักการ นิยาม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจนได้ข้อยุติ
แล้ว    
   2. กค. ได้รายงานประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 และ
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยการคาดการณ์ว่ า ผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีตามมาตรการนี้จะเป็นกิจการ Data Centre ที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ โดยจะสูญเสียรายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมปีละ
ประมาณ 500 ล้านบาท และมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้    
    2.1 การลงทุนในกิจการ Data Centre และกิจการเกี่ยวเนื่อง เช่น Cloud Computing  
ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะระดับ Hyperscale   
    2.2 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค (Regional Digital Hub)   
    2.3 รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผลประกอบการของผู้ประกอบกิจการ Data Centre  
ในประเทศไทยอาจเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของกิจการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยชดเชยการสูญเสียรายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
   1. ก าหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการให้บริการดังต่อไปนี้ (จากเดิมเสียภาษีอัตราร้อยละ 7)   
    1.1 การให้บริการพ้ืนที่ของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการจัดเก็บ 
ประมวลผล และเชื่อมต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
    1.2 การให้บริการสนับสนุนการให้บริการตามข้อ 1.1 ดังต่อไปนี้    
       (1) การให้บริการส ารองข้อมูลเพ่ือป้องกันเหตุขัดข้องอันท าให้ข้อมูลเกิดความ
เสียหาย (Disaster Recovery Site)   
    (2) การให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการ
คลาวด์ หรือ  
     (3) การให้บริการบริหารจัดการระบบและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ    
   2. ก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามข้อ  
1. ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ที่มีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขครบถ้วนตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด และได้แจ้งความประสงค์เพ่ือขอใช้สิทธิต่ออธิบดี
กรมสรรพากรภายใน 5 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ    
   3. ก าหนดให้การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามข้อ 1. ให้เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาคุณสมบัติจากกรมสรรพากร   
 
2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระ
ราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  ทั้งนี้ กค. เสนอว่า  
    1. เนื่องจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 มาตรา 7 ได้ก าหนดให้ในขณะ
ขับรถยนต์ คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษส าหรับเด็ก
เพ่ือป้องกันอันตราย ซึ่งหากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวจะ
ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่                 
7 พฤษภาคม 2565 มีผลใช้บังคับวันที่ 4 กันยายน 2565)    
   2. โดยที่ปัจจุบันตลาดที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นการน าเข้ามาจากต่างประเทศ และ              
มีผู้ประกอบการไทยที่ผลิตที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กจ านวนน้อยราย กค. ได้ประสานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการผลิตที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กในประเทศแล้ว พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอ
ในการเป็นผู้ผลิตที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็ก แต่เนื่องจากท่ีผ่านมาปริมาณความต้องการใช้ที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กในประเทศ
มีจ านวนไม่มากพอที่จะท าให้ผู้ประกอบการลงทุนในการผลิตสินค้า แต่หลังจากมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 แล้ว คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้ในประเทศสูงขึ้น และมีผู้ประกอบการ
หลายรายให้ความสนใจในการลงทุน เพ่ือผลิตที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้                     
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้แจ้งข้อคิดเห็นว่าการลดอัตราอากรขาเข้าส าหรับที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็ก (Car 
Seat) เป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือสนับสนุนการลดราคาให้กับผู้บริโภค จะท าให้ผู้ประกอบการภายในประเทศสามารถ
ประเมินศักยภาพในการผลิตและความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ หลังจากครบก าหนดระยะเวลาการลดอัตรา
อากรดังกล่าว จะได้มีการหารือร่วมกับผู้ประกอบการภายในประเทศเพ่ือประเมินศักยภาพในการผลิตต่อไป    
   3. กค. โดยกรมศุลกากรพิจารณาแล้ว เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะ
เริ่มต้นของการใช้กฎหมายจราจรทางบก และสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของประชาชนตามข้อ 2.  
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งบัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศลดอัตราอากรส าหรับของ              
ใด ๆ จากอัตราที่ก าหนดไว้ได้ หรือยกเว้นอากรส าหรับของใด ๆ หรือเรียกเก็บอากรพิเศษเพ่ิมขึ้นส าหรับของใด ๆ ไม่
เกินร้อยละห้าสิบของอัตราอากรที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรส าหรับของนั้น โดย กค. ได้ด าเนินการยกร่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) เพ่ือยกเว้นอากรส าหรับที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็ก (Car seat) ตามประเภทย่อย 
9401.80.00 รหัสย่อย 01 เฉพาะที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กน าเข้ามาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566  
  4. กค. ได้พิจารณาการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าอากรขาเข้าที่จัดเก็บ ตั้งแต่              
ปี 2562 – 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีการสูญเสียรายได้เฉลี่ยประมาณ 555,000 บาทต่อปี และการสูญเสียรายได้ก็อาจจะ
เพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณความต้องการภายในประเทศ แต่จะเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กและการปฏิบัติตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 4 กันยายน 2565  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ  
  1. ก าหนดให้ยกเว้นอากรส าหรับที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็ก (Car seat) ตามประเภทย่อย 9401.80.00 
รหัสย่อย 01 เฉพาะที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กน าเข้ามา โดยให้ยกเว้นอากรจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (จากเดิมจัดเก็บ
อัตราอากรร้อยละ 20) และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ให้จัดเก็บอัตราอากรร้อยละ 20   
   3. ก าหนดให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่ต าบลตาสิทธิ์ ต าบลหนองไร่ ต าบลมาบยางพร  ต าบลปลวกแดง ต าบล
ละหาร ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง ต าบลหนองบัว ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย และต าบลพนานิคม 
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ต าบลมะขามคู่ ต าบลนิคมพัฒนา ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่ต าบลตาสิทธิ์ ต าบลหนองไร่ ต าบลมาบ
ยางพร ต าบลปลวกแดง ต าบลละหาร ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง ต าบลหนองบัว ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้าน
ค่าย และต าบลพนานิคม ต าบลมะขามคู่ ต าบลนิคมพัฒนา ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขต
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่  ทส. เสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการก าหนดให้พ้ืนที่ต าบลตาสิทธิ์ ต าบลหนองไร่ ต าบลมาบยางพร 
ต าบลปลวกแดง ต าบลละหาร ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง ต าบลหนองบัว ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย 
และต าบลพนานิคม ต าบลมะขามคู่ ต าบลนิคมพัฒนา ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร และมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูก
ท าลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย ประกอบกับปัจจุบันชุมชน
ขยายตัว มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม อันเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษแก่อ่างเก็บน้ าดอก
กราย อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคบริ โภค อุตสาหกรรม 
และการเกษตรกรรมของประชาชน  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ก าหนดให้พ้ืนที่ต าบลตาสิทธิ์ ต าบลหนองไร่ ต าบลมาบยางพร ต าบลปลวกแดง ต าบลละหาร 
ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง ต าบลหนองบัว ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย และต าบลพนานิคม                    
ต าบลมะขามคู่ ต าบลนิคมพัฒนา ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
โดยจ าแนกพ้ืนที่เป็น 6 บริเวณ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ดังนี้   
    1.1 บริเวณที่ 1 ได้แก่ พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าและพ้ืนที่ในบริเวณแนวขนาน ระยะ 100 เมตร              
กับพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ าดอกกราย รวมทั้งพ้ืนที่ล าน้ าและพ้ืนที่ใน
บริเวณแนวขนานระยะ 20 เมตร กับแนวริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของล าน้ า  
    1.2 บริเวณที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 ในท้องที่ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวก
แดง ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย และต าบลมะขามดู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง   
   1.3 บริเวณที่ 3 ได้แก่ บริเวณที่ 3 ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 2 ในท้องที่ต าบล
หนองไร่ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง ต าบลหนองบัว ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย และต าบลมะขามคู่ 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และพ้ืนที่ภายในแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในท้องที่ต าบลตาสิทธิ์ ต าบล
หนองไร่ ต าบลปลวกแดง ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง และต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เว้นแต่
พ้ืนที่บริเวณท่ี 1  
   1.4 บริเวณท่ี 4 ได้แก่ เขตนิคมอุตสาหกรรม เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณท่ี 1   
    1.5 บริเวณที่ 5 ได้แก่ พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง เทศบาลต าบลจอมพล
เจ้าพระยา และพ้ืนที่ต าบลมะขามคู่ ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา ต าบลมาบข่า และต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณท่ี 1 ถึงบริเวณท่ี 4   
   1.6 บริเวณที่ 6 ได้แก่ พ้ืนที่นอกจากบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 และ
บริเวณท่ี 5   
  2. ก าหนดให้พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมห้ามกระท าการหรือประกอบกิจการ เช่น การทิ้งกาก
อุตสาหกรรมหรือก าจัดมูลฝอยรวม การจัดสรรที่ดินทุกประเภท การท าสนามกอล์ฟ เป็นต้น   
   3. ก าหนดให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ท าหน้าที่ดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบ ประสานงาน และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนี้ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
และประสานจังหวัดระยอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาค
ประชาชน ที่อยู่ในพ้ืนที่ จัดท าแผนฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และน าไปบรรจุในแผนปฏิบัติการ เพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด หรือแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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  4. ก าหนดให้การกระท ากิจกรรมหรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามกฎกระทรวงนี้ ถ้าได้รับอนุญาตอยู่
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือจนกว่าจะมี
ค าสั่งไม่อนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้              
ใช้บังคับ   
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การก าหนด
ต าแหน่งเจ้าพนักงานคดีประจ าศาลยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุดและสนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรต่อไป และให้ส านักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน 
ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทังนี้ ศย. เสนอว่า 
  1. โดยที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีท าหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการ
ด าเนินคดีผู้บริโภคและคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่ศาลมอบหมาย เช่น การไกล่เกลี่ย การตรวจสอบและ
รวบรวมพยานหลักฐาน และการปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่ง ศย. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการ
ข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานคดี และสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ โดยที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีเป็นแบบกึ่งตุลาการซึ่งต้องเข้าไปเกี่ ยวข้องกับ
เนื้อหาของคดี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล อันเป็นการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ซึ่งไม่ใช่งาน
สนับสนุนทางธุรการ เป็นการช่วยเหลือศาลและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินกระบวนพิจารณา สมควรให้มีการ
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าพนักงานคดีให้มีความแตกต่างไปจากมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ทางธุรการ แต่เนื่องจากปัจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                  
ยังไม่ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของเจ้าพนักงานคดีในส านักงานศาลยุติธรรมให้มีความชัดเจน อีกท้ัง
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีเป็นแบบกึ่งตุลาการที่ต้องก าหนดเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมไว้โดยเฉพาะ 
จึงเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้ครอบคลุมถึงเจ้าพนักงาน
คดีประจ าศาลยุติธรรมเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม เพ่ือเป็นการยกฐานะของเจ้าพนักงานคดีให้มีความชัดเจนไว้ใน
กฎหมาย 
  2. ศย. จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเ พ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดั งกล่าว                              
ซึ่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 29 พฤศจิกายน2564 เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว และมอบหมายให้ ศย. ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นและเสนอร่างกฎหมายไปตามขั้นตอน
ของกฎหมายต่อไป 
  3. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ศย. ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องผ่าน
เว็บไซต์ https://lawsurvey.coj.go.th หรือเว็บไซต์ ศย. https://www.coj.go.th หัวข้อ ร่างกฎหมายที่รับฟังความ
คิดเห็น หรือเว็บไซต์ส านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม https://jla.coj.go.th หัวข้อ รับฟังความคิดเห็นร่าง
กฎหมาย และประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายผ่านระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th ตั้งแต่วันที่ 
15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 รวม 16 วัน นอกจากนี้ ได้มีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานกิจการยุติธรรม และส านักงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวเห็นชอบด้วย
กับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้และจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมาย พร้อมทั้งเปิดเผยเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ https://lawsurvey.coj.go.th และระบบ
กลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การ

https://lawsurvey.coj.go.th/
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ด าเนินการเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ก าหนดให้มีเจ้าพนักงานคดีประจ าศาลยุติธรรมเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ท าหน้าที่ช่วยเหลือ
ศาลในการไกล่เกลี่ย การตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด และการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาอ่ืนใดซึ่งไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลมอบหมายตามหลักเกณฑ์ที่ประธานศาลฎีกาก าหนด 
รวมทั้งให้เจ้าพนักงานคดีหมายความรวมถึงเจ้าพนักงานคดีที่มีอยู่แล้วตามกฎหมายอ่ืนด้วย 
  2. ก าหนดให้มีคุณสมบัติของเจ้าพนักงานคดีไว้ตามที่ก าหนด และให้เลขาธิการส านักงานศาล
ยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดเป็นเจ้าพนักงานคดี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) ก าหนด 
  3. ก าหนดให้เจ้าพนักงานคดีต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและประเพณีปฏิบัติของทางราชการ และให้
น าจริยธรรมข้าราชการตุลาการในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
  4. แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้สมัครทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ โดยก าหนด
เพ่ิมให้มีต าแหน่งเจ้าพนักงานคดีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์
ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ                         
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้  ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์ส าหรับฟลูออเรสเซนซ์เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและ
ส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 183 - 2562 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6166 (พ.ศ. 2564) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ .  2511 เรื่ อง  ยกเลิ กและก าหนดมาตรฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยให้มีผล
ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้  ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์รวม 5 มาตรฐาน ได้แก่ สีไดเร็กต์ สีรีแอกทีฟ สีแวต สีซัลเฟอร์ และสีแอซิด เพ่ือให้
ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ ได้แก่ สีไดเร็กต์ สีรีแอกทีฟ สีแวต สีซัลเฟอร์ และ
สีแอซิดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
ผลิตภัณฑ์สีสังเคราะห์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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1. สีไดเร็กต์ - ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่  มอก. 739 - 2563 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 6390 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีย้อม
สังเคราะห์ : สีไดเร็กต์ และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ : สีได
เร็กต์ ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

2. สีรีแอกทีฟ - ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่  มอก. 740 - 2563 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 6391 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีย้อม
สังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ : สีรี
แอกทีฟ ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

3. สีแวต - ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่  มอก. 760 - 2563 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 6392 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีย้อม
สังเคราะห์ : สีแวต และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ : สีแวต ลง
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

4. สีซัลเฟอร์ - ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2344 - 2563 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 6393 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีย้อม
สังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์ และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ : สี
ซัลเฟอร์ ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

5. สีแอซิด - ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2532 - 2563 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 6394 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีย้อม
สังเคราะห์ : สีแอซิด และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ : สีแอซิด 
ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

  2. ก าหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
7. เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการท าให้
แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้ง
เตือน การระงับการท าให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. .... ก่อนการประกาศใช้บังคับต่อไป ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิดตาม
มาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามมาตรา 
14 

  ให้รัฐมนตรีออกประกาศก าหนดขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการท าให้แพร่หลายของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
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  ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง ผู้นั้นไม่ต้องรับ
โทษ 
  2.  (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือนการระงับการ
ท าให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....                      
มีสาระส าคัญดังนี้  
   2.1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน 
การระงับการท าให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2560 
   2.2 ก าหนดเพ่ิมเติมค านิยามที่ส าคัญให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับอ่ืนที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
   “สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)” หมายความว่า สื่อหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต ( Internet 
Intermediary) ที่เน้นการสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาระหว่างผู้ใช้งานด้วยกัน (Creation and Exchange of User-
generated Content) หรือสนับสนุนการสื่อสารสองทาง หรือการน าเสนอและเผยแพร่เนื้อหาในวงกว้างได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน  กระดานข่าว เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ สื่อส าหรับการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเนื้อหาที่เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ภาพนิ่ง เสียง 
วีดิทัศน์ หรือแฟ้มข้อมูล หรือให้บริการเก็บเนื้อที่ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต บล็อก blogs เว็บไซต์ (ส าหรับการสร้างและ
แก้ไขเนื้อหาร่วมกัน) เกมส์ออนไลน์หรือโลกเสมือนที่มีผู้ใช้งานหลายคน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อออนไลน์อ่ืนใน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันที่เปิดให้ใช้งาน เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มบุคคล หรือ
กับสาธารณะ 
   “ต าแหน่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย” หมายความว่า ต าแหน่งหรือแหล่งที่อยู่ของข้อมูล 
(Related Online Location) อาทิเช่น ยูอาร์แอล (Related URL) ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Related IP Address) ชื่อ
โดเมน (Related Domain Name)  เว็บเพจ (Related web page)  ของแหล่งข้อมูลหรือต าแหน่งที่อยู่ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Related Electronic Address) ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลนั้น 
   2.3 ก าหนดประเภทและลักษณะการให้บริการของผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์                    
ที่สามารถพิสูจน์ถึงการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ เพ่ือไม่ต้องรับโทษฐานให้ความร่วมมือให้ความยินยอม หรือรู้เห็น
เป็นใจให้มีการกระท าความผิด ได้แก่ 
    (1) ผู้ให้บริการในฐานะสื่อกลาง ( Intermediary) ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับกิจการ
โทรคมนาคม การสื่อสารกิจการกระจายภาพ กระจายเสียง กิจการอินเทอร์เน็ต รวมถึงการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ผ่านเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ หรือบริการอ านวยความสะดวกในการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์
ผ่านเส้นทางจราจรทางคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต (routing) หรือ จัดให้บริการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ท างานโดยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือท าให้
เกิดการรับส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Transitory Communication – mere conduit) โดยที่ผู้ให้บริการไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมใด ๆ ในการรับส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่ได้มีการเลือกคัดสรรข้อมูลหรือเนื้อหา การท า
ส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาของข้อมูลเก็บไว้ในลักษณะถาวรในระบบคอมพิวเตอร์ หรือในลักษณะที่เก็บไว้
เป็นฐานข้อมูลของเครือข่ายของผู้ให้บริการของตนในลักษณะที่บุคคลทั่วไปอาจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ในภายหลัง ไม่
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเนื้อหาของข้อมูลนั้นโดยผู้ให้บริการ และไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ 
ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมจากการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ท าซ้ า ดัดแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย 
    (2) ผู้ให้บริการที่เก็บหรือพักข้อมูลคอมพิวเตอร์ชั่วคราว (system caching) ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการควบคุมการส่งผ่านเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก  หรือโดย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์ด้วยกัน หรือโดยการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์
โดยอัตโนมัติซึ่งผู้ให้บริการไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
    (3) ผู้ให้บริการซึ่งเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย
ระบบของคอมพิวเตอร์ของตนเองเพ่ือให้ผู้ใช้บริการด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังกล่าวด้วยตนเอง 
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( Information Residing on systems or network at direction of users) ที่ผู้ ให้บริการไม่ได้ ให้ความร่วมมือ 
ยินยอม รู้ เห็นเป็นใจ หรือเกี่ยวข้องรวมถึงไม่ทราบถึงการกระท าใด ๆ ที่ผิดกฎหมายของผู้ ใช้บริการหรือ
บุคคลภายนอก และผู้ให้บริการไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย 
    (4) ผู้ให้บริการทางเทคนิคเพ่ือเป็นที่ตั้งหรือที่พักของแหล่งข้อมูล (Information 
Location Tools) ที่ไม่มีการเชื่อมต่อ (Linking) ไปยังแหล่งข้อมูลที่ผิดกฎหมายแก่บุคคลภายนอกด้วยตนเอง และผู้
ให้บริการไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิด
กฎหมาย 
    (5) สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นสื่อหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่การด าเนินการโพสต์ แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมดกระท าโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก หรือโดยอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์
หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่ไม่ใช่โดยผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการไม่ได้รับค่าตอบแทนผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงและ
ทางอ้อม จากการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ท าซ้ า ดัดแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย 
    (6) ผู้ให้บริการที่ไม่ได้มีลักษณะหรือที่ไม่ได้ระบุไว้ใน (1) (2) (3) (4) และ (5) ซึ่ง
ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันได้โดยประการอ่ืน โดยผ่านทางระบบ
คอมพิวเตอร์ 
   2.4 ก าหนดมาตรการระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย
ด้วยตนเอง (Notice & Takedown Policy) ที่ผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์ต้องจัดให้มีเพ่ือไม่ต้องรับโทษฐานให้
ความร่วมมือ ให้ความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิด 
    (1) ขั้นตอนการแจ้งเตือน 
         ผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์ต้องจัดท านโยบายการระงับการท าให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูล (Notice & Take Down Policy) หรือหนังสือแจ้งเตือน (Take Down Notice) ล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยอาจด าเนินการด้วยวิธีการทางเทคนิคหรือวิธีการอ่ืนเพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
หรือบุคคลภายนอกแจ้งเตือนผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือให้ผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์ระงับการท าให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตนได้ 
    (2) การแจ้งเตือนของผู้ใช้บริการ 
         เมื่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดตรวจพบว่า ผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์
เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเตือนผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือ
ขอให้ระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลที่ผิดกฎหมายได้โดยการลงบันทึกประจ าวัน หรือแจ้งความร้องทุกข์เพ่ือ
เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิด
กฎหมายต่อผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์ตามแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) ที่ผู้ให้บริการหรือสื่อ
สังคมออนไลน์ก าหนด ยื่นต่อผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์นั้น 
   (3) วิธีการระงับหรือน าข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
        เมื่อผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์ได้รับข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มข้อร้องเรียน 
(Complaint Form) และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกแล้ว ผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์
ต้องด าเนินการระงับการท าให้แพร่หลาย ลบ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ผิดกฎหมายเพ่ือไม่ให้แพร่หลายต่อไป 
และจัดท าส าเนาข้อร้องเรียนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลที่ร้องเรียนดังกล่าวส่งให้กับผู้ใช้บริการหรือ
สมาชิกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในความควบคุมของผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์โดยทันที เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันที  และเมื่อเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนอัน             
มิอาจก้าวล่วงได้สิ้นสุดลง ผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์ต้องด าเนินการระงับการท าให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูล
ดังกล่าวโดยทันที แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 
   2.5 ก าหนดมาตรการระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายโดย
ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติเมื่อพบการกระท าความผิดหรือได้รับข้อมูล ข้อร้องเรียน 
เอกสารหรือหลักฐานจากผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลใด ๆ ว่ามีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิด
กฎหมายอยู่ในความควบคุมของผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจมี
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ค าสั่งไปยังผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือให้ด าเนินการระงับการแพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิด
กฎหมายได้ เมื่อผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์ได้รับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ต้องด าเนินการระงับการท า
ให้แพร่หลาย ลบ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ผิดกฎหมายที่อยู่ในความควบคุมของผู้ให้บริการหรือสื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือไม่ให้แพร่หลายต่อไปโดยทันทีหรือภายในระยะเวลาที่ ก าหนดแล้วแต่กรณี โดยให้ด าเนินการด้วย
มาตรการทางเทคนิคใด ๆ (Technical Measure) ที่ได้มาตรฐานตามสภาพของการให้บริการแต่ละประเภท 
   2.6 ก าหนดขั้นตอนการอุทธรณ์และการเพิกถอนค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ผู้
ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ใช้สิทธิในการโต้แย้งค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   2.7 ก าหนดแนวทางการด าเนินคดี ในกรณีที่ผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์เพิกเฉยไม่
ด าเนินการระงับการท าให้แพร่หลาย ลบ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่
ในความควบคุมของตน ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือตามที่ประกาศนี้ก าหนด โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิดของผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์ โดยแจ้งคว าม
ร้องทุกข์เพ่ือเนินคดีกับผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์ในฐานร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท า
ความผิดในมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และด าเนินการประสานงานกับส านักงาน กสทช. หรือหน่วยงานก ากับดูแลเพ่ือให้มีค าสั่ง
ระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรือเพ่ือให้หน่วยงานก ากับดูแลด าเนินการกับผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
  ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับ
การท าให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์  พ.ศ. …. มี
สาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการท าให้ แพร่หลายของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยยังคงมาตรการระงับการเผยแพร่ของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายด้วยตนเอง (Notice & Takedown Policy) ตามประกาศฉบับปัจจุบัน 
และเพ่ิมเติมมาตรการเพ่ือให้มีช่องทางการแจ้งเตือนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งก าหนดแนวทางในการด าเนินคดีกับ
ผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็นทางเลือกและเป็นการช่วยลด
ภาระของประชาชนหรือผู้เสียหายในการด าเนินการแจ้งเตือนต่อผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์ได้หลายช่องทางทั้ง
การด าเนินการด้วยตนเองหรือแจ้งผ่านช่องทางของหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการ อันเป็น
การช่วยคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 
8. เรื่อง ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าโดยสารฯ สายเฉลิม
รัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตราค่าโดยสารร่วม รวม 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
ก าหนดอัตราค่าโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตราค่าโดยสารร่วม รวม 3 ฉบับ ตามนัยมาตรา 
18 (13) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) 
เสนอ  
  ทั้งนี้ คค. เสนอว่า โดยที่สัญญาสัมปทานโครงการถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน (โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย) ได้ก าหนดให้ด าเนินการปรับอัตราค่าโดยสารทุก ๆ 
ระยะเวลา 24 เดือน และอัตราค่าโดยสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะครบก าหนดการบังคับใช้ตามสัญญา ในวันที่                          
2 กรกฎาคม 2565 ฉะนั้น จึงเห็นควรน าร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนด
อัตราค่าโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตราค่าโดยสารร่วม เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ต่อไป 
  สาระส าคัญ  
  1. อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จะครบก าหนดบังคับใช้ตามสัญญา ในวันที่ 
2 กรกฎาคม 2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจึงได้ค านวณอัตราค่าโดยสารใหม่ตามวิธีการในสัญญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน บนพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของดัชนีราคาผู้บริโภค 
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(Consumer Price Index: CPI) ซึ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ อัตราค่าโดยสารใหม่ตามสัญญาจะมีอัตรา
เริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 43 บาท และจะมีผลบังคับใช้ 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

จ านวนสถาน ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ขึ้นไป 
อัตราค่าโดยสาร
ระบบรถไฟฟ้า 
(บาท) ตั้งแต่วันที่             
3 กรกฎาคม 2565 

17 19 21 24 26 29 31 33 36 38 41 43 

 
อัตราเดิม (บาท) 17 19 21 24 26 28 31 33 35 38 40 42 

พร้อมทั้งปรับปรุงร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการ
จัดเก็บค่าโดยสาร และก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัช
มงคล พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอาจ
ประกาศก าหนดผลิตภัณฑ์ของตั๋วโดยสาร เช่น ตั๋วรายเดือน ตั๋วเป็นชุด เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใด 
  2. เนื่องจากได้มีการปรับปรุงร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
ก าหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสาร
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. .... กรรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดท าร่างข้อบังคับการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และก าหนด
ประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล  
  3. เพ่ือก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วมให้ครอบคลุมรถไฟฟ้าสายอ่ืนและเพ่ือก าหนดผลิตภัณฑ์ทางการ
ตลาดของตั๋วโดยสารร่วม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประทศไทยจึงได้จัดท าร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม พ.ศ. .... 
  4. คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวัน
พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม 
และอัตราค่าโดยสารร่วม  
  ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าโดยสารฯ 
สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตราค่าโดยสารร่วม รวม 3 ฉบับ มีสาระส าคัญดังนี้ 
  (1) ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าโดยสาร 
วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ....  มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอัตราค่าโดยสารใหม่ตามวิธีการในสัญญาสัมปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน โดยอัตราค่าโดยสารใหม่จะมีอัตราเริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 43 บาท โดยสถานีที่ 6, 9 , 11 และ 
12 ขึ้นไป จะมีอัตราค่าโดยสารเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 1 บาท อีกทั้ง ยังก าหนดให้คณะกรรมการ รฟม.  อาจประกาศ
ก าหนดผลิตภัณฑ์ของตั๋วโดยสาร เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใด 
  (2) ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่ าโดยสาร 
วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร 
สายฉลองรัชธรรม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับให้สอดคล้องกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยไม่มี
การปรับอัตราค่าโดยสาร 
  (3) ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 
พ.ศ. …. มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอัตราค่าโดยสารใหม่ตามวิธีการในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน 
และก าหนดอัตราคา่โดยสารร่วมให้ครอบคลุมรถไฟฟ้าสายอ่ืน 
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เศรษฐกิจ สังคม 
9. เรื่อง โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก). เสนอดังนี้  
  1. รับทราบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือชี้แจง
ท าความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ก่อนการ
ด าเนินการค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินทั้ง 4 แปลง ในขั้นตอนที่  2 การพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตาม
พระราชบัญญัติเหมืองแร่ พ.ศ. 2560 ต่อไป  
  2. เห็นชอบทบทวนเพ่ือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2557 เนื่องจาก
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) ได้น าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งในการอนุญาตประทานบัตรจะพิจารณาอนุญาตได้เฉพาะในพ้ืนที่ที่แผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่ก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง มีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่แล้วเท่านั้น 
  สาระส าคัญ 
  1. เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (9 ธันวาคม 2557) รับทราบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการท าเหมืองแร่
โพแทชในประเทศไทยว่า มีผู้ยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองแร่โพแทชจ านวน 3 ราย และผู้ยื่นค าขออาชญาบัตร
พิเศษส ารวจแร่โพแทช อีก 1 บริษัท และให้กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจและสร้างการ
รับรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่โพแทชในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการที่
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ผลดีและประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ในอนาคต และให้ อก. 
เสนอผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการข้างต้นต่อคณะรัฐมนตรีโดยจะต้องมีความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ก่อนที่จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (29 ธันวาคม 2558) รับทราบผล
การด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่โพแทช ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดย อก. รายงาน
ว่าได้อนุญาตประทานบัตรการท าเหมืองแร่โพแทชแล้ว จ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ไทยคาลิ จ ากัด และ อก. ได้เสนอผลการจัดการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียโครงการ
เหมืองแร่โพแทช เฉพาะของ 2 บริษัท ดังกล่าว ยังเหลือผลการจัดการรับฟังความคิดเห็นในอีก 1 ราย คือ บริษัท 
เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการเกี่ยวกับการยื่นค าขอประทานบัตรในพ้ืนที่ 
  2. อก. แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า ภายหลังจากออกอนุญาตประทานบัตรให้บริษัท เหมืองแร่โปแตช 
อาเซียน จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคาลิ จ ากัด แล้วพบว่าทั้ง 2 บริษัท ประสบปัญหาในการด าเนินงานและยังไม่
สามารถขุดแร่ขึ้นมาใช้ได้ ดังนี้ 

บริษัท ปัญหา 
บ ร ิษ ัท  เ ห ม ือ ง แ ร่
โปแตชอาเซียน จ ากัด 
(มหาชน )  มีก าลังการ
ผลิต 1.1 ล้านตันต่อปี 

ไม่สามารถระดมทุนเพ่ือน ามาประกอบกิจการได้ ทั้งนี้ ตามแผนการด าเนินงาน
ได้ก าหนดสัดส่วนหุ้นของบริษัทมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ร้อยละ 20 ภาคเอกชนของไทย ร้อยละ 20 และหน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย ร้อยละ 20 รวมทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐของประเทศ
ไทย ซึ่งถือหุ้นในนามของประเทศไทยก็ยังไม่สามารถจัดหางบประมาณส าหรับ
ร่วมทุนในการด าเนินการดังกล่าวได้ 

บริษัท ไทยคาลิ จ ากัด มี
ก าลังการผลิต 1 แสนตัน
ต่อปี  

ได้ด าเนินงานโดยได้ขุดอุโมงค์ลงไปใต้ดินแล้ว แต่เกิดปัญหามีน้ ารั่วเข้ามาใน
อุโมงค์และไม่สามารถด าเนินงานต่อได้ จึงมีแผนจะย้ายจุดขุดอุโมงค์ออกไปจาก
จุดเดิมในการด าเนินงานระยะต่อไป 

อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ค าขอประทานบัตรทั้ง 2 รายข้างต้น ถือเป็นพื้นที่ท่ีมีแร่โพแทชคุณภาพต่ า โดยมีสัดส่วนแร่ 1 ส่วน 
ต่อเกลือ 6 ส่วน ซึ่งต่างจากพ้ืนที่ค าขอประทานบัตรของบริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ที่เสนอมา
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ในครั้งนี้ ซึ่งมีสัดส่วนแร่ 1 ส่วน ต่อเกลือ 2 ส่วน และยังถือเป็นโครงการที่มีก าลังการผลิตสูงที่สุดในจ านวนค าขอ
ทั้งหมด 3 ราย คือ 2 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ยื่นค าขออาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่โพแทช อีก 1 บริษัท คือ 
บริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ค าขอดังกล่าวได้หมดอายุลงแล้ว  และ อก.                       
อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายอายุอาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่โพแทชดังกล่าว 
  3. ในครั้งนี้ อก. ได้เสนอผลการด าเนินการเก่ียวกับค าขอประทานบัตรและผลการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่เหลือซึ่งยังไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีในครั้งก่อนคือ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด ก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาอนุญาตประทานบัตร) ซึ่งภายหลังจาก
เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว คณะกรรมการแร่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
ประธาน) จะได้ด าเนินการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีการจัดกิจกรรม
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและส่วนราชการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการและส่วนราชการที่เก่ียวข้องแล้ว  
  4. นอกจากนี้ อก. เสนอขอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ก าหนดให้ อก. 
เสนอผลสัมฤทธิ์ของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป เนื่องจาก
เห็นว่ามีพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน เงื่อนไข
เกี่ยวกับท าเหมืองแร่และการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ชนิดต่าง ๆ ไว้แล้ว เช่น ก าหนดให้การอนุญาตประทาน
บัตรจะพิจารณาอนุญาตได้เฉพาะในพ้ืนที่ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท า
เหมือง มีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่แล้วเท่านั้น รวมทั้งจะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
ในแต่ละประทานบัตรอยู่ด้วยแล้ว 
 
10. เรื่อง สรุปรายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 13  
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2565) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ             
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอ  สรุปรายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 13  (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2565) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
  1. นโยบายหลัก 11 ด้าน ประกอบด้วย 

นโยบายหลัก มาตรการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
1) การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

1.1) จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 20-24  
เมษายน 2565 มีผู้รับชมกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
19,778,800 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการจัดงาน 314,500 คน ก่อให้เกิด 
การกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้หมุนเวียนมูลค่ารวม 50.45 ล้านบาท 
1.2) จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติราชจักรีวงศ์ “ตามรอยพระยุคลบาททั่วหล้า 
สงเคราะห์ประชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและรับชมผ่าน
ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ 20,161 คน 

2) การสร้างความม่ันคงความ
ปลอดภัยของประเทศและ
ความสงบสุขของประเทศ 

2.1) ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบาย 5P (Policy, Prevention, 
Prosecution, Protection และ Partnership) โดยจัดท าแผนบูรณาการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และตรวจบูรณาการ
ป้องกันการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการในสถานประกอบการ             
3,979 แห่ง แรงงานได้รับการตรวจเฝ้าระวัง  86,748 คน 
2.2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย (กิจกรรม : ตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงาน
เด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน) มีสถานประกอบ
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กิจการผ่านการตรวจ 3,875 แห่ง ลูกจ้าง 132,737 คน โดยมีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 3,664 แห่ง 
ลูกจ้างได้รับผลกระทบ 120,646 คน ทั้งนี้ ได้มีการติดตามให้นายจ้างปฏิบัติถูกต้อง
แล้ว 3,648 แห่ง 
2.3) คุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล (กิจกรรม : บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงาน
ในเรือประมงทะเลในพ้ืนที่ 22 จังหวัดชายทะเล) มีเรือประมงผ่านการตรวจ 829 ล า 
ลูกจ้าง 12,150 คน ปฏิบัติถูกต้อง จ านวน 861 ล า 

3) การท านุบ ารุงศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 โดยมีบุคคลที่ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ รวม 12 คน (สาขาทัศนศิลป์ 4 คน สาขาวรรณศิลป์ 2 คน และ
สาขาศิลปะการแสดง 6 คน) 
 

4) การสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีโลก  

4.1) เข้าร่วมประชุมเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศว่าด้วยโรคไม่ติดต่อและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าว
ถ้อยแถลงก าหนดให้การแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเป็นวาระแห่งชาติ ส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การบรรจุเรื่องการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อใน
แผนการเตรียมความพร้อมด้านภัยฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค 
และระหว่างประเทศ และการมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมและ
เข้มแข็งจะช่วยสนับสนุนการจัดการและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข พร้อมแบ่งปัน
ประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ 
4.2) เข้าร่วมการประชุมระดับผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 4 เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2565 โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลง เช่น ไทยให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการน้ าอย่างจริงจัง สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ าภายในปี ค.ศ. 2030 บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าระดับพ้ืนที่ และน าระบบเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาใช้เพ่ือลดความ
เสียหายจากภัยพิบัติทางน้ า รวมทั้งเน้นย้ านโยบายโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-
เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 

5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย 

5.1) เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง โดยมาตรการด้านการเงิน เพ่ือช่วยให้
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (โควิด-19) เช่น (1) โครงการสินเชื่อฟ้ืนฟูท่องเที่ยวไทยของธนาคารออมสิน 
วงเงิน 5,000 ล้านบาท อนุมัติสินเชื่อแล้ว 6,588 ราย วงเงิน 2,831 ล้านบาท                
(2) มาตรการสินเชื่อฟ้ืนฟู อนุมัติสินเชื่อ/ผ่านเกณฑ์ 49,758 ราย วงเงิน 163,435 
ล้านบาท และ (3) โครงการค้ าประกันสินเชื่อ PGS 9 ของบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) อนุมัติสินเชื่อ/ผ่านเกณฑ์ 23,802 ราย                      
วงเงิน 103,300 ล้านบาท รวมทั้งได้ผลักดันโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน โดยคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้เห็นชอบ
โครงการแล้ว 4 โครงการ มูลค่าการลงทุน 24,028 ล้านบาท เช่น โครงการทาง
พิเศษสายกะทู้ -ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ
โครงการศึกษาการบริหารจัดการท่าเทียบสาธารณะเพ่ือขนถ่ายสินค้าทั่วไปของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5.2) พัฒนาภาคเกษตร เช่น (1) จัดท าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ
ขยายกระท่อมพันธุ์ดีผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง ในการผลิตต้นกล้ากระท่อม
พันธุ์ดี 210,000 ต้น พร้อมองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ทั่วประเทศ (2) จัดงานมหกรรมอาหาร 2 



 

 

16 

ทะเล 3 น้ า และการกระจายสินค้าประมงพ้ืนบ้านสู่ผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ระหว่าง
วันที่ 22-24 เมษายน 2565 (3) จัดงาน “Eastern Monthong Best Quality เปิด
ฤดูกาลทุเรียนหมอนทองตะวันออกดีเลิศที่คุณภาพดีเยี่ยมเพ่ือส่งออก” พร้อมคุมเข้ม
มาตรการ Zero Covid ผลไม้ไทยทั้งระบบด้วยมาตรฐาน GAP Plus และ GMP 
Plus ณ จังหวัดจันทบุรี และ (4) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ
และผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ (19 เมษายน 2565) อนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 159.69 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการ      
ลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทยแล้ว 
5.3) พัฒนาภาคการท่องเที่ยว เช่น จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บค่าธรรมเนียม           
การท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางโดยท่าอากาศ
ยาน และพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกก าลังกาย 
และการเล่นกีฬาของประชาชน 
5.4) พัฒนาการค้าการลงทุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นชาติการค้าการบริการและ               
การลงทุนในภูมิภาค เช่น ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-เตลังคานา 
(สาธารณรัฐอินเดีย) และไทย-กานซู่ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เพื่อ “บุกตลาด 
เมืองรอง” และเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-เวียดนาม 
และไทย-ภูฏาน เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งด้านการค้าและการลงทุน 
5.5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ เช่น 
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (โครงการเน็ตประชารัฐ) เพ่ือให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายสาธารณะ 1 จุด/หมู่บ้าน 24,700 หมู่บ้าน มีผู้ลงทะเบียนใช้
บริการสะสมกว่า 10.87 ล้านคน 
5.6) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม เช่น จัดมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 
2022) พัฒนา “ไวรัสตัวแทน” ทดสอบสูตรวัคซีนและยารักษาโรคโควิด-19 แบบ                     
เชิงรุก ด าเนินโครงการ HACKaTHAILAND เพ่ือยกระดับองค์ความรู้และทักษะใน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด าเนินโครงการ “ตรวจไว สู้ภัยมะเร็งปอด” เพ่ือน า
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการตรวจหามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น เพ่ือ
เสริมศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาผู้ป่วยให้มีความแม่นย าและรวดเร็ว 

6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
และการกระจายความเจริญ                
สู่ภูมิภาค 

มีการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตั้งแต่ปี 2561- เดือน
มีนาคม 2565 เกิดการลงทุนรวมมูลค่า 1.77 ล้านล้านบาท และมีการขอรับ                     
การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมมูลค่า 1.38 ล้านล้านบาท โดย
เป็นการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมร้อยละ 32 เพ่ิมอุตสาหกรรมใหม่                
New S-curve ร้อยละ 30 และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ร้อยละ 38 ทั้งนี้ การลงทุน              
ในกลุ่ม New S-cuve เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้แก่ กิจการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมการแพทย์ 

7) การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งของฐานราก  

7.1) สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเป็นแกนน าในการ
สร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน 
7.2) จัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจนแล้วเสร็จ 1,356 แปลง 
1,010 ครัวเรือน (เป้าหมาย 2,100 แปลง 1,050 ครัวเรือน) 
7.3) ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคน
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ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนด้วยระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics 
Platform) และพัฒนาระบบ Thai QM เพ่ือใช้ในการส ารวจปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ระบบ เป้าหมาย 
(ครัวเรือน) 

ส ารวจแล้ว 
(ครัวเรือน)  

ร้อยละ 

Thai QM  24,634,827 2,121,160 8.61 
TPMAP 619,111 651,448 105.22 

7.4) ส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นไทย โดยส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้า
ไทย เช่น ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าไทยภายใต้
โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยมียอดจ าหน่าย 22.90 ล้านบาท 735.89 ล้านบาท 
และ 15.63 ล้านบาท ตามล าดับ 

8) การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 

8.1) เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ On-Site หรือจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษาให้มากที่สุด 
ด าเนินการฉีดวัคซีนให้นักเรียนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงมากที่สุดและสถานศึกษา
ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ก าหนด  
8.2) สร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นก าลังคนดิจิทัลสู้ภัยไซเบอร์เพ่ือส่งเสริม
ความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย                 
ภัยและการป้องกันภัยออนไลน์ และยกระดับองค์ความรู้และเสริมทักษะการใช้
ดิจิทัลยุคชีวิตวิถีใหม่ 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกัน
ทางสังคม 

องค์การอนามัยโลกให้ความเชื่อมั่นประเทศไทยเป็นประเทศล าดับที่ 3 เข้าร่วมจัด
กิจกรรมน าร่องทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและ
สุขภาพถ้วนหน้าในการรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกและเพ่ือพัฒนาเครื่อง   
มือรองรับวิกฤตด้านสาธารณสุขทั่วโลก  

10) การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน  

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ของประเทศไทยเป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชียเข้ารับรางวัล 
“World No Tobacco Day Awards 2022” กับองค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ ได้มีการ
รับรางวัลฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 แล้ว 
 

11) การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ : พัฒนาระบบคลาวค์กลางภาครัฐ (Government 
Data Center and Cloud Service: GDCC) เพ่ือรองรับการใช้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบประมวลผลของหน่วยงานภาครัฐ และ
ขยายการให้บริการให้ระบบ GDCC รองรับการใช้บริการ Platform as a Service 
เพ่ือให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการบริการประชาชนด้านต่าง ๆ โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐใช้บริการ 283 กรม 868 หน่วยงาน 2,926 ระบบงาน เช่น แอปพลิเคชัน 
“หมอพร้อม” และแอปพลิเคชัน ThailandPlus ส าหรับนกัท่องเที่ยว 
 

 
   2. นโยบายเร่งด่วน 6 เรื่อง ประกอบด้วย  
 

นโยบายเร่งด่วน มาตรการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
1) การแก้ไขปัญหาในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน 

1.1) ด าเนินโครงการสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย โดยมีผล
การอนุมัติสินเชื่อฯ รวม 1,394 ราย วงเงิน 903.49 ล้านบาท 
1.2) แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
70 แห่ง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.05-1.0 มีครูได้รับประโยชน์ 460,000 
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คน และสหกรณ์ฯ 11 แห่ง ปรับลดดอกเบี้ยให้ลดลงเหลือต่ ากว่าร้อยละ 5 จัดตั้ง
สถานีแก้หนี้ครูระดับเขตพ้ืนที่และระดับจังหวัดทั่วประเทศ และประสานงานกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ความรู้ด้านการเงินแก่ครู มีลูกหนี้ หน่วยงานและสถาบันการเงินลงทะเบียนเข้าร่วม
ทั้งหมด 41,128 ราย มูลค่าหนี้ 58,835.2 ล้านบาท 
1.3) จัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มีพ้ืนที่ด าเนินการรวม 17 พ้ืนที่ 9 จังหวัด (จังหวัดขอนแก่น เชียงราย 
ตรัง บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สงขลา และสุรินทร์) สามารถรังวัดวางผัง
แนวเขตการครอบครอง 417 แปลง  295 ครัวเรือน (เป้าหมาย 1,300 แปลง 800 
ครัวเรือน) และจัดที่ดินให้เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าท าประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดิน 12,175 ราย (เป้าหมาย 23,500 ราย) คิดเปน็ร้อยละ 51.81 
1.4) ให้การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีสมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพ่ือการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย 976 แห่ง 
353,274 ราย (เป้าหมาย 979 แห่ง 358,036 ราย) คิดเป็นร้อยละ 98.67 

 
2) การปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

2.1) โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564-30 เมษายน 2565 รวมทั้งสิ้น 28,568.08 ล้านบาท แบ่งเป็น
สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 25,951.51 ล้านบาท และ
สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money) 
2,616.57 ล้านบาท 
2.2) จ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอ่ืนผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
สังคม (e-Social Welfare) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 เมษายน 2565 รวม
ทั้ งสิ้น 80,565.18 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภทเงินจ่ายต่อเนื่องรายเดือน                           
(5 สวัสดิการ) 76,943.76 ล้านบาท และประเภทเงินจ่ายไม่ต่อเนื่อง (2 สวัสดิการ) 
3,621.22 ล้านบาท 
2.3) พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ต าบลแล้ว 5,363 ศูนย์ ใน 76 จังหวัด ประชาชนได้รับบริการ 128,840  ราย และมี
ครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับบริการ 22,863 ครัวเรือน 

3) การยกระดับศักยภาพของ
แรงงาน 

3.1) พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูงในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เช่น จัดฝึกอบรมทักษะแรงงานหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารส าหรับพนักงานโรงแรม การยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ มีผู้
เข้ารับการฝึก 415 คน และผู้ผ่านการฝึกร้อยละ 87.87 และมีงานท าและรายได้
เฉลี่ย 12,567 บาท/คน/เดือน 
3.2)  พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ                  
โรคโควิด-19 เช่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรมมีผู้ผ่าน
การฝึกอบรมและมีงานท า 40,655 คน (เป้าหมาย 73,004 คน) และมีรายได้เฉลี่ย 
15,153 บาท/คน/ป ี
3.3) ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
โดยรัฐจ่ายเงินอุดหนุนในอัตรา 3,000 บาพคน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือนให้แก่
นายจ้ าง  246 ,099 แห่ ง  สามารถรักษาการจ้ า งงานลูกจ้ า งสัญชาติ ไทย                     
3,039,214 คน เป็นเงิน 26,494.32 ล้านบาท และส่งเสริมการจ้างงานใหม่ นายจ้าง 
66,201 แห่ง ลูกจ้างสัญชาติไทย 177,063 คน เป็นเงิน 531.19 ล้านบาท 
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3.4) ส่งเสริมแรงงานนอกระบบในการประกอบอาชีพ โดยฝึกอบรมหลักสูตรตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพ้ืนที่ เช่น เทคนิคการติดตั้งและบ ารุงรักษา
ระบบโซลาเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) 
เพ่ือการเกษตร มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 11,799 คน ผู้ผ่านการฝึกมีงานท า ร้อยละ                
79.80 มีรายได้เฉลี่ย 8,889 บาท/คน/เดือน 
3.5) ปรับเพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจา่ยประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 2,546,138
ราย เป็นเงิน 19,865.71 ล้านบาท และเพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานฯ โดย
ผู้ประกันตนได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 2,301,032 ราย เป็นเงิน 54,198.06 
ล้านบาท 

4) การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษท่ี 21  

โครงการการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ได้ยกร่างหลักสูตร
สมรรถนะส าหรับอบรมครูแกนน าระดับประถมศึกษาและจัดอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 40,248 คน ได้แก่ หลักสูตร Scratch หลักสูตร Unplugged และ
หลักสู ตร  Coding for Teacher ระดับประถมศึกษา 2,544 คน และระดับ
มัธยมศึกษา 1,203 คน และจัดอบรมครูออนไลน์ด้านวิทยาการค านวณ 36,501 คน 

5) การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน 

โครงการ “บอกดิน 3” เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนในการแจ้ง
ต าแหน่งที่ดิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2565 มีประชาชนแจ้งต าแหน่งที่ดิน 99,440 
ราย และเมื่อสิ้นสุดการรับแจ้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีการน าข้อมูลมา
ตรวจสอบว่า ต าแหน่งที่ดินของประชาชนอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ/นอกเขตที่ดินของ
รัฐ/เขตปฏิรูปที่ดิน เพ่ือน าไปบริหารจัดการที่ดินตามนโยบายของรัฐบาลหรือจัดท า
แผนงานโครงการเดินส ารวจต่อไป 

6) การจัดเตรียมมาตรการ
รองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

6.1) โครงการนักข่าวอาสาสาธารณภัย ได้ส่งเสริมให้ประชาชนและอาสาสมัครใน
พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการรายงานข่าวสาธารณภัยผ่านระบบออนไลน์ทาง
แอปพลิเคชันไลน์ @1784DDPM ปัจจุบันมีผู้สมัครเป็นนักข่าวอาสาสาธารณภัย                 
1,838 คน (เป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านมีนักข่าวอาสาสาธารณภัยอย่างน้อยหมู่บ้าน/
ชุมชนละ 1 คน) 
6.2) ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าและภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น พัฒนา
เทคโนโลยีและระบบที่ทันสมัยมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่เพ่ือติดตามเฝ้า
ระวัง วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ พัฒนาระบบพยากรณ์และจ าลอง
เหตุการณ์ “ระบบรักษ์น้ า” เพ่ือบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็มส าหรับ
แม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง และรายงานสถานการณ์น้ าและแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยพิบัติ
จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเมื่อตรวจพบข้อมูลปริมาณฝนตกหนักในพ้ืนที่ที่มี
แนวโน้มจะก่อให้ เกิดภัยธรรมชาติผ่ านเว็บไซต์  www.thaiwater.net และ                 
แอปพลิเคชัน ThaiWater 

 
11. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่ งการ
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2565  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอ  สรุปผลการประชุม กตน. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลและให้ส่วนราชการรับประเด็นและมติของที่ประชุม กตน. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  
  สรุปสาระส าคัญของเรื่อง  
  ในการประชุม กตน. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยมีรัฐมนตรีประจ า                 
ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ มีผลการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้  
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  1. การบูรณาการปราบปรามมิจฉาชีพและอาชญากรรมออนไลน์ 
ประเด็นส าคัญเร่งด่วน/ผลการด าเนินงาน ความเห็น/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม 

กตน. 
1) การปราบปรามมิจฉาชีพและอาชญากรรมออนไลน์ 
(เว็บพนันออนไลน์/แก๊งคอลเซ็นเตอร์) 
 - กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) โดยกรมสอบสวนคดี
พิเศษได้สืบสวนสอบสวนกรณีการพนันออนไลน์ ในปี 
2560-2565 จ านวน 6 เรื่อง แล้วเสร็จ 2 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 4 เรื่อง  มูลค่าความเสียหาย 2,000 ล้านบาท 
และกรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 7 เรื่อง แล้วเสร็จ 6 เรื่อง อยู่
ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง นอกจากนี้ ยังได้จัดท าคลิปวิดีโอ
เพลง “อย่าโอน” เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับประชาชน 
 - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) ได้จับกุมคดี
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีประเภทการหลอกลวงออนไลน์
ทางด้านการเงินและการพนันออนไลน์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2563-เมษายน 2565  จ านวนคดี 1,694 ราย ผู้ต้องหา             
2,263 คน และให้ติดตาม แก้ไข และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนจากการถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดย
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเตือนภัย และกรณีประชาชน
หลงเชื่อและโอนเงินให้กลุ่มคนร้ายสามารถแจ้งความ
ออนไลน์ผ่านศูนย์รับแจ้งความออนไลน์สายด่วน 1441 หรือ 
ศปอส.ตร. สายตรง 081-866-3000  หรือ 
www.thaipoliceonline.com 
 - ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง                    
กิ จการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ  
(ส านักงาน กสทช.) ได้จัดท าแนวปฏิบัติการก ากับดูแลการ
ให้บริการข้อความสั้น (SMS) เพ่ือป้องกันมิให้มีการส่ง
ข้อความที่มีลักษณะผิดกฎหมาย และด าเนินการบล็อก 
SMS ที่มีเนื้อหาหลอกลวง เว็บพนันออนไลน์หรือลามก
อนาจารแล้วกว่า 980 เลขหมาย นอกจากนี้ ยังได้ก าหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เช่น ระงับทราฟฟิก
การโทรเข้าจากต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ และให้ผู้รับ
ใบอนุญาตฯ ตรวจสอบหรือสนับสนุนการตรวจสอบการโทร
เข้าจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมายด้วยระบบ Test Call 
Generator (TCG) 
2) การแก้ปัญหาบัญชีธนาคาร (บัญชีม้า) เช่น 
 - กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้
หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือด าเนินการ
แจ้งเตือนประชาชนให้เกิดความตระหนักก่อนการโอนเงิน
ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่าง ๆ 
 - ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้
จัดท าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ฉบับที่ ..) แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  (การก าหนดความ          

ความเห็นและข้อสังเกตของ กตน. : 
(1) ให้  ยธ. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ. )  กระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดศ. ตช. 
ส านักงาน กสทช. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และกรมประชาสัมพันธ์ เร่งสร้างความ
ตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนได้รับรู้ผลร้าย 
เข้าใจวิธีการของมิจฉาชีพโดยการจัดท าสื่อ
สิ่งพิมพ์และค าขวัญที่จดจ าง่าย “ไม่เชื่อ ไม่
รีบ ไม่โอน” และเพลง “อย่าโอน” ที่จดจ า
ง่ายเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง 
(2) ให้ ยธ. เร่งรัดจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้
รณรงค์ “เพลงเป็นสื่อ” สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับแก็งคอลเซ็นเตอร์ให้แก่ประชาชน
ทุกกลุ่มจดจ าได้ง่ายมากขึ้น 
(3) ให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งท า
ความเข้าใจ ให้ประชาชนรับทราบถึงกลลวง
และวิธีการของมิจฉาชีพในรูปแบบคอล            
เซ็นเตอร์และทางออนไลน์ 
( 4 )  ข อ ใ ห้  ย ธ .  ม ท .  ศ ธ .  พม .  ต ช .                         
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องบูรณาการการท างาน และบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบในการสั่งการและจับกุม 
เช่น ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล  
เกินราคา การค้าสลากกินแบ่ งรั ฐบาล
ออนไลน์โดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรท า
หน้าที่ เป็นผู้ สอดส่องดูแลรับ เรื่ อง ราว                
ร้องทุกข์ และประสานการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังอาชญากรรม
ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภคด้วย 
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะ ความเห็น และ
ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

http://www.thaipoliceonline.com/
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ผิดกรณีใช้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานของบุคคลอ่ืน หรือ
ยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานของตน 
หรือเป็นตัวกลางในการจัดหาข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน
ของบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปกปิดตัวตนในการท า
ธุรกรรม)  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 
4 พฤศจิกายน 2564 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
3) การแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เช่น อยู่ระหว่างยกร่าง
ประกาศปรับปรุงประกาศ ดศ. ตามมาตรา 15 เรื่อง 
ขั้นตอนการแจ้งเตือนการระงับการท าให้แพร่หลายของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และแก้ไขปัญหาบัญชีอวตาร 
โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เช่น 
 - ตช. เห็นควรมีการบูรณาการร่วมกันของทุกภาค
ส่วนในการป้องกัน ปราบปราม และประชาสัมพันธ์เตือนภัย
ให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และให้
ความส าคัญในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล             
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 - ยธ. เห็นควรเลือกใช้สื่อที่มีความหลากหลายซึ่ง
จะท าให้เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างครอบคลุม และควรมีการ
ติดตามผลของการรณรงค์โดยใช้ “เพลงเป็นสื่อ” 

 
  2. การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐ 
 

ประเด็นส าคัญเร่งด่วน/ผลการด าเนินงาน ความเห็น/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม 
กตน. 

1) การสร้างโอกาสให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยในทุกระดับ
รายได้  โดย พม. ได้ด าเนินการ เช่น สร้างโอกาสให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยในทุกระดับรายได้ โดยส่งมอบที่อยู่
อาศัยให้กับประชาชน 14,703 หน่วย มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 44,109 คน ก่อสร้างที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้
น้อยแล้วเสร็จ 4,460 หน่วย ประชาชนได้รับประโยชน์ 
13,380 คน และด าเนินโครงการสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่
อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย มีการอนุมัติสินเชื่อแล้ว 1,472 
ราย เป็นเงิน 954.58 ล้านบาท 
2) การสร้างจิตส านึกการอยู่ร่วมกันของประชาชนใน
โครงการการเคหะแห่งชาติ โดย พม. ได้ด าเนินการเพ่ือ
ยกระดับชุมชนต้นแบบสู่ การ พัฒนาที่ ยั่ งยืน  Smart 
Sustainable Community พัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 จ านวน 11 ชุมชน  2,570 ครัวเรือน และ
ร่วมกับ ตช. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด าเนินโครงการด าเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืนเ พ่ือ

ความ เห็ นและข้ อสั ง เกตของ กตน .  :                
การพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญประกอบกับยังมี
ที่ดินของรัฐที่ยังไม่ได้ท าประโยชน์จ านวน
มาก จึง เห็นควรให้  พม. พิจารณาการ
ด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวโดยหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการพิจารณา
แนวทางการน าที่ ดิ นของวัดที่ ไม่ ได้ ใช้
ประโยชน์มาจัดสรรให้ประชาชนเช่า โดยให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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แก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ชุมชน  18 จังหวัด 
3) การบรรเทาและป้องกันปัญหาคูคลองเน่าเสีย 
 - มท. โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้
จัดท าเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด
น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. …. บังคับใช้ในพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว 
1 ,582 แห่ง แจ้งแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ปี 2564 และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้
บริหารจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยลดและคัดแยกขยะที่
แหล่งก าเนิดผ่านโครงการต่าง ๆ เฉลี่ย 91.92 ตันต่อวัน 
และแต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการพัฒนาคลองแสนแสบ
และคลองสาขาด้านการจัดการไขมัน เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการพัฒนาคลองแสนแสบและคลองสาขาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เช่น 
 - พม. เห็นควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมในการแก้ไข
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง  และ
ควรพิจารณาน าที่ดินว่างเปล่าของรัฐและไม่ได้ใช้ประโยชน์
มาใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  
 - กทม. เห็นควรให้ความส าคัญกับการติดตั้งถังดัก
ไขมันโดยหารือร่วมกับชุมชนในการหาแนวทางการจัดหา
ที่ตั้งถังดักไขมันร่วมกัน   

  3. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท            
ขึ้นไป  ซึ่ง กตน. มีมติรับทราบ ดังนี้  
   3.1 ผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565  

    หน่วย:ล้านบาท 
งบประมาณ 

รายจ่าย 
วงเงิน พ.ร.บ. 
งบประมาณ 

จัดสรร แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

สูง/                
ต่ ากว่าแผน 

ภาพรวม 
ร้อยละ/พ.ร.บ. 
ร้อยละ/จัดสรร 
 
 

3,100,000.0000 2,472,987.2967 
79.77 

2,102,731.9650 
67.83 
85.03 

1,991,007.5996 
64.23 
80.51 

-111,724.3653 
-3.60 
-4.52 

รายจ่ายประจ า 
ร้อยละ/พ.ร.บ. 
ร้อยละ/จัดสรร 

2,491,839.9733 1,925,321.4162 
 

77.27 

1,698,004.5696 
 

68.14 
88.20 

1,584,344.5133 
 

63.58 
82.29 

-113,700.0563 
 

-4.56 
-5.91 

รายจ่ายลงทุน 
ร้อยละ/พ.ร.บ. 
ร้อยละ/จัดสรร  

608,160.0267 547,665.8805 
90.05 

404,687.3954 
66.54 
73.89 

406,663.0863 
66.87 
74.25 

1,975.6909 
0.32 
0.36 

   3.2 สรุปรายการผูกพันใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินเกิน 1,000 
ล้านบาท ณ วันที่ 29 เม.ย. 2565 ของ 5 กระทรวง รวม 9 รายการ  วงเงิน 19,999.1455 ล้านบาท ได้แก่  
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กระทรวงกลาโหม 2 รายการ กระทรวงการคลัง 1 รายการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 รายการ กระทรวง
คมนาคม 2 รายการ และ ยธ. 1 รายการ  
 
12. เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 -
2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอรายงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้าน
การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
[คณะรัฐมนตรีมีมติ (18 สิงหาคม 2563) เห็นชอบร่างแผนฯ ซึ่งก าหนดให้ วธ. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมระดับชาติประจ าปีงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในทุกสิ้นปีงบประมาณ] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. สรุปภาพรวมผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะท่ี 
1 (พ.ศ. 2563-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้ขับเคลื่อนแผนฯ โดยบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจากการประเมินผลสัมฤทธิ์สะท้อนให้
เห็นถึงแนวโน้มที่ดีเกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์สื่อในปัจจุบัน และการรับรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินการของภาครัฐในการก ากับดูแลสื่อ ส่งผลให้ประชาชนมีความตระหนักรู้และสามารถปรับตัวเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม โดยสรุป
ภาพรวมผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน เช่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสนับสนุนการผลิต
และเผยแพร่สื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

- สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
จ านวน 58,895 ชิ้นงาน จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสื่อทั่ว
ประเทศ จ านวน 20,066 ครั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนและระดมสมองระหว่างผู้ผลิตสื่อ
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางที่เป็นแนวปฏิบัติเชิง
จริยธรรมและวิชาชีพทั่วประเทศกว่า 1,511 ครั้ง รวมทั้งผลิตสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์หรือสื่อเชิงนวัตกรรมส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน 
กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการ รวมจ านวน 123,433 ชิ้นงาน 
- ผลการด าเนินงานพบว่า ยังควรให้ความส าคัญกับการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ผลิตสื่อมี
ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดย
ประกาศเป็นวิสัยทัศน์ แนวทาง หรือนโยบายของหน่วยงาน ทั้งนี้ สื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์แม้จะสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้เป็นวงกว้างทุกกลุ่มได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่อาจเกิดกระแสความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น การพูดถึงหรือบอกต่อกันแบบปาก
ต่อปาก การแชร์ผ่านสื่อออนไลน์ประเด็นดังกล่าวจึงยังคงต้องได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมความรู้ เท่า
ทันสื่อ พฤติกรรมการใช้
สื่อเชิงสร้างสรรค์ เฝ้า
ระวัง และตรวจสอบสื่อที่
ไ ม่ ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ไ ม่
สร้างสรรค์ 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระหว่างภาคีเครือข่าย 
จ านวน 2,579 กิจกรรม กิจกรรมมุ่งสร้างวัฒนธรรมการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผ่านกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ จ านวน 2,015 กิจกรรม/ชิ้น และเพ่ิมเครือข่ายการเฝ้า
ระวังและตรวจสอบสื่อไม่เหมาะสมให้มากขึ้นผ่านการฝึกอบรมและหลักสูตรการรู้เท่า
ทันสื่อ จ านวน 1,773 เครื่องมือ/หลักสูตร 
- ผลการด าเนินงานพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักรู้ เท่าทัน สามารถ
แยกแยะในการเลือกรับและส่งต่อสื่อต่าง ๆ ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตาม ยังต้อง
พัฒนาเสริมสร้างประชาชนให้มีบทบาทในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อที่ ไม่
เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ 
สถาบันครอบครัว และชุมชน ไปจนถึงหน่วยสังคมที่ใหญ่ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนเป็นทั้ง
ผู้รับและผู้ส่งต่อที่รู้เท่าทันสื่อ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบูรณาการกลไกการ
ท า ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและสร้าง
การมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนผ่านการสื่อสาร
สาธารณะ 

- บูรณาการกลไกการท างานผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนก่อให้เกิดเวทีหรือ
พ้ืนที่ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ จ านวน 582 แห่ง มีการเปิดพ้ืนที่ให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มได้มีเวทีในการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจาก
เครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จ านวน 621 ครั้ ง และสร้างแนวปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือก ากับดูแลให้เกิดการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จ านวน 331 ฉบับ 
- ผลการด าเนินงานพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตระหนักถึงการบูรณาการ
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ แต่ยังจ าเป็นที่จะต้องผลักดันให้การบูรณาการดังกล่าวได้
ก าหนดเป็นนโยบาย แนวทาง หรือระเบียบปฏิบัติอย่างเปิดเผย ชัดเจนและตรวจสอบ
ได้ในล าดับต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาและบูรณาการ
การบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

- พัฒนากลไกการประสานงานที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายกับสื่อ 
จ านวน 88 รูปแบบ มีผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้
ด้านกฎหมายสื่อ จ านวน 16,609 ราย และมีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้าน
การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพ่ือให้ครอบคลุมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การสื่อสาร เช่น การปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 
2551 
- ผลการด าเนินงานพบว่า ประชาชนมีความเห็นว่าภาครัฐมีการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมในระดับมาก เทียบเป็นร้อยละ 
71.25 อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการตรวจสอบติดตามผลเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังคงต้องสนับสนุนผลักดัน
เครือข่ายในการตรวจสอบสื่อและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อให้มีความเข้มแข็ง
และท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไป 

  2. แนวทาง/แผนการด าเนินงานต่อไป คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เห็นชอบกรอบแนวทางในการจัดท าแผนฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) โดยให้มุ่ง
ท างานเชิงรุกและขยายผลการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก ดังนี้ 1) การศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย และสถิติที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 2) การศึกษาตัวอย่างที่ดีใน
การวางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งในภูมิภาคตะวันตก
และตะวันออก 3) การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการวิพากษ์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 4) การวิเคราะห์สถานการณ์ 5) การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เช่น สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมืองและกฎหมาย และ 
6) การก าหนดฉากทัศน์ในอนาคต 
 
13. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอความก้าวหน้าของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2565 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   1.1 สศช. ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยด าเนินการตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลโดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า
แห่งประเทศไทยของ 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทฯ ในการวิเคราะห์และจัดท าโครงการ/การ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่พุ่งเป้าการพัฒนาประเทศ โดยปัจจุบันมีข้อมูลความเกี่ยวข้องของหน่วยงานระดับ
กรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในแต่ละปัจจัย รวมถึงมีการก าหนดปัจจัยและประเด็นที่จ าเป็นต้อง
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ด าเนินการขับเคลื่อนให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมายในปี 2566-2570 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดท าโครงการ
เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2565 ซึ่ง สศช. ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานร่วมกัน
อย่างบูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถวางแผนและจัดท าข้อเสนอโครงการได้ตรงโจทย์มากขึ้น 
   1.2 สศช. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนแม่บทฯ ซึ่งยังคงไว้ทั้ง 23 ประเด็นแผนแม่บทฯ 37 
เป้าหมายระดับประเด็น และ 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทฯ โดยจะมุ่งเน้นการปรับปรุงตัวชี้วัดให้
สามารถสะท้อนการบรรลุผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
บางส่วนไม่มีความต่อเนื่องและอาจไม่สะท้อนเป้าหมายได้อย่ างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงค่า
เป้าหมายให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่เปลี่ยนไป โดยค่าเป้าหมายจะต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ก าหนดไว้ ในปี 2561-2565 
และการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดรับกับ
องค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าฯ 140 เป้าหมาย แผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทฯ ซึ่งการปรับปรุงตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาดังกล่าวจะท าให้สามารถวัดผลลัพธ์การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้อย่าง
ชัดเจน สามารถแปลงเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ สศช. จะเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับปรับปรุง) ต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 รวมทั้งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป 
   1.3 คณะรัฐมนตรีมีมติ (3 พฤษภาคม 2565) เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ เช่น 1) การขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อนแต่ละหมุดหมาย ให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาในแต่ละ
หมุดหมาย รวมทั้งก าหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของเป้าหมายหลักและเป้าหมายในระดับหมุดหมายเป็นรายปี และ 2) 
การติดตามและประเมินผล ควรจัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สศช. จะน าความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  
   1.4 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) สศช. ได้ขับเคลื่อนการด าเนินการบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) เป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคนในทุกมิติ ทั้งนี้ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการในระยะต่อไป ดังนี้ 1) เติมเต็มข้อมูลในระบบ 
TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในประเทศเพ่ือให้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติการ
สามารถด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน 2) แก้ไขปัญหาใน
ระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายวิกฤต และเยี่ยมบ้านเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤตอยู่รอด
และด ารงชีพได้ตามภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ 3) แก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืนผ่านการจัดท าแผนจังหวัด 
โครงการ และแผนพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนมากกว่าการสงเคราะห์ช่วยเหลือ และ 4) 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้ความช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มคนเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างเสนอแนวทางการขับเคลื่อนฯ ต่อคณะรัฐมนตรี1 
  2. ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ (รอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2565) มีกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่ด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่ควรให้ความส าคัญในการติดตามและเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง 5 กิจกรรม สรุปได้ 
ดังนี้ 

ด้าน/กิจกรรม ความคืบหน้า 
ด้านการเมือง 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 
กา รส ร้ า ง ค ว ามส า มั ค คี ป ร อ ง ด อ ง
สมานฉันท์ของคนในชาต ิ

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้าง
ความสามัคคีปรองดองได้จัดจ้างที่ปรึกษาและจัดท ารายละเอียด
แผนการด าเนินงานไว้แล้ว โดยจะศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและลงพ้ืนที่
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เพ่ือส ารวจและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งจัดท าสรุปผลและข้อเสนอให้แล้ว
เสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดต่อไป 

ด้านกฎหมาย 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 
จัดให้มีกลไกทางกฎหมาย เพ่ือให้มีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่
ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับ
เป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน  
กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 
จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวม
กฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน เพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งาน 

 
- (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... อยู่ระหว่าง
พิจารณาของรัฐสภา (ไม่มีความคืบหน้าเพ่ิมเติมจากการรายงานรอบที่
แล้ว ณ เดือนเมษายน 2565) 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่ง (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วย
การจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึ งได้
โดยสะดวก พ.ศ. .... ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพ่ือ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว2 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 
การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
ระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้รับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
และได้ส่ง (ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าวให้ สลค. เพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีแล้ว3 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

จัดให้มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจ 203 สถานี จาก 1,482 
สถานีทั่วประเทศ (ไม่มีความคืบหน้าเพ่ิมเติม จากการรายงานรอบที่
แล้ว ณ เดือนเมษายน 2565) 

และในส่วนการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จ านวนทั้งสิ้น 45 ฉบับ มี
กฎหมายที่ด าเนินการแล้วเสร็จเพิ่มขึ้น 2 ฉบับ4 ได้แก่ 1) ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าข้อก าหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework 
Guideline) โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และ 2) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 
  3. การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ สศช. ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้เปิดใช้งาน “ระบบ
วิเคราะห์ความคล้ายของโครงการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ผ่านมาและน าไปก าหนดประเด็นในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผน
แม่บทฯ เพ่ือให้สามารถจัดท าโครงการฯ ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน และคุ้มค่ากับงบประมาณ โดยหน่วยงานสามารถ
เรียกดูข้อมูลโครงการที่มีความคล้ายกันได้ทั้งในมิติภาพรวมหรือในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งจากชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิงผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนที่ด าเนินการ 
  4. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานของรัฐควรให้
ความส าคัญกับการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินการให้ตอบโจทย์และพุ่ง
เป้าการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ในการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ในระดับโครงการ ซึ่งจะต้อง
รายงานความก้าวหน้าทุกสิ้นไตรมาส และผลสัมฤทธิ์ในระดับแผนระดับที่ 3 ทั้งแผนปฏิบัติราชการรายปี ราย 5 ปี 
และแผนปฏิบัติการด้าน... ซ่ึงจะต้องรายงานผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ และต้องน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ตามรอบการรายงานฯ ที่ก าหนดไว้ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนา และยกระดับกระบวนการด าเนิน
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โครงการ/การด าเนินงานให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและเป็นข้อมูลส าคัญที่จะน าไปสู่
การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างเป้นรูปธรรมต่อไป 
______________________________ 
1 คณะรัฐมนตรีมีมติ (21 มิถุนายน 2565) เห็นชอบให้ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ หน่วยงานเจ้าภาพหลักและภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย บนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามมติ
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการ
ด าเนินการในระยะต่อไปอย่างเคร่งครัด  
2 อยู่ระหว่างรอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3 สลค. ได้ส่งคืน (ร่าง) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้ สปน. เพื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นอีก
ครั้งเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน 
4 ณ ปัจจุบัน มีกฎหมายที่ด าเนินการแล้วเสร็จ รวม 4 ฉบับ [กฎหมายที่ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนหน้านี้ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติการ
เข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 และ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564] 
 
14. รายงานผลการด าเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่ส าคัญ รอบ 12 เดือน ปี 2564 
  คณะรัฐมนตรีรีบทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานผลการด าเนินงานของระบบ
ประกันภัยและพัฒนาการที่ส าคัญ รอบ 12 เดือน ปี 2564 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) [เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พ.ศ. 2550 มาตรา 20 (10) ที่บัญญัติให้ส านักงาน คปภ. จัดท ารายงานประจ าปี
เพ่ือแสดงผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงานของ คปภ. และส านักงาน คปภ. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ] สรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ภาพรวมธุรกิจประกันภัยของไทย รอบ 12 เดือน ปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 3.29 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 878,578 ล้านบาท ประกอบด้วย เบี้ยประกันภัย
จากธุรกิจประกันชีวิต 613,841 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.34 และเบี้ยประกันภัยจากธุรกิจประกันวินาศภัย 
264,737 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.56 ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ. คาดการณ์ว่า ในปี 2565 ธุรกิจประกันภัยจะมีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 0.84 ถึง 2.84 คิดเป็นมูลค่าเบี้ยประกันภัยประมาณ 870,381-887,644 ล้านบาท 
  2. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน คปภ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) และตาม
นโยบายของรัฐบาล สรุปได้ ดังนี้ 

การด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยน : ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมมิติการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่และสอดคล้องกติกาสากล 
1) ปรับเปลี่ยนกรอบการก ากับดูแลเพ่ือให้เกณฑ์การก ากับดูแลมี
ความยืดหยุ่น ก ากับเท่าที่จ าเป็น และสอดคล้องกติกาสากล โดย
ด าเนินโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ 
ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย และปรับปรุง
หลักเกณฑ์การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันภัย เป็นต้น 
2) พัฒนาเครื่องมือและเพิ่มมิติการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้
เท่าทัน พร้อมป้องกัน และประเมินความเสี่ยงใหม่ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
เช่น เตรียมความพร้อมส าหรับรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะเพ่ือ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทประกันภัย ระยะที่ 2 และศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพ
การสอบบัญชีธุรกิจประกันภัย 
3) สร้างกลไกและเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
การฉ้อฉลประกันภัย เช่น ออกประกาศนายทะเบียน เรื่อง ก าหนด

การออกหรือปรับกฎเกณฑ์ใหม่ต้อง
ค านึงถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของ
ภาคธุรกิจประกันภัยที่มีความแตกต่างกัน 
เช่น ขนาดธุรกิจ บุคลากร ระบบเทคโนโลยี
เพ่ือให้ภาคธุรกิจสามารถปฏิบัติตามได้ 
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แบบรายงานพฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัยและ
ช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัยส าหรับบริษัทประกันชีวิต/
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 
4) ส่งเสริมงานวิจัยและยกระดับองค์ความรู้ด้านการประกันภัยเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ
นวัตกรรม จัดสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัยประจ าปี 2564 และ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างส านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย 
5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ก ากับดูแลทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างบูรณาการเพื่อดูแลเสถียรภาพระบบประกันภัยและ
สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดประกันภัย เช่น ศึกษาแนวทางการ
เจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินสาขาประกันภัยภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ 2 เชื่อม่ัน : สร้างความเชื่อม่ันและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและกลไก
ที่เป็นธรรม 
1) เร่งสร้างความตระหนักถึงความรู้และความส าคัญด้านการ
ประกันภัยด้วยเครื่องมือและช่องทางที่หลากหลาย ควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยี เช่น จัดการอบรมความรู้ประกันภัยผ่านโครงการ คปภ. 
เพ่ือชุมชนและโครงการ พ.ร.บ. รุกท่ัวไทย 
2) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและใช้ในการวางแผนทางการเงิน
และการประกันภัย เช่น โครงการสร้างระบบการให้ความรู้ด้านการ
ประกันภัยครบวงจร 
3) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการประกันภัยและ
พฤติกรรมทางตลาดของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยให้
มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เช่น ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย 
4) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ด้านการประกันภัยของส านักงาน คปภ. เช่น พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการ
ประกันภัย 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ส่งผลให้ต้องปรับกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ดานการประกันภัยเป็นการ
ผลิตสื่อเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
ความรู้ เช่น การจัดท าสื่อวีดิทัศน์หรือคลิป
เสียง เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวล้ า : สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ภายใต้ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็น 
1) เร่งผลักดันและสร้างระบบนิเวศน์ด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสมให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวเป็นดิจิทัล เพ่ือให้
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง ความต้องการของลูกค้า และปรับ
กระบวนการท างานและการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาการกลั่นกรองการขึ้น
ทะเบียนการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูลด้านการประกันภัยแห่งชาติ 
2) พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรูปแบบ
ใหม่รองรับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยการ
ก าหนดแนวทางและออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วม
โครงการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ
ส าหรับธุรกิจประกันภัย 

ข้อมูลด้านการประกันภัยมีความซับซ้อน
และเชื่อมโยงหลายภาคส่วน จึงต้องใช้
เวลาในการจัดท าฐานข้อมูลและสร้าง
ความเข้าใจร่วมกับผู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้
ระบบมีความสมบูรณ์มากที่สุด 
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3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี
การประกันภัยและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ประกันภัย เช่น ขยายบทบาทศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านประกันภัย
ในการให้ค าแนะน าแก่บริษัทประกันภัยและ Startups 
4) สร้างกลไกความร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เช่น จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
รายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันภัย 
5) ยกระดับความสามารถของธุรกิจประกันภัยในการป้องกัน
ตรวจจับ และตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและภัย
คุกคามทางไซเบอร์ เช่น การพัฒนาและส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจประกันภัยและ
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยที่
สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยงของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
1) สร้างสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือให้บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยใหม่ ๆ ที่รองรับความต้องการและรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาดได้รวดเร็วขึ้น เช่น การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง
การเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมทางด้านประกันภัยและ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะราย 
2) ต่อยอดและขยายผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จ าเป็น
และตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่น การ
ประกันภัยส าหรับรายย่อยและการประกันภัยพืชผล รวมทั้งการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และผลักดันกฎหมาย
แม่บทที่เก่ียวข้อง  
3) ผลักดันการประกันสุขภาพภาคเอกชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากการประกันสุขภาพมากขึ้น เช่น โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสุขภาพด้วยการประกันภัยและ
จัดท าคู่มือประกอบการซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพส าหรับ
ประชาชน 
4) ส่งเสริมให้การประกันภัยมีบทบาทส าคัญในการบริหารความ
เสี่ยงภาครัฐ เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปีการผลิต 2564 

ผู้บริโภคมีความต้องการความคุ้มครอง
เฉพาะรายและเฉพาะความเสี่ยงมากขึ้น 
บ ริ ษั ท ป ร ะกั น ภั ย จึ ง ต้ อ ง เ ร่ ง พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ทั้งนี้ 
อัตราการเจ็บป่วยและจ านวนผู้เสียชีวิตที่
เ พ่ิมสูงขึ้นจากโควิด-19 อาจส่งผลให้
บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าสิน ไหม
ทดแทนสูงกว่าที่คาดการณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรชั้นน า บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการท างานมีความคล่องตัว
และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
1) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะให้เป็นก าลังส าคัญใน
การขับเคลื่อนภารกิจของส านักงาน คปภ. และบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไป เช่น จัดอบรมหลักสูตรผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
2) วางโครงสร้างและรูปแบบการท างานใหม่ รวมถึงปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการท างานร่วมกัน เช่น โครงการศึกษาการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart OIC* ระยะที่ 2  

- 
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3) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กร 
เช่น การศึกษาแนวโน้มและปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่อทิศทาง
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของส านักงาน คปภ. และธุรกิจประกันภัย
ไทย  
4) ปรับกระบวนการท างานและระบบงานที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของส านักงาน คปภ. และใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการ
ตัดสินใจ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัลที่มีความคล่องตัวสูง เช่น พัฒนาแพลตฟอร์มระบบการ
ให้บริการ การออกใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย/ผู้ประเมิน
วินาศภัยทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร 
5) สร้างกลไกการมีส่วนร่วม เปิดรับมุมมองจากทุกภาคส่วนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับสาธารณชนและภายในองค์กร 
โดยเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือก าหนดทิศทางและกรอบการ
ด าเนินงานด้านการเงินที่ยั่งยืนในภาคการเงินไทย 

  3. มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-
19 ต่อผู้เอาประกันภัย ประชาชน ภาคธุรกิจประกันภัย และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 มาตรการบรรเทาผลกระทบส าหรับประชาชนและผู้ประกอบการ เช่น มาตรการให้
บริษัทสามารถให้ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองโควิด-19 และขยายสิทธิให้ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ 
   3.2 มาตรการบรรเทาผลกระทบส าหรับบริษัทประกันภัย เช่น มาตรการส าหรับบริษัท
ประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนโควิด-19 เพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่องในการด าเนินงาน เช่น การยกเว้นการ
ค านวณเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัยจากการรับประกันภัยโควิด-19 
   3.3 มาตรการบรรเทาผลกระทบส าหรับคนกลางประกันภัย เช่น ก าหนดให้หน่วยงานที่มี
ความประสงค์จัดอบรมแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ขอรับความเห็นชอบในการจัดอบรมต่อส านักงาน คปภ.  
   3.4 มาตรการเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. เช่น การออกประกาศ
หลักเกณฑ์และอัตราการใช้จ่ายงบฉุกเฉินของส านักงาน คปภ. ส าหรับกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุอันสมควรเพ่ือป้องกัน
และบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 
  4. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของส านักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ปี 2564 ซึ่ง
ประกอบด้วย 16 ตัวชี้วัด มีค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักรวมอยู่ที่ 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 
ซึ่งได้ 4.625 คะแนน 
  5. ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านประกันภัยกับส านักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคในปี 2564 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2,105 ราย โดยประเมินผลความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพการ
ให้บริการ การเข้าถึงบริการ และความเป็นธรรม มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ที่ร้อยละ 93.20 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 32.20 
___________________________ 
* Smart OIC คือแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัย ผ่านการศึกษา 
วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งแนวโน้มรูปแบบธุรกิจเพ่ือ
ก ากับดูแลและส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัยให้มีความม่ันคงและยั่งยืน 
 
15. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนเมษายน และ 4 เดือนแรกของปี 2565 
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 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนเมษายน และ 4 เดือนแรกของ             
ปี 2565 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  ดังนี้   
 สาระส าคัญ  
 1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนเมษายน และ 4 เดือนแรกของปี 2565 

  การส่งออกของไทยในเดือนเมษายน 2565 มีมูลค่า 23,521.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (782,146 
ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 9.9 หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน ทองค า และยุทธปัจจัย ขยายตัวร้อยละ 6.9 ต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 14 ท่ามกลางการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานการผลิต รวมถึงเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้นในหลายประเทศ นอกจากนี้ ยังมี
ภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน อย่างไรก็ดี ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโลก (Global Manufacturing PMI) ยังอยู่
เหนือระดับ 50 โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป อินเดีย เกาหลีใต้ และอาเซียนรวมทั้งมีความต้องการสินค้าที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตเพ่ิมขึ้น ท าให้การส่งออกของไทยขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร 
  มูลค่าการค้ารวม 

  มูลค่าการค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนเมษายน 2565 การส่งออก มีมูลค่า 23,521.4 
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 9.9 การน าเข้า มีมูลค่า 25,429.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 21.5 
ดุลการค้าขาดดุล 1,908.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ ภาพรวม 4 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-เมษายน) การ
ส่งออก มีมูลค่า 97,122.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 13.7 การน าเข้า มีมูลค่า 99,975.1 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขยายตัวร้อยละ 19.2 ดุลการค้า ขาดดุล 2,852.4 ล้านเหรียญสหรัฐ 

  มูลค่าการค้าในรูปเงินบาท เดือนเมษายน 2565 การส่งออก มีมูลค่า 782,146 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 19.3 การน าเข้า มีมูลค่า 856,253 ล้านบาท ขยายตั วร้อยละ 31.7 ดุลการค้า ขาดดุล 74,107                  
ล้านบาท ขณะที่ ภาพรวมการส่งออก 4 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-เมษายน) การส่งออก มีมูลค่า 
3,183,591 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 24.3 การน าเข้า มีมูลค่า 3,322,907 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 30.3 
ดุลการค้า 4 เดือนแรกของปี 2565 ขาดดุล 139,316 ล้านบาท 
   การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

  มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 10.8 (YoY) 
ขยายตัวต่อเนื่อง 17 เดือน สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 49.5 (ขยายตัวใน
ตลาดจีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ไต้หวัน และสหรัฐฯ) ข้าว ขยายตัวร้อยละ 44.0 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ อิรัก สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ จีน เซเนกัล และโมซัมบิก) ไขมันและน้ ามันจากพืชและสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 126.7 (ขยายตัวใน
ตลาดอินเดีย มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม ญี่ปุ่น และกัมพูชา) น้ าตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 87.9 (ขยายตัวในตลาด
อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว เมียนมา และสิงคโปร์) อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวร้อยละ 24.7 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ อิตาลี 
มาเลเซีย ออสเตรเลีย และเวียดนาม) สินค้าส าคัญที่หดตัว ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง หดตัวร้อยละ 
12.4 (หดตัวในตลาดจีน ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม และญี่ปุ่น) ยางพารา หดตัวร้อยละ 8.6 (หดตัวในตลาดจีน 
มาเลเซีย และญี่ปุ่น) เครื่องดื่ม หดตัวร้อยละ 14.5 (หดตัวในตลาดเมียนมา เวียดนาม จีน และฟิลิปปินส์) ไก่สด               
แช่เย็น แช่แข็ง หดตัวร้อยละ 12.7 (หดตัวในตลาดจีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ ลาว และเมียนมา) นมและผลิตภัณฑ์นม หด
ตัวร้อยละ 25.7 (หดตัวในตลาดกัมพูชา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เมียนมา และเวียดนาม) 4 เดือนแรกของปี 2565 การ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 12.6 
  การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

  มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 8.3 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่อง 14 
เดือน โดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัวดี ได้แก่ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน ขยายตัวร้อยละ 19.9 (ขยายตัวในตลาดจีน 
เวียดนาม อินเดีย กัมพูชา และสิงคโปร์) แผงวงจรไฟฟ้า ขยายตัวร้อยละ 15.3 (ขยายตัวในตลาดฮ่องกง สิงคโปร์ 
สหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไต้หวัน) อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค า) ขยายตัวร้อยละ 48.5 (ขยายตัว
ในตลาดสหรัฐฯ อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และสหราชอาณาจักร) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ขยายตัวร้อย
ละ 25.6 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม) ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ขยายตัวร้อยละ 53.2 
(ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย เวียดนาม และจีน) ขณะที่สินค้าส าคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์ 
อุปกรณ์ และส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 10.9 (หดตัวในตลาดออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และสหรัฐฯ) 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ หดตัวร้อยละ 30.7 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ จีน ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น) 
ผลิตภัณฑ์ยาง หดตัวร้อยละ 5.2 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม และเกาหลีใต้) เครื่องปรับอากาศ
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และส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 8.1 (หดตัวในตลาดออสเตรเลีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอินเดีย)  อุปกรณ์กึ่ง
ตัวน า ทรานซิสเตอร์ และไดโอด หดตัวร้อยละ 8.6 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ เวียดนาม ฮ่องกง ญี่ปุ่น และจีน) 4 เดือน
แรกของปี 2565 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 13.3 
  ตลาดส่งออกส าคัญ 
  การส่งออกไปยังตลาดส าคัญส่วนใหญ่ชะลอตัวลง ท่ามกลางปัจจัยกดดันจากสถานการณ์
รั ส เซี ย -ยู เ ครน  ขณะที่ ก ารส่ งออกไปตลาดจี นหดตั ว เนื่ อ งจากผลกระทบจากการใช้ มาตรกา ร 
ล็อกดาวน์ ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่างๆ สรุปได้ดังนี้ (1) ตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ 7.6 โดยขยายตัว
ในตลาดสหรัฐฯ ร้อยละ 13.6 อาเซียน (5) ร้อยละ 26.9 CLMV ร้อยละ 9.3 ขณะที่ตลาด จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป 
(27) หดตัวร้อยละ 7.2 ร้อยละ 0.3 ร้อยละ 0.2 ตามล าดับ (2) ตลาดรอง ขยายตัวร้อยละ 12.4 ขยายตัวในตลาดเอเชีย
ใต้ ร้อยละ 33.9 ตะวันออกกลาง ร้อยละ 25.4 ทวีปแอฟริกา ร้อยละ 14.9 และลาตินอเมริกา ร้อยละ 2.0 ขณะที่ทวีป
ออสเตรเลีย และรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS หดตัวร้อยละ 4.5 และ 65.2 ตามล าดับ และ (3) ตลาดอ่ืน ๆ ขยายตัว
ร้อยละ 172.2 อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ ขยายตัวร้อยละ 392.2 
 2.  ปัจจัยสนับสนุนและมาตรการส่งเสริมการส่งออก 
  มาตรการและแผนส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ที่ส าคัญ อาทิ (1) ส่งเสริมการ
ส่งออกข้าว ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยในต่างประเทศ (2) ขยายความร่วมมือทางการค้ากับตลาดใหม่ ๆ  อาทิ การ
ประชุ ม JTC ไทย-ภูฏาน ครั้ งที่  4 ผลั กดั นการส่ งออกสมุนไพรและยาแผนโบราณ การประชุ ม J TC  
ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 เพ่ือเจรจา การอ านวยความสะดวกการส่งออกผลไม้ไทยผ่านแดนเวียดนามไปจีน และขอให้
เวียดนามยกเลิกระงับการน าเข้าเนื้อไก่  เงาะ และมะม่วง  นอกจากนี้  มีการลงนาม Mini-FTA กับ อินเดีย  
(รัฐเตลังคนา) และจีน (มณฑลกานซู่) เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า รวมถึงการผลักดันการส่งออกในการหารือระดับ
รัฐมนตรีกับชาติต่างๆ อาทิ เปรู เวียดนาม ฮ่องกง และมองโกเลีย เป็นต้น และ (3) ส่งเสริมการส่งออกผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ เพ่ือให้เขา้ถึงผู้บริโภคในต่างประเทศโดยตรง 
   แนวโน้มการส่งออกของไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
ที่มีทิศทางเพ่ิมขึ้น เนื่องจากประเทศคู่ค้าต้องการรักษาความมั่นคงทางอาหาร สินค้าอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัว
ได้ดีจากสินค้าขั้นกลาง เช่น เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน (เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ 
น้ ามันส าเร็จรูป ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ) ขณะเดียวกันการส่งออกไทยได้รับประโยชน์จากทิศทางเงินบาท
อ่อนค่าที่เอ้ือต่อการส่งออก อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศคู่ค้าหลัก ซึ่ง
อาจเป็นปัจจัยบั่นทอนการส่งออกในระยะถัดไป 
 
16. เรื่อง สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนพฤษภาคม 2565  
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้  
  สาระส าคัญ  
  1. สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้ 
   ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนพฤษภาคม 2565 เท่ากับ 106.62 (ปี 2562 = 100) ส าหรับ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 7.10 (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับหลาย
ประเทศที่เงินเฟ้อสูงขึ้น โดยประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรป ตัวเลขเงินเฟ้อเร่งตัว
สูงขึ้นค่อนข้างมาก โดยมีสาเหตุจากอุปสงค์ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ  การตึงตัวของอุปทาน และ
มาตรการคว่ าบาตรระหว่างประเทศ ท าให้อุปทานไม่สมดุลกับอุปสงค์มากขึ้น  ส าหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
รวมถึงประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยยังสูงไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศดังกล่าว เนื่องจากเศรษฐกิจฟ้ืนตัวช้า 
ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นจากผลของราคาพลังงานและอาหารในตลาดโลก 
   อัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนนี้ อยู่ที่ร้อยละ 7.10 (YoY) ปัจจัยหลักยังคงเป็นราคา
พลังงานและอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยสินค้ากลุ่มพลังงาน ทั้งราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก 
การยกเลิกการตรึงราคาก๊าซหุงต้มท าให้ราคาทยอยปรับเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได และการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) 
นอกจากนี้ ฐานราคาในเดือนเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างต่ า จึงมีส่วนท าให้เงินเฟ้อในเดือนนี้อยู่ที่ร้อยละ 7.10               
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อย่างไรก็ตาม ข้าวสาร เครื่องนุ่งห่ม ค่าเช่าบ้าน และการศึกษา ราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อหักอาหารสดและ
พลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐาน อยู่ท่ีร้อยละ 2.28 (YoY) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   สินค้าส าคัญท่ีท าให้เงินเฟ้ออยู่ท่ีระดับ 7.10 (YoY) 

 กลุ่มพลังงาน สูงขึ้นร้อยละ 37.24 โดยเฉพาะราคาน้ ามันเชื้อเพลิงสูงขึ้นถึงร้อย
ละ 35.89 ปรับสูงขึ้นตามทิศทางราคาน้ ามันในตลาดโลก ค่ากระแสไฟฟ้า สูงขึ้นร้อยละ 45.43  ตามการปรับเพ่ิม
ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ในรอบเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565 และราคาก๊าซหุงต้ม สูงขึ้นร้อยละ 8.00 จากการ
ทยอยปรับเพ่ิมขึ้นแบบขั้นบันได ตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2565 

 กลุ่มอาหาร สูงข้ึนร้อยละ 6.18 อาทิ เนื้อสุกร ไก่สด และไข่ไก่ ราคาเปลี่ยนแปลงตาม
ต้นทุนการเลี้ยง ผักสด ราคาเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ส่วนเครื่องประกอบอาหาร อาหาร
ส าเร็จรูป และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ราคาปรับขึ้นตามต้นทุน 

 สินค้าอ่ืน ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (แชมพู ยาสีฟัน สบู่ถูตัว) ราคาปรับเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากสิ้นสุดโปรโมชั่น นอกจากนี้ สิ่งที่เกี่ยวกับการท าความสะอาด (น้ ายาล้างจาน น้ ายารีดผ้า น้ ายาปรับผ้านุ่ม) ยาสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (บุหรี่ เบียร์ สุรา) ราคาทยอยปรับเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 

ขณะที่สินค้าส าคัญอีกหลายรายการราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 กลุ่มข้าวแป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 2.81 โดยเฉพาะราคาข้าวสาร ราคา

ปรับลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตมีจ านวนมากกว่าปีที่ผ่านมา 
 การศึกษา ลดลงร้อยละ 0.65 ตามค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ปรับ

ลดลงทุกระดับชั้น 
 เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.06 (กางเกงขายาวบุรุษ และเสื้อ

สตรี) ราคาเปลี่ยนแปลงตามการจัดโปรโมชั่นเป็นส าคัญ 
ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนนี้ เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.40 (MoM) จากการ

สูงขึ้นเกือบทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มพลังงาน ผลไม้สด เนื้อสัตว์ เครื่องประกอบอาหาร และของใช้ส่วนบุคคล 
และเฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2565 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ท่ีร้อยละ 5.19 (AoA) 

ส าหรับดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนพฤษภาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 13.3 (YoY) เป็นการปรับสูงขึ้นใน
ทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ซึ่งมีสินค้ากลุ่มปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง สาเหตุเกิดจากราคาพลังงาน ค่าขนส่งและราคาวัตถุดิบน าเข้า รวมทั้งเงินบาทที่อ่อนค่า 
และต้นทุนการผลิตอ่ืน ๆ  ขณะที่ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศอยู่ในระดับสูง ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง สูงขึ้น
ร้อยละ 6.5 (YoY) สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง อาทิ สินค้าในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ขณะที่ต้นทุนการผลิตยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ทั้งน้ ามัน ถ่านหิน 
และอลูมิเนียม ส่วนดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวม ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 44.7 เทียบกับระดับ 45.7 ในเดือน
ก่อนหน้า ทั้งนี้เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกประเทศ ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
และราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่ปรับสูงขึ้น ประกอบกับมาตรการบรรเทาค่าครองชีพภาครัฐบางมาตรการได้สิ้นสุดลง 
และการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จะเป็นปัจจัย
บวกท่ีส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยได้ในระยะต่อไป 

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ เดือนมิถุนายน 2565 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงมีการขยายเพดานการตรึงราคาน้ ามันดีเซล การปรับ
ราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) เพ่ิมขึ้นแบบขั้นบันได ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนนี้ และการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) นอกจากนี้ 
สินค้าอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะอาหารสดและอาหารส าเร็จรูปที่ปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต รวมถึงต้นทุนการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ การระงับการส่งออกสินค้าในหลายประเทศ และอุปสงค์ที่เริ่มฟ้ืนตัวจากภาคการท่องเที่ยว และ
การส่งออก จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้เงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังคงเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง 

2. แนวโน้มเงินเฟ้อท่ัวไป ปี 2565 
กระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อทั่วไปของไทย ปี 2565 จะเคลื่อนไหวในกรอบร้อยละ 

4.0 - 5.0 (ค่ากลางอยู่ที่ 4.5) ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญจะมีการทบทวนอีกครั้ง 
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17. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1/2565 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2/2565 
และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าเดือนเมษายน 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1/2565 และแนวโน้มไตร
มาส    ที่ 2/2565 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าเดือนเมษายน 2565 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม 
(อก.) เสนอ ดังนี้  
  สาระส าคัญ  
  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1/2565 เม่ือพิจารณาจากดัขนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) ขยายตัวร้อยละ 1.4 ชะลอตัวลงเม่ือเทียบกับในไตรมาสที่ 4/2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.7 ซึ่งส่วนหนึ่ง
ได้รับผลกระทบจากปัญหาข้อจ ากัดในห่วงโซ่อุปทานโลก ทั้งนี้ อุตสาหกรรมส าคัญที่ขยายตัวในไตรมาสที่ 
1/2565 อาทิ การกลั่นปิโตรเลียม เป็นผลจากนโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ รวมถึงการ
ผ่อนคลายนโยบายควบคุมการระบาดของเชื้อโควิดมากขึ้น หลังจากประชากรได้รับวัคซีนทั่วถึงและครอบคลุม ท าให้มี
การเดินทางเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่รัฐยังคงนโยบายควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด น้ าตาล 
เนื่องจากปีนี้มีอ้อยเข้าโรงงานมากกว่าปีก่อน ยานยนต์ ปัจจัยหลักมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19                   
ที่ทยอยคลี่คลาย และรายได้เกษตรกรในปีนี้ที่เพ่ิมขึ้นกว่าปีก่อน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากตลาดโลกยังคงมี
ความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การผลิตเบียร์ ภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากภาครัฐ
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดในภาคธุรกิจร้านอาหารและสถานบริการมากข้ึน ตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน รวมถึง
ผู้ผลิตได้ปรับขึ้นราคาเบียร์ ตามต้นทุนที่สูงขึ้น ท าให้ร้านค้ามีการส ารองสินค้าไว้มากขึ้น 
  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2565 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกรรม  
(MPI) ขยายตัวร้อยละ 0.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศมีแนวโน้ม
คลี่คลาย ท าให้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ทั้งในประเทศและหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงการเปิด
ประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟ้ืนตัว 
  อุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนเมษายน 2565 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน คือ 
  1. ยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 12.82 ตามการขยายตัวของตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก                
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงค าสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าท่ีเพ่ิมขึ้น 
  2. การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม ขยายตัวร้อยละ 12.53 จากเศรษฐกิจทยอยฟ้ืนตัวดีขึ้นหลังมีการผ่อน
คลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ท าให้การขนส่งเดินทางในประเทศเพ่ิมขึ้น 
  3. ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ที่มิใช่ยางล้อ ขยายตัวร้อยละ 23.41 ขยายตัวจากยางแท่งเป็นหลัก เนื่องจาก
ในปีก่อนมีแรงงานติดเชื้อท าให้มีการผลิตได้น้อยกว่าปกติ นอกจากนั้น ในปีนี้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักปรับตัวดี
ขึ้นท าให้มีค าสั่งซื้อกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
  4. เครื่องประดับแท้ ขยายตัวร้อยละ 35.95 จากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก การเปิดเมืองของ
หลายประเทศ การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางและจับจ่ายใช้สอยในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย
เพ่ิมมากข้ึน 
  5. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ 6.22 ตามความต้องการในตลาดโลกที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง 
  แนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขาที่ส าคัญ ไตรมาสที่ 2/2565 
  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า คาดการณ์ว่าจะหดตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากคาดว่าต้นทุนวัตถุดิบในไตรมาสที่  2 ยังปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย แต่มีแนวโน้มทรงตัวในไตรมาสที่ 3 
ประกอบกับต้นทุนพลังงานและการขนส่งในไตรมาสที่ 2 ที่ยังมีแนวโน้มสูง ท าให้ราคาเหล็กในตลาดโลกยังอยู่ใน
ระดับสูง ผู้บริโภคจึงชะลอค าสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์เงินเฟ้อที่ท าให้ราคาสินค้าเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเริ่มปรับตัวสูงขึ้น และต้นทุนการผลิตเหล็กในประเทศจีนที่ต่ ากว่าประเทศไทย อาจท าให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ต้องการน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กมากกว่าการซื้อในประเทศ 
  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะมีดัชนีผลผลิตและมูลค่าการส่งออกขยายตัวประมาณร้อยละ 
3.0 และ 10.0 ตามล าดับ เนื่องจากตลาดโลกยังคงต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การผลิตสินค้าสมัยใหม่ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งการขยายโครงข่ายและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี 5G ท าให้มีความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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  อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์  คาดว่า ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ใช้ผลิตกล่อง                             
บรรจุภัณฑ์ จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์กระดาษจะได้อานิสงค์ตามการใช้
งานส าหรับซื้อขายสินค้าออนไลน์ ในส่วนการส่งออกจะขยายตัวต่อเนื่องในกลุ่มเยื่อกระดาษ 
  อุตสาหกรรมอาหาร คาดว่าดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเล็กน้อย เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจและการค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ผ่อนคลายมาตรการของรัฐ การมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้น และปัจจัยบวกจากเงินบาทอ่อนค่าท่ี
ส่งผลดีต่อการส่งออก อย่างไรก็ตาม ราคาวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาหารและราคาพลังงานยังคงอยู่ในระดับสูงจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนภาคอุตสาหกรรมและก าลังซื้อของผู้บริโภค 
 
18. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                 
(สกพอ.) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เสนอมติ 
กพอ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 และให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (แผนปฏิบัติการฯ) พ.ศ. 2566-2570 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมใน
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยกระดับระบบการขนส่งให้เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อทั้งทางถนน ทาง
ราง ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ือพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ และสนับสนุนการเดินทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะของประชาชนในพ้ืนที่ EEC รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไฟฟ้าและประปา เพ่ือรองรับการยกระดับ
ขีดความสามารถของพ้ืนที่ EEC ให้สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เมือง
ใหม่ และกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภคจ านวน 77 โครงการ กรอบวงเงินรวม 337,797.07 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนโดยภาครัฐ
ประมาณร้อยละ 53 และการลงทุนโดยเอกชน/การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ประมาณร้อยละ 47 โดย
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการนั้น ๆ จะด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งงบประมาณจากแหล่งเงินตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  2. (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2566-2570 เป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 
2560-2565 ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 168 โครงการ โดยมีความคืบหน้าในการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ดังกล่าว ณ เดือนกันยายน 2564 ประมาณร้อยละ 70 ดังนั้น ในการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2566 -2570  
จึงได้มีการพิจารณาตัดโครงการบางส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนา EEC ออก เช่น 
โครงข่ายทางสนับสนุนเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วงจังหวัดสมุทรสาคร - สมุทรปราการ (สะพานข้าม
แม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นต้น และย้ายโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
แต่มีความจ าเป็นเข้ามาบรรจุในแผนปัจจุบันด้วย เช่น โครงการ MR2 [ชื่อเดิม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ชลบุรี - นครราชสีมา ช่วงแหลมฉบัง - ปราจีนบุรี ทล. 359 (M61)] และโครงการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความเพ่ิมความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา (125 กิโลเมตร) และโครงการรถไฟทางคู่                 
ช่วงศรีราชา - มาบตาพุด (70 กิโลเมตร) เป็นต้น รวมถึงได้น าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับเดิม พิจารณาประกอบกับสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่ EEC ในการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การฯ ฉบับใหม่นี้ 
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19. เรื่อง การก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการก าหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2565 จ านวน 51 รายการ 
จ าแนกเป็น 46 สินค้า 5 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
16 มิถุนายน 2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้มีมติ เห็นชอบให้คงรายการสินค้าและ
บริการควบคุม ปี 2565 เช่นเดียวกับ ปี 2565 จ านวน 51 รายการ จ าแนกเป็น 46 สินค้า 5 บริการ ก าหนดเป็น 10 
หมวดสินค้า และ 1 หมวดบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  (1) หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ ได้แก่ (1) กระดาษท าลูกฟูก กระดาษเหนียว  
(2) กระดาษพิมพ์และเขียน 
  (2) หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จ านวน 2 รายการ ได้แก่ (3) ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์  (4) 
รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก 
  (3) หมวดปัจจัยทางการเกษตร จ านวน 7 รายการ ได้แก่ (5) กากดีดีจีเอส (6) เครื่องสูบน้ า  (7) ปุ๋ย 
(8) ยาป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (9) รถเก่ียวข้าว 10) รถไถนา (11) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 
  (4) หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ านวน 2 รายการ ได้แก่ (12) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (13) น้ ามัน
เชื้อเพลิง 
  (5) หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ ได้แก่ (14) ยารักษาโรค (15) เวชภัณฑ์
เกี่ยวกับการรักษาโรค 
  (6) หมวดวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ ได้แก่ (16) ท่อพีวีซี (17) ปูนซีเมนต์ (18) สายไฟฟ้า (19) 
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น 
  (7) หมวดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ จ านวน 7 รายการ ได้แก่ (20) ข้าวเปลือก ข้าวสาร(21) ข้าวสาลี 
ข้าวบาร์เลย์ (22) ข้าวโพด (23) ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ (24) ผลปาล์มน้ ามัน  (25) มะพร้าว
ผลแก่ และผลิตภัณฑ์ (26) ยางพารา ได้แก่ น้ ายางสด ยางก้อน เศษยาง น้ ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ 
  (8) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค จ านวน 7 รายการ ได้แก่ (27) กระดาษช าระ กระดาษเช็ดหน้า (28) 
แชมพู (29) ผงซักฟอก น้ ายาซักฟอก (30) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (31) ผ้าอนามัย (32) ผ้าอ้อมส าเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ 
(33) สบู่ก้อน สบู่เหลว 
  (9) หมวดอาหาร จ านวน 12 รายการ ได้แก่ (34) กระเทียม (35) ไข่ไก่ (36) ทุเรียน (37) นมผง  
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว (38) น้ ามัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้
หรือไม่ได้ (39) แป้งสาลี (40) มังคุด (41) ล าไย (42) สุกร เนื้อสุกร (43) หอมหัวใหญ่  (44) อาหารกึ่งส าเร็จรูปบรรจุ
ภาชนะผนึก (45) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
  (10) หมวดอ่ืนๆ จ านวน 1 รายการ ได้แก่ (46) เครื่องแบบนักเรียน 
  (11) หมวดบริการ จ านวน 5 รายการ ได้แก่ (47) การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพ่ือ
การค้า (48) บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าส าหรับธุรกิจออนไลน์ (49) บริการทางการเกษตร (50) บริการ
รักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอ่ืนของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค และ (51) บริการรับ
ช าระเงิน ณ จุดบริการ 
 

ต่างประเทศ 
20.  เรื่อง หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฮังการีเพื่ อการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ในการได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และห้องชุด ส าหรับใช้เป็นที่พ านัก
และท่ีท าการของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในดินแดนของแต่ละฝ่าย 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการจัดท าหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม
การโอนที่เก่ียวข้องในการซื้อขายที่ดิน อาคาร และห้องชุด (หนังสือแลกเปลี่ยนฯ) เพ่ือใช้เป็นที่พ านักและที่ท าการของ
สถานเอกอัครราทูตและสถานกงสุลในดินแดนของแต่ละฝ่ายระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฮังการีบนหลักประติบัติต่าง
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ตอบแทน1 ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้ง
อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. อาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ (สถานเอกอัครราชทูตฯ) ในปัจจุบัน
เป็นอาคารที่มีอาคารขนาดเล็กและมีพ้ืนที่ใช้สอยค่อนข้างจ ากัด รวมทั้งมีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่ งถนนแคบและลาดชัน
มาก ส่งผลให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางสัญจรของผู้ที่มาติดต่อราชการ โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่มีหิมะตกท าให้ผู้มา
ติดต่อราชการได้รับอุบัติเหตุ ซึ่ง กต. เห็นว่าการซื้ออาคารที่ท าการของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความจ าเป็นเพื่อความ
ปลอดภัยและเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  
  2. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ขอให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการ
จัดท าหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายที่ดิน อาคารและห้อง
ชุด (หนังสือแลกเปลี่ยนฯ) เพ่ือใช้เป็นที่พ านักและที่ท าการของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในดินแดนของแต่
ละฝ่ายระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฮังการีบนหลักประติบัติต่างตอบแทน และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทยระบุเกี่ยวกับ 
(1) ให้รัฐบาลแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและห้องชุดในดินแดนของอีกฝ่าย โดยเป็นไปตาม
หลักประติบัติต่างตอบแทน และ (2) แต่ละฝ่ายจะได้รับการยกเว้นภาษี ค่าบ ารุง (Dues) และค่าธรรมเนียมการโอนทั้ง
ปวงในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ตามหลักประติบัติต่างตอบแทน ทั้งนี้ หากร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ 
ของฝ่ายไทยเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลฮังการี และฝ่ายฮังการีมีหนังสือตอบรับกลับมายังฝ่ายไทยก็จะมีผลเป็นข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศในอันที่จะด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป ซึ่งปัจจุบันฝ่ายฮังการียังไม่มีแผนที่จะ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย แต่ฝ่ายไทยมีอาคารเป้าหมายที่จะซื้อเป็นอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง
บูดาเปสต์แห่งใหม่ ขนาด 1,150 ตารางเมตร ราคา 3.5 ล้านยูโร หรือประมาณ 131.66 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565: 1 ยูโร เท่ากับ 37.6178 บาท) ซึ่งตามกฎหมายของฮังการีระบุให้มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและภาษีจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของอาคารเป้าหมายวงเงินรวมประมาณ 40.82 ล้านบาท  
  ทั้งนี้  ภายหลังจากการจัดท าหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าว ไทยจะได้รับการยกเว้นภาษีและ
ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้แก่ฝ่ายฮังการีเป็นจ านวน 40.82 ล้านบาท จากการจัดซื้ออาคารที่ท าการสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ ดังกล่าวโดยทันที ซึ่ง กต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อและปรับปรุง
อาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จากเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการกงสุลปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 วงเงิน 200 ล้านบาท และกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ได้อนุมัติให้ กต. ขยายระยะเวลาการใช้จ่าย
และเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการกงสุลไปถึงเดือนกันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กระทรวงการคลัง 
(กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)  ส านักงบประมาณ (สงป.) และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิจารณาแล้วเห็นชอบ/เห็นชอบในหลักการ/ไม่ขัดข้องในหลักการตามที่ กต. เสนอ  
___________________ 
1หลักประติบัติ/ปฏิบัติต่างตอบแทน หลักถ้อยทีถ้อยประติบัติ หรือหลักการต่างตอบแทน คือ ธรรมเนียมปฏิบัติ
ทางการทูตในการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมกันเพ่ือแสดงไมตรีจิตและมิตรภาพระหว่างประเทศ 
 
21. เรื่อง การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีการจัดท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางทูตและผู้ถือหนังสือเดินทางราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและผู้ถือหนังสือ
เดินทางราชการ (ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ กต. สามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ลงนามในร่าง
หนังสือแลกเปลี่ยนฯ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ขอให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ว่าด้วยการยกเว้นการ
ตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ (ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ)  และอนุมัติให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ เอกอัครราชทูต ณ กรุง
เฮลซิงกิ ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ (13 มกราคม 2558) เห็นชอบร่าง
หนังสือแลกเปลี่ยนฯ ไปแล้ว แต่โดยที่ทั้งสองฝ่ายยังมิได้มีการลงนามในร่างเอกสารดังกล่าวฝ่ายฟินแลนด์จึงเสนอให้มี
การปรับร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ เพ่ือใช้ทดแทนฉบับเดิม เช่น กลุ่มเป้าหมาย สิทธิประโยชน์   
  2. กต. แจ้งว่า ปัจจุบันไทยและฟินแลนด์ได้เห็นชอบในสาระและถ้อยค าของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ           
ร่วมกันแล้ว โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ ถื อ ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง ทู ต แ ล ะผู้ ถื อ ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง ร า ช ก า ร  ( Official 

Passport/Service Passport) ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน จ านวน 2 
ประเภท  
1. ประเภทที่มิได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในอาณาเขตของประเทศคู่ภาคี  ซึ่ง
จะต้องไม่รับการจ้างงานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพอิสระ หรือกิจกรรม
ส่วนตัวอ่ืน ๆ ในอาณาเขตของคู่ภาคี 
2. ประเภทที่เป็นสมาชิกคณะผู้แทนทางการทูตและที่ท าการทางกงสุลหรือองค์การ
ระหว่างประเทศภายในอาณาเขตของประเทศคู่ภาคี รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของ
บุคคลเหล่านั้นซึ่งพ านักอาศัยอยู่ด้วยกัน โดยอาจขยายระยะเวลาการอนุญาต
ออกไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่เม่ือมีค าร้องของรัฐผู้ส่ง 

การให้สิทธิประโยชน์ 
 

ยกเว้นการตรวจลงตราเพ่ือผู้ถือหนังสือเดินทางราชการระหว่างกัน เดินทางเข้า เดิน
ทางผ่าน พ านัก และออกจากอาณาเขตของประเทศคู่ภาคี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 
วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่บังคับใช้ใน
ปัจจุบันในประเทศภาคีนั้นระหว่างที่พ านักอยู่ภายในอาณาเขตของประเทศคู่ภาคี
นั้น 

เงื่อนไข 1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ (เช่น การน าหนังสือ
เดินทางแบบใหม่มาใช้) จะต้องแจ้งคู่ภาคีอีกฝ่ายทราบภายใน 30 วัน 
2. กรณีมีเหตุความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและภาคีแต่ละฝ่ายสงวนสิทธิ์ใน
การปฏิเสธในการเดินทางเข้ามา/ลดระยะเวลาที่อนุญาตให้พ านัก/ระงับความตกลง
ชั่วคราว โดยคู่ภาคีจะต้องแจ้งการระงับ/การสิ้นสุดการระงับความตกลงให้อีกฝ่าย
ทราบ ผ่านช่องทางการทูตภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการมีผลบังคับใช้ 

กรณีพิพาท ต้องได้รับการยุติอย่างฉันมิตร โดยการปรึกษาหารือหรือการเจรจา 
การบังคับใช้ หนังสือแลกเปลี่ยนฯ จะมีผลใช้บังคับในเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งเป็น

ลายลักษณ์อักษรตอบยืนยันจากคู่ภาคีผ่านช่องทางทางการทูตและไม่มีก าหนด
ระยะเวลา และยุติผลใช้บังคับได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรผ่านช่องทางทูตจากอีกฝ่ายหนึ่งเกี่ยวกับความประสงค์ท่ีจะสิ้นสุดความ
ตกลงฉบับนี้ 
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  ทั้งนี้ กต. แจ้งว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และส านักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) พิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง/ไม่ขัดข้อง
ในหลักการตามที่ กต. เสนอ  
 
22. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-ฮังการี ครั้ง
ที่ 3  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ไทย-ฮังการี ครั้งที่ 3 เพ่ือเป็นกรอบในการหารือกับฝ่ายฮังการีในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 3 
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 
  2. อนุมัติให้รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าว
ร่วมกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี 
  ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวในส่ วนที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินความสัมพันธ์ แต่มิใช่สาระส าคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงการ
ต่างประเทศและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 3 สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  สาระส าคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 3 มีสาระส าคัญเป็น
การสรุปผลการหารือของคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับฮังการี โดยมีประธาน
ร่วมกันในระดับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย เพ่ือหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการค้า 
การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ อาทิ ด้านพลังงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้าน
การเกษตร  
  ทั้งนี้ ร่างเอกสารผลลัพการประชุมฯ ไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้
บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 
23. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งท่ี 7 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 
    1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้าน
ช้าง ครั้งที่ 7 ทั้ง 5 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ร่างแถลงข่าวร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ
แม่โขง - ล้านช้าง ครั้ งที่  7 (Joint Press Communiqué of the Seventh Mekong - Lancang Cooperation 
Foreign Ministers’ Meeting) (2) ร่างแถลงการณ์ร่วมเพ่ือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
ภายใต้กรอบความร่ วมมือแม่ โขง  -  ล้ านช้ าง  ( Joint Statement on Deepening Disaster Management 
Cooperation under the Mekong - Lancang Cooperation Framework) (3) ร่ า งแถลงการณ์ร่ วม เ พ่ือการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Joint 
Statement on Deepening Agricultural Cooperation and Ensuring Food Security under the Mekong - 
Lancang Cooperation Framework) (4) ร่างแถลงการณ์ร่วมเพ่ือการส่งเสริมความร่วมมือด้านศุลกากรเพ่ือการ
ส่งเสริมการค้าและการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Joint 
Statement on Deepening Customs Cooperation to Secure Trade and Facilitate Clearance under the 
Mekong - Lancang Cooperation Framework) (5) ร่างแถลงการณ์ร่วมเพ่ือการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมื อแม่โขง - ล้านช้าง ( joint Statement on 
Deepening Exchanges and Mutual Learning among Civilizations under the Mekong - Lancang 
Cooperation Framework) 
  ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ ที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
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  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองเอกสาร
ผลลัพธ์ฯ ทั้ง 5 ฉบับดังกล่าว ตามท่ีประเทศสมาชิกมีฉันทามติ  
   สาระส าคัญของเรื่อง 
   กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation: MLC) พัฒนามาจากข้อ
ริเริ่มของไทยในปี 2555 เพ่ือจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าล้านช้าง - 
แม่น้ าโขง และได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง 
ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนมีนาคม 2559 ตามล าดับ ถือเป็นการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง - 
ล้านช้าง อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศไทย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และลด
ความเหลื่อมล้ าด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ   ทั้งนี้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาชนจีน
จะเป็นประธานร่วมจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง -ล้านช้าง ครั้งที่ 7 ในวันที่ 4 
กรกฎาคม 2565 ที่เมืองพุกาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
  ส าหรับสาระส าคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ (1) แถลงข่าวร่วมของการ
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 7 (2) แถลงการณ์ร่วมเพ่ือการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (3) แถลงการณ์ร่วมเพ่ือการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (4) 
แถลงการณ์ร่วมเพ่ือการส่งเสริมความร่วมมือด้านศุลกากรเพ่ือการส่งเสริมการค้าและการอ านวยความสะดวกด้านพิธี
การศุลกากร ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง และ (5) แถลงการณ์ร่วมเพ่ือการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง เป็นการแสดงเจตนารมณ์
ร่วมกันในระดับรัฐมนตรีระหว่างประเทศสมาชิก เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการภัย
พิบัติ การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาระบบศุลกากร และการร่วมมือทางด้านนวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว โดยไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่
เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 
24. เรื่อง ร่างปฏิญญาทางการเมืองในการประชุม High-level Meeting on Improving Global Road Safety 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุม High-level Meeting on Improving Global 
Road Safety ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยค าหรือประเด็นที่มิใช่สาระส าคัญต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองฯ และไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ผู้แทนไทยที่ได้รับมอบหมาย ร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองฯ เป็นผู้ใช้ดุลพินิจ
ในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทนไทยร่วมรับรอง
ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุม High-level Meeting on Improving Global Road Safety  
  3. รับทราบองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยส าหรับการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน (High-level Meeting of the United Nations General Assembly on 
Improving Global Road Safety) 
  สาระส าคัญ 
  ร่างปฏิญญาทางการเมืองในการประชุม High-level Meeting on Improving Global Road 
Safety เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรรัสเซียประจ าสหประชาชาติ และเอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรโกตดิวัวร์
ประจ าสหประชาชาติ ในฐานะผู้ประสานงานร่วม (co-facilitators: CoFs) ได้เวียน zero draft ของร่างปฏิญญาฯ ที่
ได้ร่วมจัดท ากับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ สรุปสาระส าคัญ
ของร่างปฏิญญาฯ ดังนี้ 
   1. ที่มา ถ้อยค าส่วนใหญ่ zero draft มีพ้ืนฐานมาจากเอกสารด้านความปลอดภัยทางถนน
ต่าง ๆ อาทิ ข้อมติสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) เรื่อง Improving Global Road Safety เอกสารผลลัพธ์ของการ
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ประชุม Global Ministerial Conference on Road Safety ค.ศ. 2020 (Stockholm Declaration) และข้อมติ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงข้อมูล
จากกิจกรรมสนับสนุนการประชุม High-level Meeting on Improving Global Road Safety เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2564 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 และเม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2565 
   2. ส่วนอารัมภบท (preambular part) กล่าวถึงสภาพปัญหาของความไม่ปลอดภัยทาง
ถนน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงหลัก (major risk factors) ที่ก่อให้เกดิอุบัติเหตุทางถนน 
   3. ส่วนปฏิบัติการ (operative part) กล่าวถึงแนวทางการด าเนินการและความมุ่งมั่นที่
จ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในส่วนอารัมภบท อาทิ (1) การใช้แนวทาง whole-of-government/whole-of-
society ในทุกระดับ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (2) การย้ าเป้าประสงค์ข้อ 3.6 ของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เรื่องความปลอดภัยทางถนน (3) การส่งเสริมแนวทาง safe systems และ (4) การใช้เครื่องมือ
และกลไกต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน อาทิ การวางผังเมืองการใช้เทคโนโลยี การเสริมสร้างระบบ
สาธารณสุข การแก้และบังคับใช้กฎหมาย การจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ  
   4. การติดตามผล เสนอให้ (1) เลขาธิการสหประชาชาติ (UN Secretary General: UNSG) 
จัดท ารายงานความคืบหน้าของการด าเนินการตามปฏิญญาฯ และเสนอต่อการประชุม UNGA สมัยที่ 78 ในปี ค.ศ. 
2024 และสมัยที่ 80 ในปี ค.ศ. 2026 และ (2) จัดการประชุม High-level Meeting on Improving Global Road 
Safety ในปี ค.ศ. 2026 เพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามปฏิญญาฯ และให้เป็น mid-term review ของ Second 
Decade of Action for Road Safety ค.ศ. 2021 – 2030 (ประกาศโดยข้อมติ UNGA ที่ 74/299) 
  ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติมีก าหนดจัดการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการ
พัฒนาความปลอดภัยทางถนน (High-level Meeting of the United Nations General Assembly on Improving 
Global Road Safety) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 - 18.00 น. (เวลานครนิวยอร์ก) 
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในรูปแบบร่วมประชุมด้วยตนเอง (in-person)  
 
25. เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่สร้างสรรค์และมีการปรับตัว
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่
สร้างสรรค์และมีการปรับตัวเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ (Siem Reap Declaration on 
Promoting a Creative and Adaptive ASEAN Community to Support the Cultural 
and Creative Economy)  รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรัฐมนตรีอาเซียนที่ก ากับดูแล
งานด้านวัฒนธรรมและศิลปะแห่งราชอาณาจักรไทย รับรองร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการส่งเสริม 
ประชาคมอาเซียนที่สร้างสรรค์และมีการปรับตัวเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์  (Siem 
Reap Declaration on Promoting a Creative and Adaptive ASEAN Community to Support 
the Cultural and Creative Economy) ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยค าของเอกสารฉบับดังกล่าวข้างต้นที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการรับรองหรือเห็นชอบเอกสาร
ดังกล่าวให้กระทรวงวัฒนธรรมสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามที่กระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  ร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการส่งเสริมประชาคมอาเ ซียนที่สร้างสรรค์และมีการปรับตัวเพ่ือ
สนับสนุนเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ (Siem Reap Declaration on Promoting a Creative 
and Adaptive ASEAN Community to Support the Cultural and Creative Economy) มีสาระส าคัญ 
ในการแสดงถึงความตระหนักในบทบาทอันส าคัญของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงการ
แสวงหาการเพ่ิมพูนความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของอาเซียน โดยร่าง
ปฏิญญาฉบับนี้จะมีส่วนสนับสนุนการฟ้ืนฟูของอาเซียนภายหลังสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับ
กรอบการฟ้ืนฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework: ACRF) โดยหลังจากท่ี
รัฐมนตรี AMCA ได้รับรองเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะมีการเสนอเอกสารดังกล่าวให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
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ส าหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 33 (33rd  Meeting of the Senior Officials 
Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community (SOCA)) และท่ีประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 (28th  ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting) เห็นชอบ 
จากนั้นจึงน าเสนอให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และครั้งที่ 41 (40th and 41st  ASEAN Summits) ให้การ
รับรองต่อไป 

 อนึ่ง เอกสารฉบับดังกล่าวไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดผลผูกพันภายใต้บังคับของ
กฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 
178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
 
26. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 16 และผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 16 (16th ASEAN 
Defence Ministers’ Meeting: 16th ADMM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง พร้อมวีดิทัศน์ตามที่กระทรวงกลาโหม 
(กห.) เสนอ  
  สาระส าคัญ ผลการประชุม 16th  ADMM สรุปได้ดังนี้ 
  1. การประชุม 16th  ADMM 
   1.1 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเอกสารผลลัพธ์ปี 65 จ านวนทั้งสิ้น 8 ฉบับ 
    1.1.1 รับรองเอกสาร จ านวน 6 ฉบับ ได้แก่ 1) เอกสารแนวความคิดว่าด้วย 
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียนในการควบคุมโรคระบาดข้ามพรมแดน 2) เอกสาร
แนวความคิดว่าด้วยการส่งเสริมกลไกสนับสนุนสตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพของอาเซียน  3) เอกสารแนว
ความคิคว่าด้วยการจัดตั้งความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านการป้องกันประเทศของอาเซียน  4) ขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านข้อมูลข่าวสารและความมั่นคงไซเบอร์อาเซียน 5) วิสัยทัศน์พนมเปญว่าด้วย
บทบาทของฝ่ายทหารในการสนับสนุนการฟ้ืนฟูจาก COVID-19 และ 6) ปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศในการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือมิตรภาพด้านความมั่นคง 
    1.1.2 รับทราบเอกสาร จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) เอกสารเพ่ือการหารือเรื่องการ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับคณะท างานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา และ 2) เอกสารเพื่อการหารือ เรื่องการสะท้อนประวัติศาสตร์ทางทหาร
เพ่ือการส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืน 
   1.2  ที่ประชุมฯ อนุมัติความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การจัดการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน + 1 อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence Ministers’+1 Informal Meeting) กับประเทศคู่
เจรจา จ านวน 4 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย และสหรัฐอเมริกา และ 2) การฝึก
ผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน - อินเดีย โดยให้ที่ประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนหารือเรื่องดังกล่าวต่อไป 
  2. การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่น อย่างไม่เป็นทางการ 
(ASEAN-Japan Defence Ministers’ Informal Meeting) 
   ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงของภูมิภาคและระหว่างประเทศและ
ความร่วมมือระหว่างอาเซียน - ญี่ปุ่น ส าหรับการฟ้ืนฟูภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สิ้นสุดลง 
รวมทั้งชื่นชมความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น ในวาระครบรอบ 50 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันดี และยาวนาน
ระหว่างกัน ตลอดจนการส่งเสริมขีดความสามารถให้กับอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์เวียงจันทน์ 2.0 (Vientiane Vision 
2.0) ซึ่งญี่ปุ่นได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนบนพ้ืนฐานของความเป็น
แกนกลางของอาเซียน 
  3. การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไม่
เป็นทางการ (ASEAN-China Defence Ministers’ Informal Meeting) 
   ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ชื่นชมความสัมพันธ์อาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน และการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในการรับมือ                           
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVD-19 อันสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างกัน ซึ่งสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีนมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับอาเซียนในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคให้เป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการผลักดันการเจรจาจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้มีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้เน้นย้ า 
ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ เพ่ือร่วมกันตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงในทุกมิติ บนหลักความเป็นแกนกลางของอาเซียน และการด ารงบทบาทน าของอาเซียนในสถาปัตยกรรมของ
ภูมิภาค 
  4. รองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมการเยี่ยมค านับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และเข้าร่วมการ
หารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมราชอาณาจักรกัมพูชา โดยฝ้าย
ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
อาเซียน รวมทั้งมีความพร้อมรับมือกับพลวัตด้านความมั่นคงท่ีเปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
  ทั้งนี้ ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะได้น าผลการประชุมไปด าเนินการตามความรับผิดชอบต่อไป 
 

แต่งตั้ง 
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางวารุณี               
พรรณพานิช วานเดอพิทท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ 
ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอการโอน นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์              
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารระดับสูง เงินประจ าต าแหน่ง 14,500 บาท) ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหาร
ระดับสูง เงินประจ าต าแหน่ง 21,000 บาท) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง เงินประจ าต าแหน่ง 21,000 บาท) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพ่ือ
มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. (นักบริหารระดับสูง เงินประจ าต าแหน่ง 21,000 บาท) 
ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการและส านักนายกรัฐมนตรี โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว  
 
30. เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายภูมินทร               
ปลั่งสมบัติ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง เงินประจ าต าแหน่ง 14,500 บาท) ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง  เงินประจ าต าแหน่ง 21,000 บาท) 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับ
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ที่หมดความจ าเป็น ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและส านักนายกรัฐมนตรี โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลง
ยินยอมการโอนแล้ว  
 
31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ             
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จ านวน 3 ราย เพ่ือทดแทน
ต าแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้  
   1. นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ให้ด ารงต าแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย    
   2. นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน ให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา   
  3. นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ไปด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตประจ าต่างประเทศ ตามข้อ 1 และ 3 ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
32. เรื่อง การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของเอกอัครราชทูต  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอ การต่อเวลาการด ารง
ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จ านวน 2 ราย ดังนี้   
   1. นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ซึ่งจะด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 และขอต่อเวลาการด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่อไปอีก 1 ปี               
(ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566   
   2. นายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งจะ
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 และขอต่อเวลาการด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่อไปอีก 1 ปี 
(ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566   
 
33. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นางเจิมมาศ              
จึงเลิศศิริ เป็นข้าราชการการเมือง ต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)] ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 
เป็นต้นไป  
 
34. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เสนอแต่งตั้ง                   
นายปรเมธี วิมลศิริ เป็นประธานกรรมการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ แทนประธานกรรมการเดิมที่พ้น
จากต าแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 
เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
 
35. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารศึกษาในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประธานกรรมการอาหาร
แห่งชาติเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านอาหารศึกษา) ในคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเนื่องจากถึงแก่กรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 
มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนนี้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เ หลืออยู่ของ
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กรรมการซึ่งตนแทน และในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การด าเนินการแต่งตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย) และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 (เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมาย/กรรมการและผู้บริหารของ
องค์การมหาชน)  
 
36. เรื่อง ผลการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จ านวน 1 คน ได้แก่ นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ ตามที่
คณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกแล้ว แทน นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง
เนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 

......................... 


