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

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดจ านวน 
    คนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
     รวม 3 ฉบับ 
  4.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ 
     จังหวัดล าพูน พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  หลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 
    อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  6.  เรื่อง  การจัดท าเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ  
    พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
    90 พรรษา 12  สิงหาคม 2565 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  7.  เรื่อง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ  
    ครั้งที่ 1/2565 
  8.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพ่ือเป็นเงินลงทุนส าหรับการลงทุน 
    ในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  9.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 
    รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
    อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนให้กับโรงเรียนที่ประสบภัย 
    ธรรมชาติในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  10.  เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ 
    เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกรณี 
    โค - กระบือป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน 
  11.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งที่ 12/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
    ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2565  
    และครั้งที่ 18/2565  
  12.  เรื่อง  การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจ 
    ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) [ร่างประกาศ 
    กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
    และนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ส าหรับกรณีการโอน 
    และการจ านองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
    (องค์การมหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด] 
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  13.  เรื่อง มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม 
    ที่เก่ียวเนื่อง 
  14. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ 
     เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
    และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า 
  15. เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ 
    เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ 
 

ต่างประเทศ 
  16.   เรื่อง  ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วย
    การพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable   
    Development: HLPF) ประจ าปี ค.ศ. 2022 
  17.  เรื่อง  ผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum 
    ครั้งที่ 27 
  18.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ (AEMs’ Special Meeting) 
    ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

แต่งตั้ง 
  19.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  20.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
     (กระทรวงสาธารณสุข)  
  21.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  22.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
  23.  เรื่อง  การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ครั้งที่ 1)  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา  
 
 
 

 
******************* 

ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 เพ่ือ
ก าหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาและสีประจ าสาขาวิชาของสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว  
 
2. เรื่อง ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนด
จ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้
ด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  
   ทั้งนี้ มท. เสนอว่า  
  1. ในปัจจุบันการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาวต่างชาตินับได้ว่ามีความส าคัญต่อสังคมไทย โดยมี
เหตุผลที่ต้องการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยหลายประการ เช่น เข้ามาเพ่ือท างาน เพ่ือการลงทุน เพ่ืออยู่กับ
ครอบครัว คู่สมรส หรือบุตรที่อยู่ในประเทศไทย การสนับสนุนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาด าเนินธุรกิจ
หรือลงทุนในประเทศไทย เป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ประการหนึ่ง ท าให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ    
   2. โดยที่มาตรา 40 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดจ านวนคนต่างด้าวที่มี
สัญชาติของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี แต่มิให้เกินประเทศละ 100 คนต่อปี และ
ส าหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติมิให้เกิน 50 คนต่อปี และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่บัญญัติให้คนต่างด้าว
จะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และด้วย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม
ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 
ที่บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว   
   3. ดังนั้น เพ่ือเป็นการดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติที่
ต้องการเข้ามาลงทุน อีกทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความมั่นคงและอบอุ่น การให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
แก่คนต่างด้าวจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้อย่าง
ปลอดภัยและสะดวกสบาย มท. จึงเห็นควรประกาศก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
ประจ าปี พ.ศ. 2565   
   4. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ยกร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
ก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. .... ขึ้น และในคราวประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคนเข้าเมือง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และให้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
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   สาระส าคัญของร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย   
   ก าหนดให้คนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจ าปี พ.ศ. 
2564 มีจ านวนประเทศละไม่เกิน 100 คน และคนต่างด้าวไร้สัญชาติมีจ านวนไม่เกิน 50 คน  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รวม 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้ 
  1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ
สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปประกอบการ
พิจารณาด้วย และเห็นชอบให้ส่งร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือ
ยานพาหนะที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
ให้สอดคล้องกับร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว แล้วด าเนินการต่อไปได ้
  2. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  3. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอ่ืน และสิทธิของผู้ป่วย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว เพ่ือรัฐมนตรีสาธารณสุขพิจารณาลงนาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปพร้อมกับ
ร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ตามข้อ 1 เมื่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ
สถานพยาบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ร่างกฎกระทรวงที่ สธ. เสนอ (ร่างเดิม) ร่างกฎกระทรวงที่ สธ. แก้ไข  
ตามค าสั่ง รอง นรม. (นายอนุทินฯ) หมายเหตุ 

1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการ
ของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ข้อ 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 12/2 
และข้อ 12/3 แห่งกฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการ
ให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 
    “ข้อ 12/2 โรงพยาบาลผู้สูงอายุต้อง
ประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบ
สนับสนุนการให้บริการ ดังต่อไปนี้” 
    (1) แผนกเวชระเบียน 

ฯลฯ 
    (5) แผนกเภสัชกรรม 
    (6) แผนกกายภาพบ าบัด  
    (7) แผนกรังสีวิทยา 
    (8) แผนกเทคนิคการแพทย์ 

ฯลฯ 
 

1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการ
ของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     
    คงเดิม 
 
 
     
 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
 
    (14) การบริการทันตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมข้ึนใหม่ 
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    โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดเล็กอาจไม่มี
หน่วยบริการตาม (5) (7) และ (8) แต่
จะต้องจัดให้มีบริการดังกล่าวเท่าท่ีจ าเป็น 

    โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดเล็กอาจไม่มี
หน่วยบริการตาม (7) และ (8) แต่จะต้อง
จัดให้มีบริการดังกล่าวเท่าท่ีจ าเป็น 

 
- ตัด (5) ออก  

   
ร่างกฎกระทรวงที่ สธ. เสนอ 
ตามมติ ครม. (2 มิ.ย. 63) 

ร่างกฎกระทรวงที่ สธ. แก้ไข 
ตามค าสั่ง รอง นรม. (นายอนุทินฯ) 

หมายเหตุ 

“ข้อ 12/3 โรงพยาบาลส่งเสริมฟ้ืนฟู
ผู้สูงอายุต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและ
ระบบสนับสนุนการให้บริการ ดังต่อไปนี้ ” 

ฯลฯ 
    (4) แผนกเภสัชกรรม 

ฯลฯ 
    (6) แผนกกิจกรรมบ าบัด 
 
    (7) แผนกรังสีวิทยา 
    (8) แผนกเทคนิคการแพทย์ 

ฯลฯ 
    (9) ระบบดูแลและส่งต่อผู้ป่วย 

ฯลฯ 
    (14) หน่วยบริการหรือระบบสนับสนุน
การให้บริการอ่ืนตามที่แจ้งไว้ในการขอ
อนุญาต 
    โรงพยาบาลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอายุขนาด
เล็กอาจไม่มีหน่วยบริการตาม (4) และ 
(6) แต่จะต้องจัดให้มีบริการดังกล่าวเท่าท่ี
จ าเป็นได้ 

    คงเดิม 
 
 
 
    คงเดิม 
 
    คงเดิม 
    (7) แผนกโภชนาการ  
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    (10) การบริการทันตกรรม 
    คงเดิม 
 
    คงเดิม 
 
 
    โรงพยาบาลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอายุขนาด
เล็กอาจไม่มีหน่วยบริการตาม (6) แต่
จะต้องจัดให้มีบริการดังกล่าวเท่าท่ีจ าเป็นได้ 

 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ิมข้ึนใหม่ 
 
 
- เพ่ิมข้ึนใหม่ 
 
 
 
 
 
- ตัด (4) ออก 

  2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีการปรับแก้ไข ดังนี้  

ตารางท้ายร่างกฎกระทรวง ร่างเดิม ร่างใหม่ 
1. ตารางที่ 5/2 โรงพยาบาลผู้สูงอายุ (ให้บริการช่วงเวลา 08.00 – 
20.00 น.) 
    ก าหนดให้มีจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี้ 
    1.1 โรงพยาบาลขนาดเล็ก  
          - จ านวนเตียง ไม่เกิน 10 เตียง  
          - จ านวนเตียง 11 ถึง 30 เตียง 
    1.2 โรงพยาบาลขนาดกลาง 
          - จ านวนเตียง 31 ถึง 60 เตียง 
          - จ านวนเตียง 61 ถึง 90 เตียง 
     1.3 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
          - จ านวนเตียง 91 ถึง 120 เตียง 
ก าหนดให้สัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อจ านวนเตียงที่
เพ่ิมข้ึน ดังนี้  
 

 
 
 
 
1 
1 
 
1 
2 
 
3 

1 คน 
ต่อ 1 ถึง 60 

เตียง 

 
 
 
 
1 
1 
 
2 
3 
 
3 

1 คน 
ต่อ 1 ถึง 60 

เตียง 



 

 

6 

2. ตารางที่ 12 โรงพยาบาลผู้สูงอายุ (ให้บริการช่วงเวลา 20.00 – 
08.00 น.) 
    ก าหนดให้มีจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี้ 
    1.1 โรงพยาบาลขนาดเล็ก 
         - จ านวนเตียง ไม่เกิน 10 เตียง 
         - จ านวนเตียง 11 ถึง 30 เตียง 
    1.2 โรงพยาบาลขนาดกลาง 
         - จ านวนเตียง 31 ถึง 60 เตียง 
         - จ านวนเตียง 61 ถึง 90 เตียง 
    1.3 โรงพยาบาลขนาดใหญ่  
        - จ านวนเตียง 91 ถึง 120 เตียง 
    ก าหนดให้สัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อจ านวนเตียงที่
เพ่ิมข้ึน ดังนี้  

 
 
 
 

1 (หากมีบริการ) 
1 (หากมีบริการ) 

 
 
1 
1 
 
1 

1 คน  ต่อ 1 
 ถึง 60 เตียง 

 
 
 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
1 

 1 คน ต่อ 1 
ถึง 120 เตียง 

  3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะ
ที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก าหนดชนิด
และจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุ 
และโรงพยาบาลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ ให้เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดล าพูน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
มะเขือแจ้  จังหวัดล าพูน พ.ศ. . . . .  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  และให้
กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย  
  ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเป็นการก าหนดให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวม ในท้องที่ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยเป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนา และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน                       
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดล าพูน ซึ่งก าหนดให้ “ชุมชนมะเขือแจ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”โดยเฉพาะด้าน
การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของจังหวัดและภาคเหนือ การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม                
มีจุดมุ่งหมายให้ชุมชนน่าอยู่ควบคุมการขยายตัวของชุมชนในทิศทางที่เหมาะสม ส่งเสริมรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดี
ของจังหวัดล าพูน และสงวนรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ โดยได้มีการก าหนดแผนผังและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภายในเขตผังเมืองรวมจ าแนกออกเป็น 14 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะก าหนดลักษณะกิจการที่ให้ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทนั้น ๆ รวมทั้งก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ให้ด าเนินการใน
ที่ดินแต่ละประเภท ตลอดจนก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ซึ่ง มท. ได้
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แล้ว และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติ
เห็นชอบด้วยแล้ว  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ 
  ก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  
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  1. ก าหนดให้ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดล าพูน มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   1.1 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนมะเขือแจ้ให้เป็นศูนย์กลางการบริการและการรองรับการ
ขยายตัวด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
   1.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ชุมชนและระบบเศรษฐกิจและสังคม 
   1.3 เพ่ือรองรับการขยายตัวและการกระจายตัวของประชากรที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 
   1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้
เพียงพอและได้มาตรฐาน 
   1.5 สงวนและรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่โล่งของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
แนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน 

   1.6 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ก าหนดประเกทการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 14 ประเภท ดังนี้ 

ประเภท วัตถุประสงค์ 
1. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยแน่นหนาน้อย (สี
เหลือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สี
ส้ม) 
 
 
 
 
 
 
3. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก (สีแดง) 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นพื้นที่รอบนอกชุมชนเมืองต่อจากพ้ืนที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่อยู่
อาศัยที่เบาบาง มีการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยได้
ทุกประเภท เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ห้องแถว 
ตึกแถว บ้านแถว โดยมีข้อจ ากัดเรื่องความสูงของ
อาคารซึ่งต้องไม่ใช่อาคารสูง เพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยที่
เบาบาง มีการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยได้ทุกประเภท 
เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว 
โดยมีข้อจ ากัดเรื่องความสูงของอาคารซึ่งต้องไม่ใช่
อาคารสูง 
 
- เป็นพ้ืนที่บริเวณต่อเนื่องหรือล้อมรอบพ้ืนที่อยู่
อาศัยหนาแน่นมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่อยู่
อาศัยหนาแน่นปานกลางที่มีการสร้างที่อยู่อาศัยได้
ทุกประเภท เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ห้องแถว 
ตึกแถว บ้านแถว อาคารชุด หอพัก อาคารอยู่อาศัย
รวม โดยมีข้อจ ากัดเรื่องความสูงของอาคารซึ่งต้อง
ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
 
- เป็นศูนย์กลางชุมชนเมืองและศูนย์กลางรองใน
กรณีเมืองมีพ้ืนที่กว้างจ าเป็นต้องมีหลายศูนย์กลาง 
มีวัตถุประสงค์ให้เป็นบริเวณที่ประกอบพาณิชย์ 
ธุรกิจ และการค้า ประกอบด้วย ตลาด ศูนย์การค้า 
ส านักงาน โรงแรม โดยไม่มีการจ ากัดความสูงและ
พ้ืนที่ ของอาคาร ซึ่ งก าหนดให้ เป็นที่ อยู่อาศัย
หนาแน่นมากเ พ่ือรองรับการประกอบกิจการ
ดังกล่าว  
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4. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สี
ม่วง) 
 
 
 
 
 
 
5. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษ
ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม และคลังสินค้า (สีขาวมี
กรอบและเส้นทแยงสีม่วง) 
 
 
 
 
 
 
 
6. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 
 
 
 
 
7. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สี
ขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
 
 
 
8. ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สี
เขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน  าตาล) 
 
 
 
 
9. ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
 
 
 
 
10. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและ
เส้นทแยงสีขาว)  
 
 

- เป็นอุตสาหกรรมที่ก าหนดให้อยู่นอกชุมชนเมือง 
พ้ืนที่ ร าบ และอยู่ ในบริ เ วณที่ ส ะดวกแก่ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การคมนาคม
ขนส่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประกอบอุตสาหกรรม
ได้ทุกชนิดและประเภท ซึ่งขึ นอยู่กับสภาพการทาง
เศรษฐกิจและการลงทุนภาคเอกชนหรือนโยบาย
ของรัฐบาล 
 
- เป็นอุตสาหกรรมที่ก าหนดให้สามารถอยู่ใกล้
แ หล่ ง ชุ ม ชน หน า แ น่ น น้ อ ย ไ ด้ ซึ่ ง ต้ อ ง เ ป็ น
อุตสาหกรรมที่ ไ ม่ เป็นมลพิษต่ อชุมชนหรื อ
สิ่ ง แวดล้ อมตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ในบัญชีท้ าย
ข้อก าหนด เช่น โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
ผลิตผลเกษตรกรรม โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
น้ านม น้ ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์ โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต 
หรือขนมหวาน เป็นต้น 
 
- เป็นพ้ืนที่ฉนวน (Buffer Zone) ของชุมชนเมืองให้
คงสภาพชนบทและประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
วัตถุประสงค์ให้เป็นพื นที่ชนบทและเกษตรกรรม
ประกอบด้วยการประกอบเกษตรกรรม เช่น ท าไร่ 
ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ 
 
- เป็นพ้ืนที่ที่มีคุณภาพของดินเหมาะสมเพ่ือการ
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ รั ก ษ า
สภาพแวดล้อมและอนุรักษ์อาชีพเกษตรกรรมให้
ม่ันคง 
 
- เป็นพ้ืนที่เขตด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์ให้มีการ
ใช้ ป ร ะ โ ยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ก า รปฏิ รู ปที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 
 
- เป็นพ้ืนที่โล่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้
ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอากาศบริสุทธิ์ มีที่
พักผ่อนหย่อนใจ เ พ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่
ส ม บู ร ณ์  มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี  เ ช่ น  ส ว น ป่ า
สาธารณประโยชน์ 
 
- เป็นพ้ืนที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และพ้ืนที่
ของเอกชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว กรณีที่ดินของป่า
ไม้ มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
สงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบ ารุงป่าไม้              
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11. ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  (สีเขียว
มะกอก) 
 
 
12. ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) 
 
 
 
13. ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาอ่อน) 
 
 
 
1 4 .  ที่ ดิ น ป ร ะ เ ภ ท ส ถ า บั น ร า ช ก า ร  ก า ร
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน  าเงิน) 
 
 

ต้นน  า ล าธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ 
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ส าหรับที่ดินซึ่ง
เอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย ก าหนดให้ ใช้ประโยชน์ที่ ดิน เ พ่ือให้
สอดคล้องกับป่าไม้โดยมีการผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เ พ่ือการด า ร งอยู่ ไ ด้  เ ช่ น  การอยู่ อ าศั ย 
เกษตรกรรม โดยมีข้อจ ากัดเรื่องขนาดและความสูง
ของอาคาร 
 
-  มี วั ต ถุ ป ร ะส งค์ เ พื่ อ ก า หน ดพื น ที่ ซึ่ ง เ ป็ น
สถาบันการศึกษาตามการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ปัจจุบัน เช่น โรงเรียน 
 
- มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอ่างเก็บน  าเพื่อการเกษตร
และท าการประมง และต้องการอนุรักษ์และพัฒนา
ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเมือง 
 
 
- มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื นที่สถาบันศาสนาตาม
การใช้ที่ดินในปัจจุบัน เช่น วัด มูลนิธิจิตเมตตาธรรม 
ส านักสงฆ ์
 
- มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาลเพ่ือการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ เช่น โรงพยาบาล ส านักงาน
เทศบาล ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ให้ด าเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
(สีเหลือง) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
(สีแดง) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม และคลังสินค้า (สีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท 
  4. ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก 1 ถนนสาย ก 2 ถนนสาย ข ถนนสาย 
ค 1 ถนนสาย ค 2 ถนนสาย ค 3 ถนนสาย ค 4 และ ถนนสาย ค 5 ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้าย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
   4.1 การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธราณูปการ 
   4.2 การสร้างรั้วหรือก าแพง 
   4.3 เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน 9 เมตร หรือ
ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 
5. เรื่อง หลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และแผนการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
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ข้อเสนอการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ โดยให้รับความเห็นหน่วยงานไปพิจารณาด าเนินการ ก่อน
ด าเนินการต่อไปตามข้ันตอนของกฎหมาย 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ก.พ.ร. รายงานว่า 
  1. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ เป็นกฎหมายกลางที่ช่วยแก้ไขปัญหาและอ านวยความ
สะดวกในการอนุมัติ อนุญาต ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการ/ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ น รวดเร็ว
มากขึ น และมีภาระค่าใช้จ่ายที่ถูกลง โดยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 และโดยที่พระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 34 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎหมายฉบับนั้น
มีผลใช้บังคับ ประกอบกับปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ภาครัฐต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการพัฒนาการ
ให้บริการของภาครัฐซึ่งจะสนับสนุนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้
ทบทวนกฎหมายและจัดท ารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย1 รวมทั้งศึกษาและจัดท าข้อเสนอในการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ และน าไปฟังความคิดเห็นของประชาชน เอกชน และหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 4 – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยจ าแนกประเด็นการรับฟังความคิดเห็นออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ภาคประชาชนในฐานะผู้รับบริการ จ านวน 246 คน และภาครัฐในฐานะผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต จ านวน 208 
คน สรุปความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้ (1) ควรขยายขอบเขตจากเรื่องการอนุญาตให้ครอบคลุมไปถึงการ
ให้บริการอ่ืน โดยก าหนดให้ชัดเจนว่าเป็นงานลักษณะใด (2) การเปลี่ ยนจากการให้คณะกรรมการมีอ านาจในการ
อนุญาตเป็นหัวหน้างาน ให้ค านึงถึงความจ าเป็น เนื่องจากบางงานยังต้องใช้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (3) การช าระ
ค่าธรรมเนียมแทนการต่ออายุใบอนุญาตและการทดลองประกอบกิจการชั่วคราวควรด าเนินการในงานที่มีความเสี่ยง
ต่ า (4) ระบบการอนุญาตหลัก (Super License) กลุ่มผู้ให้ความเห็นจากภาครัฐเห็นว่าไม่ควรก าหนดให้ตรวจสอบ 
อนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียว เนื่องจากบางใบอนุญาตมีกฎหมายหลายฉบับ (5) การทบทวน
ขั้นตอนและระยะเวลาในคู่มือส าหรับประชาชนทุก 2 ปี ควรรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง และใช้วิธีที่ประชาชน
เข้าถึงได้ แต่กลุ่มผู้ให้ความเห็นจากภาครัฐบางส่วนเห็นว่าเป็นภาระกับหน่วยงาน (6) การอนุญาตโดยปริยาย อาจท า
ให้หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งพิจารณา ซึ่งจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดหรืออาจมีการใช้ช่องทางกระท าการทุจริต (7) 
เอกสารราชการภาษาอังกฤษ ควรจัดท าในงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ และ (8) ควรจัดตั้งหน่วยงานเป็น One 
Stop Service เพ่ือลดความยุ่งยากและลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ พร้อมทั้งมีระบบค าขอกลางโดยใช้รูปแบบ
เดียวกัน 
และใช้ single form 
  2. ก.พ.ร. ได้ประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติ เห็นชอบในหลักการและ
สาระส าคัญของการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ  ที่น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุง
ร่วมด้วยแล้ว สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   2.1 การขยายขอบเขตของกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมงานบริการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน จากเดิมท่ีครอบคลุมเฉพาะงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต และแก้ไขชื่อให้สอดคล้องกับการ
ขยายขอบเขตการบังคับใช้ เป็น “พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการแก่ประชาชน 
พ.ศ. ....” 
   2.2 การพิจารณาความจ าเป็นหรือมีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาต  โดยให้ผู้อนุญาต
ทบทวนกฎหมายที่ให้อ านาจในการอนุญาตทุก 5 ปี ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนการอนุญาตเป็นการจดแจ้ง 
การปรับเปลี่ยนการพิจารณาอนุญาตโดยคณะกรรมการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน กรณีที่เป็นการพิจารณาแบบเบ็ดเสร็จ
ในหน่วยงานเดียวหรือเป็นการต่ออายุและสามารถก าหนดให้การอนุญาตที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องหลายฉบับเป็นหน้าที่
และอ านาจของผู้อนุญาตเพียงกฎหมายฉบับเดียว โดยให้ ก.พ.ร. หรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายสามารถเสนอให้
ผู้อนุญาตแก้ไขได้ (เป็นการเพ่ิมการก าหนดประเด็นเพ่ือใช้ในการพิจารณาทบทวนกฎหมายเพ่ือยกเลิกการอนุญาต 
หรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต ซึ่งเดิมไม่ได้ก าหนดไว้)  
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   2.3 การขยายขอบเขตให้ทุกใบอนุญาตสามารถช าระค่าธรรมเนียมแทนการต่ออายุ
ใบอนุญาตได้ และกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ให้หน่วยงานออกเป็นกฎกระทรวง (จากเดิมที่บัญญัติให้
คณะรัฐมนตรีก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ 
แทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต ส าหรับกิจการหรือการด าเนินการที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการต่อเนื่อง 
โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา) 
   2.4 การก าหนดระบบการอนุญาตหลัก (Super License)2 กรณีท่ีเรื่องใดต้องขออนุญาต
จากผู้อนุญาตมากกว่าหนึ่งราย ให้มีการรวมศูนย์อ านาจในการอนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับ (เป็นการเพิ่มหลักการ
ใหม่เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน กรณีการประกอบกิจการที่ต้องขอรับใบอนุญาตจ านวนมาก) 
   2.5 การทดลองประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวก่อนได้รับใบอนุญาต3 กรณีที่ไม่มีความ
เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง (เป็นหลักการที่เพ่ิมขึ้นใหม่
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยใช้ระบบการแจ้งต่อผู้อนุญาตไปพลางก่อนชั่วคราวได้) 
   2.6 การยกเลิกอายุใบอนุญาต เพ่ือให้เป็นใบอนุญาตถาวร หรือขยายอายุใบอนุญาตที่น้อย
กว่า 5 ปี เป็นอย่างน้อย 5 ปี ก็ได้ (เป็นการเพ่ิมหลักการใหม่เพ่ือลดภาระการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ประชาชน 
ส าหรับกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าอายุใบอนุญาตที่ก าหนดในกฎหมายนั้นไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่มีความจ าเป็นต้องมีอายุใบอนุญาตอีกต่อไป) 
   2.7 การอนุญาตโดยปริยาย แก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการพิจารณาอนุญาตที่ครบก าหนดเวลา
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนว่าหากหน่วยงานยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าเป็นการอนุญาตโดยปริยาย 
(เดิมไม่มีการก าหนดประเด็นดังกล่าวไว้) 
   2.8 การด าเนินการกรณีใบอนุญาตช ารุดเสียหาย  ก าหนดให้กรณีที่ใบอนุญาตหรือ
หลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ สูญหาย หรือถูกท าลาย ไม่ต้องยื่นหลักฐานที่แสดงการแจ้งความ
ต่อเจ้าพนักงานต ารวจ (เป็นการเพ่ิมหลักการใหม่เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องไปแจ้งความเพ่ือ
ขอรับใบแทนใบอนุญาต) 
   2.9 การจัดให้มีแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ  ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มี
แบบฟอร์มใบค าขอ ใบอนุญาต หลักฐานการต่ออายุใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต เป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ยื่นค า
ขอหรือผู้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ตามท่ีผู้ยื่นค าขอหรือผู้รับใบอนุญาตร้องขอ (เป็นการเพิ่มหลักการใหม่เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ผู้ประกอบการต่างชาติหรือผู้ประกอบการไทยซึ่งต้องใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ) 
   2.10 การจัดให้มีช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน (Fast track)4 ถือเป็นประโยชน์และเป็น
ทางเลือกให้กับประชาชนให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ การเพ่ิมช่องทางดังกล่าวควรอยู่บนพื้นฐานว่าการให้บริการ
ช่องทางปกติของหน่วยงานต้องมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน (เป็นการเพิ่มเติมทางเลือกให้แก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่
รวดเร็วขึ้น) 
   2.11 การจัดตั งศูนย์รับค าขอกลางแทนศูนย์รับค าขออนุญาต  ท าหน้าที่รับค าขอทาง
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยก าหนดให้สามารถมอบหมายเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ
ศูนย์ดังกล่าวได้ (เป็นการปรับเปลี่ยนหลักการเดิมเพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดย
ก าหนดให้ส านักงาน ก.พ.ร. มีหน้าที่จัดให้มีศูนย์รับค าขอกลางขึ้น แต่สามารถมอบให้เอกชนด าเนินการโดยส านักงาน 
ก.พ.ร. ก ากับดูแลก็ได้) 
   2.12 การปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ ให้สอดคล้องกับร่าง
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….5 เพ่ือให้กฎหมายมีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น การเพ่ิมเรื่องการยื่นค าขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) 
  3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ น 
      จากข้อเสนอการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ เมื่อน ามาประเมินความ
คุ้มค่าหากมีการด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวจะสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตาม
แนวทางของธนาคารโลก ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ด้าน ได้แก่ การบริการที่รวดเร็วขึ้น (Faster) การบริการที่ง่าย
ขึ้น (Easier) และการบริการที่ถูกลง (Cheaper) มีผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้ 
   3.1 การบริการที่รวดเร็วขึ น (Faster) 
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        1) การปรับเปลี่ยนการพิจารณาอนุญาตโดยคณะกรรมการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน คาด
ว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนงานที่มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการจาก 604 งาน เหลือเพียง 43 งาน ซึ่งเป็น
กระบวนงานที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว หรือเป็นการต่ออายุและมีความเสี่ยงต่ า เช่น การออก ใบอนุญาตถ่ายท า
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทไม่ประจ า
ทางด้วยรถโดยสาร ท าให้สามารถลดเวลาการพิจารณาได้เฉลี่ย 22 วันท าการ/งานบริการ 
        2) การน าระบบการอนุญาตหลัก (Super License) มาใช้ในการอนุญาตจะส่งผลให้
ผู้ประกอบการสามารถท าธุรกิจได้เร็วขึ้น เช่น การขออนุญาตของธุรกิจค้าปลีกจากเดิมที่ต้องติดต่อไม่น้อยกว่า 13 
หน่วยงาน ใช้ระยะเวลา 284 วันท าการ เหลือเพียงติดต่อ 1 ช่องทาง ใช้เวลา 185 วันท าการ และกิจการสปา จาก
เดิมต้องติดต่อไม่น้อยกว่า 9 หน่วยงาน ใช้ระยะเวลา 120 วันท าการ เหลือเพียงติดต่อ 1 ช่องทาง ใช้ระยะเวลา 96 
วันท าการ 
   3.2 การบริการที่ง่ายขึ น (Easier) 
    1) การทดลองประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวก่อนได้รับใบอนุญาต คาดว่าจะ
สามารถด าเนินการได้ จ านวน 19 กิจการ ในกิจการที่มีความเสี่ยงต่ า เช่นกิจการขายอาหารสัตว์ กิจการสปา 
    2) การขยายจ านวนใบอนุญาตที่สามารถด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมแทนการต่อ
อายุใบอนุญาต จากปัจจุบันด าเนินการได้ 31 ใบอนุญาต เป็น 154ใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ ใบอนุญาตค้า
โบราณวัตถุ จะท าให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 890,315 ราย ภาครัฐได้รับค่าธรรมเนียม
ได้เร็วขึ้นประมาณการขั้นต่ า 253.25 ล้านบาท/ปี 
    3) การขยายอายุใบอนุญาตเป็นไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไม่มีอายุใบอนุญาต คาดว่าจะ
ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 19 ใบนุญาต ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่มีความเสี่ยงต่ า เช่น การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย การขอ
อนุญาตการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงจะท าให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกท่ีไม่ต้องไปติดต่อราชการเพ่ือ
ขอต่ออายุใบอนุญาตทุกปี ประมาณ 764,850 ราย /ปี และลดภาระค่าใช้จ่ายรวมของประชาชนในการติดต่อราชการ
ประมาณ 590.02 ล้านบาท/ปี (เมื่อคิดเป็นประมาณการค่าเดินทางไป - กลับในอัตรา 100 บาท) 
   3.3 การบริการที่ถูกลง (Cheaper) 
        1) การปรับเปลี่ยนระบบการอนุญาตเป็นการจดแจ้งเพื่อลดระยะเวลาในการขออนุญาต
ในกิจการที่ไม่จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ คาดว่าจะสามารถด าเนินการปรับเปลี่ยนจากการอนุญาตเป็นจดแจ้งได้ 
จ านวน 11 ใบอนุญาต และจดแจ้งเป็นจดแจ้งออนไลน์ได้จ านวน 72 งานบริการ จาก 336 งานบริการ มีผู้รับบริการ
ประมาณ 15.85 ล้านราย/ปี จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายรวมของประชาชนในการติดต่อราชการประมาณ 1585.12 ล้าน
บาท/ปี (เมื่อคิดเป็นประมาณการค่าเดินทางไป - กลับในอัตรา 100 บาท) 
        2) การก าหนดให้เมื่อใบอนุญาตช ารุด สูญหาย ไม่ต้องแจ้งความ คาดว่าจะช่วยลด
จ านวนการแจ้งความ จ านวน 66,000 ใบแจ้งความ/ปี ท าให้สามารถลดค่าเดินทางรวมของประชาชนประมาณ 6.60 
ล้านบาท/ปี (เมื่อคิดเป็นประมาณการค่าเดินทางไป - กลับในอัตรา 100 บาท) 
  4. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท าแผนการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามข้อเสนอ
การปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน โดยจัดล าดับตาม
ความเหมาะสมของเรื่องที่จะด าเนินการพร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

เรื่อง แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การขยายรายชื่อ
ใบอนุญาตที่จะ
ด าเนินการช าระ
ค่าธรรมเนียม 
แทนการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 

ศึกษารายชื่อใบอนุญาตที่มี
ความเสี่ยงต่ าและความพร้อม
ของหน่วยงานที่จะด าเนินการ
ช าระค่าธรรมเนียมแทนการ
ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
เพ่ิมเติม 

เมษายน – 
กันยายน 2565 

ส านักงาน ก.พ.ร. สคก. และ
หน่วยงานที่ให้บริการต่ออายุ
ใบอนุญาต 

2. ระบบ 
การอนุญาตหลัก 
(Super License) 

ทดลองน าร่องด าเนินการใน
กิจการที่ด าเนินการได้
เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 

เมษายน – 
กันยายน 2565 

ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) (สพร.) ส านักงาน
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พัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และ
หน่วยงานผู้อนุญาต 

3. การทบทวน              
การอนุมัติอนุญาต 

ส่งเสริมหน่วยงานน าร่องใน
การทบทวนการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการอนุญาตตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ เช่น การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการ
อนุมัติอนุญาตเป็นการจดแจ้ง 
การยกเลิกการพิจารณาโดย
คณะกรรมการ 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

ส านักงาน ก.พ.ร. สคก. และ
หน่วยงานผู้อนุญาต 

 
______________________ 
1นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ เมื่อวันท่ี 28 พฤษกาคม 2564 
โดยมีข้อสั่งการเพิ่มเติมว่าจะต้องด าเนินการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบและสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตนตาม
กฎหมายทุกฉบับ รวมถึงเข้าใจวิธีการเข้ารับการบริการต่าง ๆ จากภาครัฐได้อย่างท่ัวถึงทุกกลุ่มอาชีพ 
2เป็นระบบการอนุญาตหลักของการประกอบกิจการหรือด าเนินการเร่ืองที่ต้องขออนุญาตจากผู้อนุญาตมากกว่าหนึ่งราย ซ่ึงเป็น
หลักการใหม่เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตหลักสามารถประกอบกิจการนั้นได้เลย โดยถือ
เสมือนว่าได้รับใบอนุญาตรองครบถ้วนด้วยแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตทุกใบให้ครบถ้วน
ตามที่กฎหมายก าหนด 
3การทดลองประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวก่อนได้รับใบนุญาต จะต้องแจ้งต่อผู้อนุญาตก่อนเริ่มประกอบกิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
15 วัน และหากประชาชนท่ีประกอบกิจการช่ัวคราวนั้นประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตภายใน 1 ปี นับแต่
วันท่ีเริ่มประกอบกิจการชั่วคราว  
4การจัดให้มีช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วนก าหนดขึ้นส าหรับกรณีที่ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมพิเศษหรือค่าบริการพิเศษตามที่ผู้อนุญาต
ก าหนด ท้ังนี้ หากผู้อนุญาตด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาให้คืนค่าธรรมเนียมพิเศษให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
5มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้การท าธุรกรรมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ การติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน และ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานรัฐ สามารถใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ (30 มีนาคม 2564) 
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปรัฐสภาเพื่อพิจารณาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ (สภาผู้แทนราษฎร) 
 
6. เรื่อง การจัดท าเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12  
สิงหาคม 2565 พ.ศ. .... ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ด าเนินการต่อไปได้   
  สาระส าคัญ    
  1. การจัดท าเหรียญเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและน้อมส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่มีพระคุณอันประเสริฐยิ่งของราษฎร ทรง
เป็นศูนย์รวมของราษฎรทั่วแผ่นดิน และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพ่ือประโยชน์สุขของราษฎรและ
ความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินตลอดมา ตลอดจนการส่งเสริมศิลปาชีพในงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนง ก่อให้เกิดการ
ท านุบ ารุง สืบทอดงานศิลปะอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องจนศิลปะไทยอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของไทยสร้างชื่อเสียงไปยัง
นานาประเทศทั่วโลก และเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย 
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  2. กระทรวงการคลังได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดท าเหรียญเฉลิมพระเกียรติ 
ในโอกาสดังกล่าว และส านักพระราชวังได้น ารูปแบบเหรียญฯ กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี 
พระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ  
  ทั้งนี้   กระทรวงการคลังเห็นควรจัดท าเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  
12 สิงหาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก ตามพระราชบัญญัติ เหรียญเฉลิม   
พระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2548 มาตรา 3 และมาตรา 4 มีมติให้ความเห็นชอบให้จัดท าแล้ว ทั้งนี้ กรมธนา
รักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดให้จัดท าเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ               
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
เป็นเหรียญเงิน ชนิดบุรุษและสตรี ผลิตจ านวนไม่เกิน 300,000 เหรียญ ดังนี้ 

ลักษณะ เป็นเหรียญกลม 
ส่วนผสม 
 

เงินร้อยละ 92.5 
ทองแดงร้อยละ 7.5 

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร 
น้ าหนัก เหรียญละ 23 กรัม 
ลวดลาย 
 

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงกุณฑลเพชร ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย 
ทรงผ้าทรงสะพักประจ าเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรือง
ยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เฉวียงพระอังสา ทรงสายสร้อยมหาจักรี ดาราจักรี 
และสายสะพายจักรี พระอังสาเบื้องซ้ายประดับดวงตราปฐมจุลจอมเกล้า 
และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่าง 
มีข้อความว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง” 
ด้านหลัง กลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” อยู่ภายใต้พระมหา
มงกุฎ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “เฉลิมพระชนมพรรษา 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” 
ขอบนอกเหรียญ ด้านหน้าเบื้องบนมีอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” อยู่
ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านหลังขอบนอกเหรียญมีห่วงส าหรับบุรุษใช้ห้อยกับ
แพรแถบ กว้าง 32  มิลลิเมตร ส าหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าว ผูก
เป็นรูปแมลงปอ 
ความหมายของแพรแถบ แพรแถบกว้าง 32 มิลลิเมตร พ้ืนของแพรแถบ
เป็นสีฟ้า อันเป็นสีประจ าวันพระราชสมภพ มีริ้วสีขาว หมายถึง น้ าพระราช
หฤทัยอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ ไพศาลไปยัง
พสกนิกร และมีริ้วสีน้ าเงิน หมายถึงสีประจ าสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  ก าหนดออกใช้ จะเริ่มจ าหน่ายจ่ายแลกแก่ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป 
ตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2548 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
  ราคา ได้ก าหนดราคาจ าหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งชนิดบุรุษ และชนิดสตรี ราคา เหรียญละ 
1,600  บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
7. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั งที่ 1/2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอสรุปมติการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 [เป็นการ
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ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (1 ตุลาคม 2562) ที่เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งมี อ านาจหน้าที่ติดตาม
การด าเนินงานยุทธศาสตร์สับปะรด และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

ประเด็น มติการประชุม 
1. สถานการณ์สับปะรดโรงงาน ปี 2565 รับทราบสถานการณ์การผลิตสับปะรด (พันธุ์ปัตตาเวีย) ปี 2565 

ซึ่งคาดว่ามีผลผลิต 1.772 ล้านตัน (เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 
2.68) โดยมีการส่งออกปี 2565 (เดือนมกราคม-มีนาคม) 140,019 
ตัน (เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 8.05 มูลค่า 
6,954 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 
28.79) และรับทราบแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการ
สับปะรด ปี 2565 โดยใช้กลไกคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหา
เกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) 
และคณะท างานด้านการตลาดระดับจังหวัดบริหารจัดการอุปสงค์ 
(Demand) และอุปทาน (Supply) ภายในจังหวัดที่สอดคล้องกับ 5 
แนวทาง ได้แก่ (1) การเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้า (2) การกระจาย
ผลผลิต (3) การส่งเสริมการบริโภค (4) การส่งเสริมการแปรรูป และ 
(5) การส่งเสริมการผลิตสับปะรดเพ่ือบริโภคสด โดยประธาน
กรรมการฯ ได้สั่งการให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการฯ แจ้งกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน 
คพจ. และพาณิชย์จังหวัดในฐานะคณะท างานด้านการตลาดระดับ
จังหวัดติดตามสถานการณ์และด าเนินการตามแนวทางการ
บริหารจัดการผลผลิตสับปะรดดังกล่าว 

2. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานใน
อุตสาหกรรมสับปะรด 

รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้าง
งานและบันทึกความเข้าใจเพ่ือความร่วมมือด้านแรงงานไทยกับ
ประเทศคู่ภาคี (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) โดยให้มีการ
จ้างงานแรงงานต่างด้าวระยะสั นคราวละไม่เกิน 1 ปี 

3. การท าบันทึกความตกลงความร่วมมือ
ซื อขายสับปะรดโรงงานระหว่างเกษตรกร
และโรงงานแปรรูป 

รับทราบความก้าวหน้าการท าบันทึกข้อตกลงฯ และแนวทางการ
ส่งเสริมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ ได้แก่ จัดหาแหล่งเงินทุน
สินเชื่อดอกเบี ยต่ า สินเชื่อปลอดดอกเบี ยให้แก่เกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนผู้ปลูกสับปะรดกับกรมส่งเสริมการเกษตรและท าข้อตกลง
ซื อขายกับโรงงาน รวมทั้งสนับสนุนการร่วมงานแสดงสินค้าทั้งใน
และต่างประเทศ 

4. การจัดท าแผนพัฒนาด้านสับปะรด 
พ.ศ. 2566-2570 

เ ห็ น ชอบกา ร ปรั บปรุ ง องค์ ป ร ะก อบและอ า น า จ ห น้ า ที่
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรด โดยเพิ่มเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้ แทนเป็น
อนุกรรมการและเพิ่มอ านาจหน้าที่การจัดท าแผนพัฒนาด้าน
สับปะรด รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ยก
ร่างแผนพัฒนาด้านสับปะรดโดยน าโครงร่างหัวข้อแผนพัฒนาด้าน
สับปะรด พ.ศ. 2566-2570 จุดยืนและประเด็นการพัฒนาด้าน
สับปะรด* ไปใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

5. เรื่องอ่ืน ๆ  
 5.1 การปรับขึ นค่าจ้างขั นต่ า รับทราบประเด็นการปรับค่าจ้างขั นต่ าอัตรา 492 บาท/วัน โดย

เห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมสับปะรด 



 

 

16 

และได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานพิจารณาและรายงานประเด็น
ดังกล่าวต่อไป 

 5.2 การเพิ่มก าลังการผลิต ขอความร่วมมือโรงงานแปรรูปสับปะรดเพ่ิมก าลังการผลิตโดยเพ่ิม
เวลาการท างานวันละ 1 ชั่วโมง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งเป็น
ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมาก 

*จากการประสานข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จุดยืนและประเด็นการพัฒนาด้านสับปะรด เช่น การ
เสริมสร้างขีดความสามารถแก่เกษตรกรในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด และระบบการบริหารจัดการ
การเกษตรที่ทันสมัยและยั่งยืน การสร้างสมดุลความต้องการสับปะรดของภาคอุตสาหกรรม และการบริโภค
ภายในประเทศและการเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้น าการส่งออกสับปะรด 
 
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนส าหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 
2565 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินในประเทศเพ่ือเป็นเงินลงทุน
ส าหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565 จ านวน 5 แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม 10,863 ล้านบาท 
โดยให้ทยอยด าเนินการกู้เงินตามความจ าเป็นรายปีจนกว่าการด าเนินงานจะแล้วเสร็จ ตามที่กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. กฟภ. ขอกู้เงินในประเทศเพ่ือเป็นเงินลงทุนส าหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565 
จ านวน 5 แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม 10,863 ล้านบาท โดย กฟภ. จะทยอยด าเนินการกู้เงินตามความจ าเป็น
จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2564 มีมติเห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศเพ่ือเป็นเงินลงทุนในแผนงานดังกล่าว ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวเป็น
แผนงานภายใต้กรอบและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (21 กันยายน 
2564) เห็นชอบด้วยแล้ว 
  2. รายละเอียดของแผนงานภายใต้กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน 5 แผนงาน สรุปได้ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

แผนงานระยะยาวใหม่ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(พ.ศ.) 

วงเงิน 
เต็มแผนงาน 

แหล่งเงินทุน 

เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ 

1) แผนงานสนับสนุนการด าเนินงานระยะที่ 5 : เป็นการจัดหาสิ่งสนับสนุนในการด าเนินงาน (เช่น ที่ดิน 
อาคาร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า) ให้เพียงพอกับความ
ต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของกิจการอุตสาหกรรมและชุมชน และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ 
กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถให้บริการลูกค้าได้ทันต่อความต้องการได้มากขึ้น ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องาน สร้างความพึงพอใจและเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ กฟภ. 
การด าเนินการ: 
  - จัดหาที่ดิน (14 แห่ง) 
  - ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานและสิ่ง
ประกอบ (97 แห่ง) 
  - จัดซื้อยานพาหนะทั้ง
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค (452 คัน) 
  - เครื่องมือเครื่องใช้
เพ่ือสนับสนุนการ

2565 – 2567 
(3 ปี) 

7,320.00 5,490.00 1,830.00 
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ด าเนินงาน เช่น อุปกรณ์
ฮอตไลน์ (2,159 
รายการ) 
2) แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า: (1) เพ่ือให้สถานีไฟฟ้ามีความ
พร้อมส าหรับการให้บริการส่งผ่านก าลังไฟอย่างต่อเนื่อง โดยลดผลกระทบจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ท่ี
มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ท่ีเสื่อมสภาพ และ (2) ปรับปรุงระบบป้องกันและ
ควบคุมภายในสถานีไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ. น ามาใช้ในปัจจุบัน (เช่น มาตรฐาน IEC61850) 
ซึ่งเป็นระบบที่มีการรับส่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางระบบสื่อสารท าให้รีเลย์1 อยู่ต าแหน่งต่างกันสามารถท างาน
ร่วมกันได้ รวมถึงระบบควบคุมต่าง ๆ สามารถที่จะรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบสื่อสารกับตัวรีเลย์และอุปกรณ์
ป้องกันที่รองรับมาตรฐานดังกล่าว) 
การด าเนินการ : 
ปรับปรุงระบบป้องกัน
และควบคุมในสถานี
ไฟฟ้าจ านวน 40 สถานี 

2565 - 2568 1,266.36 949.00 317.36 

3. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2565: เป็นการพัฒนาระบบสื่อสาร
ของ กฟภ. ให้มีช่องสัญญาณเพียงพอต่อการใช้งาน เพ่ิมช่องทางการให้บริการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของสายงานอ่ืน ๆ ช่วยสนับสนุน
กระบวนการท างานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับการบริการลูกค้าให้สะดวกรวดเร็ว และมี
ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
การด าเนินการ:  
  - งานจัดซื้อพร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ IP Core 
Router และอุปกรณ์ 
DWDM2 เพ่ือขยาย 
Bandwidth และเพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงข่าย 
Core Network 
- งานพัฒนาโครงข่าย IP 
Access Network 
จ านวน 39 Nodes 
- งานขยายโครงข่าย
เคเบิลใยแก้วน าแสง 
ระยะทาง 1,300 
กิโลเมตร 
- งานบ ารุงรักษาและ
ให้บริการเครือข่าย 
WAN (ตรวจซ่อมและ
ปรับปรุงสายเคเบิลใย
แก้วน าแสง) 
- งานพัฒนาระบบ
โทรศัพท์ของ กฟภ. 
(จัดซื้อพร้อมติดตั้ง 
เครื่อง Video Phone 
และ IP Phone) 

2565 – 2567 
(3 ปี) 

781.83 586.00 195.83 
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4) แผนงาน Big Data Platform: (1) เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจและการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถน ามาปรับปรุงการด าเนินงานและพัฒนาขีด
ความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง (2) เพ่ือให้การก ากับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูลมีมาตรฐาน ถูกต้อง 
แม่นย า รักษาความเป็นส่วนบุคคลเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคง ปลอดภัย ตั้งแต่การสร้าง 
จัดเก็บ ประมวลผล การน าไปใช้ การเปิดเผย และการท าลายข้อมูล และ (3) เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระบบงานให้เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลขององค์กร แล้วน ามาวิเคราะห์
เชิงลึกเพ่ือต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพงานบริการขององค์กรและรองรับการเปิดเผย
ข้อมูลขององค์กร 
การด าเนินการ: ศึกษา 
จัดท า และติดตั้ง
เครื่องมือบริหารจัดการ
การเชื่อมโยงเรียกใช้
ข้อมูล และจัดท า
แพลตฟอร์มเพ่ือรองรับ
การเปิดเผยข้อมูล 

2565 – 2567 
(3 ปี) 

120.00 90.00 30.00 

5) แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบ ารุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าของ กฟภ. : เป็นการจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรองค์กรและระบบสาธารณูปโภคของ กฟภ. 
การด าเนินการ: จัดซื้อ
จัดจ้าง เพ่ือจัดหา 
พัฒนา และติดตั้งระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร
องค์กรระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า 
และระบบงานส าหรับใช้
บริหารจัดการด าเนินงาน
ของ กฟภ. 

2565 – 2567 
(3 ปี) 

4,998.47 3,748.00 1,250.47 

รวมทั้งสิ้น 5 แผนงาน 14,486.66 10,863.00 3,623.66 
  3. มท. แจ้งว่า กระทรวงการคลัง (กค.) ส านักงบประมาณ (สงป.) และ สศช.พิจารณาแล้วเห็นชอบ/
เห็นสมควรที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ กฟภ. ด าเนินการกู้เงินในประเทศ เพ่ือใช้
ส าหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี พ.ศ. 2565 จ านวน 5 แผนงาน ภายในกรอบวงเงิน 10 ,863 ล้านบาท 
โดย สงป. เห็นควรให้ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้เงินกู้และให้ทยอยด าเนินการกู้เงินตามความ
จ าเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ  
__________________ 
1รีเลย ์คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนสวิตซ์ไฟที่ใช้แรงดันไฟฟ้าในการเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมวงจร
ต่าง ๆ ในกรณีนี้รีเลย์ระบบป้องกันเป็นอุปกรณ์หลักท่ีท าหน้าที่ในการส่งสัญญาณเพื่อสั่งการให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ท าการเปิดวงจรเพื่อแยก
ส่วนท่ีเกิดการบกพร่องออกจากระบบ ดังน้ัน ระบบการจ่ายไฟจึงต้องมีระบบป้องกันท างานตลอดเวลา 
2DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) เป็นเทคนิคการส่งข้อมูลบนเส้นไฟเบอร์ออปติกโดยใช้วิธีส่งข้อมูลไปบน
หลาย ๆ ช่วงความยาวคลื่นของเส้นไฟเบอร์ออปติก 1 เส้น ดังนั้น DWDM จึงเป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งข้อมูล
ให้แก่เครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 
 
9. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนให้กับ
โรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน
ให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กรอบวงเงิน 
395,237,200 บาท ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  ศธ. รายงานว่า 
  1. สพฐ.  เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน
ในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโรงเรียนที่
ประสบภัยธรรมชาติในสังกัด สพฐ. จ านวนมากและได้รายงานผลกระทบและความเสียหายจากสถานการณ์ภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ นมายัง สพฐ. ดังนี้ (1) อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนไม่มีความพร้อมในการใช้
งาน และเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน (2) ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการใช้สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน และสร้างความกั งวลใจให้กับ
ผู้ปกครองและประชาชนโดยรอบที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน และ (3) หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่ง สพฐ. ไม่มีงบประมาณเพียงพอส าหรับใช้
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติให้กลับสู่สภาพปกติอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรการเตรียมความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถานศึกษารองรับการเปิดภาค
เรียน รวมทั้งเพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ 
  2. ศธ. (สพฐ.) ได้มีหนังสือไปยังส านักงบประมาณ (สงป.) เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติในสังกัด สพฐ. โดย สงป. 
ได้น าเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ ศธ. โดย สพฐ. ใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ภายในกรอบวงเงิน 395,237,200 บาท เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติในสังกัด สพฐ. จ านวน 1,071 รายการ (กรุงเทพมหานคร และ 67 
จังหวัด) และให้ ศธ. น าเรื่องดังกล่าวขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3) ต่อไป 
 
10. เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกรณีโค-กระบือป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เป็นเงินทั้งสิ้น 203,104720 บาท เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกรณีโค-
กระบือป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ตั้งแต่มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ 

  สาระส าคัญ 
  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : 
LSD) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโค – กระบือสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
ต่าง ๆ และมีการรายงานข้อมูล ณวันที่ 30 เมยายน 2564 พบการระบาดสะสมตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 - 30 เมษายน 
2565 รวม 69 จังหวัด เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จ านวน 276 ,057 ราย เป็นโค-กระบือที่ได้รับผลกระทบ จ านวน 
1,830,535 ตัว เป็นโค - กระบือที่ป่วย จ านวน 625,862 ตัว เป็นโค-กระบือที่ป่วยตาย จ านวน 69,618 ตัว โดยส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน มาก่อน จึงท าให้มีการระบาดรุนแรงและเป็นวงกว้างไปทั่ว
ประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยได้รับผลกระทบสร้างความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดการควบคุมโรคและแมลงพาหะ รวมถึงขอความ



 

 

20 

ร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และ
ตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการน าเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจรอยโ รคในโค กระบือ ที่
เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัวและงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพ้ืนที่ในรัศมี 50 
กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วยแก่เกษตรกร จ านวน 
164,875 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลงแก่กษตรกร จ านวน 32,390 ราย 3) พ่นยาก าจัดแมลงแก่เกษตรกร 
จ านวน 120,746 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อท าลายเชื้อโรคแก่เกษตรกร จ านวน 137 ,117 ราย 5) แจกยาก าจัดแมลงแก่
เกษตรกร จ านวน 112,643 ราย และ 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 304,324 ราย  
  2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปี สกิน 
เป็นเงินทั้งสิ้น 684,218,000 บาท ดังนี้ 
   1) ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ เป็นเงิน 14,510,000 บาท 
   2) ค่าจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปี จ านวน 5,000,000 โด๊ส เป็นเงิน 230,138,000 บาท 
   3) ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพ่ือการฆ่าเชื้อในฟาร์มและพาหนะในการเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นเงิน  
24,000,000 บาท 
   4) ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพ่ือการรักษาโค กระบือ จ านวน 200,000 ตัว เป็นเงิน 361,000,000 
บาท และเพ่ือการฟ้ืนฟูบ ารุงสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร จ านวน 200,000 ตัว เป็นเงิน 39,800,000 บาท 
   5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือการแพทย์ ส าหรับการเก็บตัวอย่าง ฉีดวัคซีนและรักษา เป็นเงิน 
14,770,000 บาท ซึ่งยังไม่มีค่าช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก โค-กระบือที่ป่วยตายด้วย โรคลัมปี 
สกิน แต่อย่างใด 
  3. ได้มีการส ารวจข้อมูลผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เตือน
มีนาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 พบว่ามีการรายงานการเกิดโรคดังกล่าว จ านวน 69 จังหวัดโดยมีเกษตรกรผู้
ได้รับผลกระทบสัตว์ป่วยตายทั้งหมด 64 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบยื่นแบบรับความช่วยเหลือผ่านส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด รวม 55 จังหวัด เกษตรกร จ านวน 60,696 ราย มีโค-กระบือ ป่วยตาย จ านวน 67,656 ตัว วงเงิน
ขอรับความช่วยเหลือ 1,640,757,630 บาท โดยปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ ได้รับเอกสารขอรับความช่วยเหลือผ่าน
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด แล้ว รวม 55 จังหวัด เกษตรกร 61,959 ราย รวม 69,360ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,415,827,540 
บาท  ซึ่งได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 แล้วรวม 41 จังหวัด เกษตรกร จ านวน 52,170 ราย มีโค-กระบือป่วยตาย 
จ านวน 57,884 ตัว วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 1,212,722,820บาท คงเหลือยังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2565 ได้
เนื่องจากอยู่นอกพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ รวม 19 จังหวัด 
เกษตรกร 9,789 ราย รวม 11,422 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 203,104,720 บาท  
  4) เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือทุกรายที่ได้รับความเสียหาย
จากโรคลัมปี สกิน ในระยะเร่งด่วน เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่เกษตรกรว่า รัฐบาลเห็นความส าคัญของอาชีพเกษตรกร
และมีความห่วงใยความเป็นอยู่ของเกษตรกร จึงได้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่มีสัตว์ป่วยตายด้วยโรคลัมปี สกิน ช่วงเกิดภัย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึง 2 
มีนาคม 2565 หรือวันที่ก่อนคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ในพ้ืนที่เกิดภัยทั่วประเทศ และเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กับกรมปศุสัตว์ หากเกษตรกรรายใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้ขึ้นทะเบียนพร้อมแจ้งความเสียหายตามแบบขอรับความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านปศุสัตว์ (กษ 01) โดยก าหนดอัตราการช่วยเหลือตามจริง ไม่เกิน 5ตัว/
ราย จ าแนกตามช่วงอายุ ดังนี้ 
   4.1 อัตราการช่วยเหลือโค 
    อายุน้อยกว่า 6 เดือน อัตรา 13,000 บาท/ตัว 
    อายุมากกว่า 6 เดือน - 1 ปี อัตรา 22,000 บาท/ตัว 
    อายุมากกว่า 1 - 2 ปี อัตรา 29,000 บาท/ตัว 
    อายุมากกว่า 2 ปี อัตรา 35,000 บาท/ตัว 
   4.2 อัตราการช่วยเหลือกระบือ 
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    อายุน้อยกว่า 6 เดือน อัตรา 15,000 บาท/ตัว 
    อายุมากกว่า 6 เดือน - 1 ปี อัตรา 24,000 บาท/ตัว 
    อายุมากกว่า 1 - 2 ปี อัตรา 32,000 บาท/ตัว 
    อายุมากกว่า 2 ปี อัตรา 39,000 บาท/ตัว 
  ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 
 
11. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั งที่ 12/2565 และผล
การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราว
ประชุมครั งที่ 17/2565 และครั งที่ 18/2565  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
  1. ผลการพิจารณาของ คกง. ในคราวประชุมครั งที่ 12/2565 
   1.1 อนุมัติให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ เป็น
สาระส าคัญของโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด รองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื อ
โควิด-19 และเป็นไปตามมาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื อในโรงพยาบาล (โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดฯ) ของโรงพยาบาลต ารวจ โดยขยายระยะเวลาสิ นสุดโครงการ จากเดิม
เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเดือนสิงหาคม 2565 และปรับลดกรอบวงเงินโครงการ จากเดิม 31.9000 ล้านบาท 
เป็น 28.4500 ล้านบาท ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
   1.2 อนุมัติให้กรมทรัพยากรน  าเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ
ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน  าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร (โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน  าฯ) โดยขยาย
ระยะเวลาสิ นสุดโครงการ จากเดิมเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเดือนพฤศจิกายน 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
   1.3 มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 1.1 - 1.2 เร่งแก้ไขข้อมูล
โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and Country Reform : eMENSCR) (ระบบ eMENSCR) ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียด
โครงการโดยเร็ว และเร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งด าเนินการตามขั้นตอนข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ พ.ศ. 2563) 
   1.4 รับทราบผลการด าเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปร
รูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร (โครงการปรับโครงสร้างการผลิตฯ) ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบการขยายระยะเวลาสิ นสุด
โครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตฯ จากเดิมเดือนกันยายน 2564 
เป็นเดือนกันยายน 2565 
   1.5 มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ากับติดตามการด าเนินงานและการเบิกจ่ายของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนอ พร้อมทั้ง
ก ากับให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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  2. ผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม
ครั งที่ 17/2565 และครั งที่ 18/2565 
   2.1 อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี  2565 
(ครั งที่ 3) รวม 29 จังหวัด จ านวน 1,138 โครงการ กรอบวงเงินรวม 1,973.3050 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจาก
เงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 31 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 พร้อมทั้ง
มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการด าเนินการตามความเห็นของ คกง. ภายใต้พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2564 ข้อ 3.2.1 (3) โดยเคร่งครัด 
   2.2 มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวน 29 จังหวัด (ตามข้อ 2.1) เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการและด าเนินการจัดท าแผนความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพ่ือให้ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้เพ่ือใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) โดยเคร่งครัด 
   2.3 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ร่วมกับส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาค ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก ากับติดตามให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่ง
น าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณและสามารถด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายใน
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ต่อไป  
   2.4 อนุมัติให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐาน
รากระดับจังหวัดฯ) โดยเปลี่ยนแปลงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับสกัดสมุนไพรของโครงการ จากเดิมใช้กระบวนการ 
“สกัดน  ามันจากสมุนไพร” เป็น “การท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง” ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
   2.5 มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเร่งแก้ไขข้อมูล
โครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็วและเร่งด าเนินโครงการให้
แล้วเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
_____________________________ 
1 เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) 
 
12. เรื่อง การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) [ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ส าหรับกรณีการโอนและก ารจ านอง
อสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดินส าหรับกรณีการโอนและการจ านอง
อสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งนี้ ร่างประกาศที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอ เป็นการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ส าหรับการบริหารจัดการธนาคารที่ดินของสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ านอง
อสังหาริมทรัพย์ จากอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 1 ตามล าดับ เหลืออัตราร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ 
ตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2568 เนื่องจากสถาบันบริหาร
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จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ยังคงมีภารกิจที่ต้องด าเนินการโครงการเพ่ือให้เกษตรกรได้มีที่ดินท ากินเป็น
ของตนเอง รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร การกระจายการถือครองที่ดินที่เป็น
ธรรมและยั่งยืน มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม รวมทั้งการด าเนินงานตามภารกิจของ บจธ. ในอนาคต 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ทั งนี  ได้เคยออกประกาศท านองเดียวกันนี มาแล้ว รวม 3 ครั ง และประกาศฯ ครั งที่ 3 ได้พ้นก าหนดการ
ใช้บังคับในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เห็นชอบด้วย 
  สาระส าคัญของร่างประกาศ 
  ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ส าหรับการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
ของ บจธ. เกี่ยวกับค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์ จากอัตราร้อยละ 2 และ
ร้อยละ 1 ตามล าดับ เหลืออัตราร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2568 ในกรณีดังนี้ 
  1. การโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของท่ีดินโอนให้แก่ บจธ. เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
และอ านาจหน้าที่ของ บจธ. ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง หรือมีแต่
ไม่เพียงพอ เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในส่วนที่ผู้โอนและผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องช าระ 
  2. การโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ บจธ. โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจน ในการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร หรือผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองหรือมีแต่ไม่เพียงพอ เพ่ือใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ในส่วนที่ผู้โอนและผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องช าระ 
  3. การจ านองอสังหาริมทรัพย์ที่ บจธ. เป็นผู้รับจ านองจากเกษตรกรหรือผู้ยากจน ในส่วนที่ผู้ขอ
จดทะเบียนมีหน้าที่ต้องช าระ 
 
13. เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศและร่างพระราช
กฤษฎีกา ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จ านวน 1 ฉบับ 
  2. เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าภายในประเทศ และร่าง
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จ านวน 1 ฉบับ  
  สาระส าคัญ 
  1. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ 
   1.1 วัตถุประสงค์ เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศ และสนับสนุน
ห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว อีกท้ังสนับสนุนการบริโภคและส่งเสริมการจ้างงาน 
   1.2 กลุ่มเป้าหมาย บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
   1.3 ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
   1.4 วิธีการด าเนินงาน 
    1) สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
     ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก 
ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือค่าบริการของผู้
ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์เพ่ือการอบรมสัมมนาดังกล่าวที่จ่ายไปตั้งแต่
วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ดังนี้ 
     1.1) 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง ส าหรับการอบรมสัมมนาที่จัดใน
จังหวัดท่องเที่ยวรองหรือในเขตพ้ืนที่ท่องเที่ยวอ่ืนใดที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
     1.2) 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง ส าหรับการอบรมสัมมนาที่จัดใน
ท้องที่อ่ืนนอกจากท้องที่ตามข้อ 1.1) 
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     1.3) ในกรณีที่การจัดอบรมสัมมนาครั้งหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นในท้องที่ตามข้อ 
1.1) และข้อ 1.2) ต่อเนื่องกัน ให้หักรายจ่ายที่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใดตามข้อ 1.1) หรือข้อ 1.2) แล้วแต่
กรณี และให้หักรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเกิดข้ึนในท้องที่ใดได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายตามท่ีจ่ายจริง  
     ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศก าหนด 
    2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
     2.1) เป็นไปในท านองเดียวกันกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 405) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ 
     2.2) พื้นที่  
      2.2.1) จังหวัดท่องเที่ยวรอง (อ้างอิงจากพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 656) พ.ศ. 2561 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่ท่องเที่ยวส าหรับการอบรมสัมมนา และการเดินทางท่องเที่ยวและที่พักเพ่ิมเติมจากจังหวัด
ท่องเที่ยวรอง) โดยแบ่งเป็นพื้นที่ท้ังจังหวัด 55 จังหวัด และพ้ืนที่บางอ าเภอในจังหวัด 15 จังหวัด 
      2.2.2) เขตพ้ืนที่ท่องเที่ยวอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
ก าหนด โดยค าแนะน าของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
      2.2.3) ท้องที่อ่ืนนอกจากข้อ 2.2.1) และข้อ 2.2.2) 
      ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวจะต้องตราพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน 1 ฉบับ 
   1.5 สูญเสียรายได้ ประมาณการสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 334 ล้านบาท 
โดยคาดว่าจะมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจ านวนประมาณ 1,700 ราย เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 1,670 ล้านบาท 
  2. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าภายในประเทศ 
   2.1 วัตถุประสงค์  เ พ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า
ภายในประเทศ อีกท้ังสนับสนุนการจ้างงาน 
   2.2 กลุ่มเป้าหมาย บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
   2.3 ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
   2.4 วิธีการด าเนินงาน 
    1) สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
     ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายค่าเช่าพ้ืนที่หรือค่าบริการ
ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศ ที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 
2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศก าหนด  
    2) หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข 
     2.1) งานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศ
ต้องเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (เริ่มจัดภายในช่วงเวลาดังกล่าวและอาจ
จัดถึงภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ก็ได้) 
     2.2) ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้จัดงานว่าได้เข้าร่วมจัดงานจริง 
     2.3) ต้องจ่ายค่าเช่าพ้ืนที่หรือค่าบริการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
    ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวจะต้องตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน 1 ฉบับ  
   2.5 สูญเสียรายได้ ประมาณการสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 121 ล้านบาท 
โดยคาดว่าจะมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจ านวนประมาณ 6,050 บูธ เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 605 ล้านบาท 
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14. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 753,045,572.02 บาท ส าหรับค่าชดใช้ราคา
สุกรและค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกท าลาย ดังนี้ 
  1. ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกท าลายที่ยังคงค้างช าระ ซึ่งได้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 – 
31 มีนาคม 2565 จ านวนเงินทั้งสิ้น 231,339,948.52 บาท  
  2. ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกท าลายที่ยังคงค้างช าระ ซึ่งได้ด าเนินการก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2564 
จ านวนเงินทั้งสิ้น 18,605,623.50 บาท  
  3. ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกท าลายตามแผนการด าเนินการลดความเสี่ยงต่อโรค                อหิวาต์
แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ร้อยละ 3 ของฟาร์ม ของ
จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย - รายเล็ก ซึ่งมีประมาณ 100,000 ราย คิดเป็นจ านวนเกษตรกรทั้งสิ้น 3,000 
ราย จ านวนสุกร 60,000 ตัว จะต้องใช้งบประมาณในการจ่ายค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกท าลายเพ่ิมเติมอีก 402,300,000 
บาท 
  4. ค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกท าลาย (อาหารสัตว์) เป็นเงิน 100,800,000 บาท (ค านวนที่สุกรขุน 1 
ตัว กินอาหารวันละประมาณ 3 กิโลกรัม/ตัว/วัน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20บาท ส ารองอาหารไว้ 28 วัน) 
  ทั้งนี้ ตามข้อ 3 และ 4 กรมปศุสัตว์จะจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
รายเดือนพร้อมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงเพ่ือขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
 
15. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ ตามข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ ในวงเงินงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 231,950,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรลัมปี สกินใน
โค กระบือ ดังนี้ 
  1. ค่าจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปี สกิน จ านวน 6,300,000 โด๊ส เป็นเงิน 226,800,000 บาท 
  2. ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ในการฉีดวัคซีน เป็นเงิน 5,150,000 บาท 
 

ต่างประเทศ 
16.  เรื่อง ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจ าปี ค.ศ. 2022 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมือง
ระดับสู งว่ าด้ วยการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (High-Level Political Forum on Sustainable Development:  HLPF) 
ประจ าปี ค.ศ. 2022  (ร่างปฏิญญาฯ) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ และ/หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถด าเนินการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอีก รวมทั้งให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศหรือเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
[คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council: ECOSOC) 
จัดการประชุม HLPF ประจ าปี ค.ศ. 2022 ระหว่างวันที่ 5 – 15 กรกฎาคม 2565 ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ 
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุมดังกล่าวในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565] 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
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  1. ECOSOC มีก าหนดการจัดการประชุม HLPF ประจ าปี ศ.ศ. 2022 ภายใต้หัวข้อหลัก “การพ้ืนฟู
ให้กลับมาดีกว่าเดิมจากโรคโควิด 19 และยกระดับการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 อย่างเต็มที่ 
[ Building back better from the coronavirus disease ( COVD -  1 9 )  while advancing the full 
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development]” โดยจะหารือเชิงลึกเกี่ยวกับ SDGs                  
5 เป้าหมาย ได้แก่  เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)  เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทาง
เพศ (Gender Equality)  เป้าหมายที่ 14 ทรัพยากรทางทะเล (Life below Water)  เป้าหมายที่ 15 ระบบนิเวศบน
บก (Life on Land)  และเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)                  
เพ่ือก าหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน SDGs ตลอดจนเตรียมการส าหรับการประชุม 2030 SDG 
Summit ในเดือนกันยายน 2566 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาทั้งนี้ ในการประชุม HLPF ประจ าปี ค.ศ. 2022                
จะมีการน าเสนอรายงานการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจ 
(Voluntary National Review: VNR) จาก 44 ประเทศ ซึ่งมีประเทศสมาชิกอาเซียน 1 ประเทศ คือ สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 
  2. ร่างปฏิญญาฯ มีเนื้อหาเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
ที่ จะร่ วมกันด า เนินการ เ พ่ือบรรลุ วาระการ พัฒนาที่ ยั่ งยืน  ค .ศ .  2030 (2030 Agenda for Sustainable 
Development : 2030 Agenda) และตอบสนองและฟ้ืนฟูจากวิกฤตโควิด 19 ในระดับโลก รวมทั้งเป็นการสะท้อน
ผลการประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินการตาม SDGs ทั้ง 5 เป้าหมาย (ตามข้อ 1) 
ที่จะมีการหารือเชิงลึกในปีนี้  
 
17. เรื่อง ผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั งที่ 27 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei 
Forum ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 และมอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามผลการเยือนญี่ปุ่นฯ ต่อไป ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กต. รายงานว่า 
  1. เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพ่ือเข้าร่วมการประชุม 
Nikkei Forum ครั้งที่ 27 ภายใต้หัวข้อ “การทบทวนบทบาทของเอเชียในโลกที่แบ่งฝ่าย” เพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ของ
ไทยภายใต้บริบทความท้าทายของภูมิภาคในปัจจุบัน และได้หารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (นายคิชิดะ ฟูมิโอะ) 
ประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (เคดันเรน) และผู้ว่าการธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ( Japan 
Bank for International Cooperation: JBIC) สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น สาระส าคัญ/ผลการหารือฯ 
(1) การกล่าวปาฐกถาของ
นายกรัฐมนตรี ภายใต้หัวข้อ 
“การทบทวนบทบาทของ
เอเชียในโลกที่แบ่งฝ่าย” 

เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2565 นายกรัฐมนตรีได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับ
สถานการณ์ความท้าทายและความชะงักงันในภูมิภาคและในโลกว่า ภูมิภาค
เอเชียควรจะต้องยืดหยุ่นต่อการปรับตัวและสนับสนุนความยั่งยืน รวมทั้งสร้าง
สังคมท่ีครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ในช่วงสองปีที่ผ่านมาท าให้ประเทศต่าง ๆ ได้เรียนรู้ว่า 
ความยืดหยุ่นปรับตัวต่อความชะงักงันใด ๆ เป็น พ้ืนฐานส าคัญต่อการ
ประคับประคองและการเจริญเติบโต ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอประเด็นที่
ไทยเชื่อว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียจะร่วมมือกันได้เพ่ือก้าวข้ามความท้าทายที่
เผชิญในปัจจุบัน ได้แก่ (1) การกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) การ
สนับสนุนระบบพหุภาคีต่อไป เนื่องจากไม่มีประเทศใดที่สามารถรับมือและ
จัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ได้เพียงล าพัง และ (3) การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ
จะต้องเกิดควบคู่กับความยั่งยืน ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: 
BCG Model) ของไทยจะมีส่วนช่วยส่งเสริมแนวทางนี ได้ 
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( 2 )  ก า ร พ บ ห า รื อ กั บ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น 
(นายคิชิดะฯ) 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี
ญี่ปุ่น (นายคิชิดะฯ) เพ่ือย  าความส าคัญของการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ตาม
ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2565 ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม สรุปได้ ดังนี้  
(2.1) การยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะ
ตั้ งเป้าหมายการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เป็น “หุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” เพ่ือสะท้อนพัฒนาการของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
และรอบด้านในช่วงที่ผ่านมา โดยจะประกาศเรื่องนี้ในโอกาสการหารือทวิภาคี
ครั้งต่อไปห้วงการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเพ่ือเข้าร่วมการประชุมผู้น า
เอเปคในเดือนพฤศจิกายน 2565 
(2.2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
 (2.2.1) แผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน
ที่จะให้ไทยและญี่ปุ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจในการ
พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะ 5 ปี ในห้วงการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น ครั งที่ 6 (Thailand-Japan High 
Level Joint Commission: HLJC) ช่วงเดือนกันยายน 2565 ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น 
 (2.2.2) การขยายการลงทุนจากญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ไทย เช่น 1) ขยายการลงทุนของญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
ของไทย [เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เคมีภัณฑ์ และเศรษฐกิจ 
BCG] 2) ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยต่อความสนใจของเอกชนญี่ปุ่นที่จะ
ลงทุนในโครงการโครงสร้างพื นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) (เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 
สนามบิน และโครงการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา) และ 3) ขยายจ านวน
สถาบันโคเซ็นในไทยและจัดตั ง KOSEN Education Center  
 (2.2.3) การท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีขอบคุณที่รัฐบาลญี่ปุ่นเลือกไทย
เป็น 1 ใน 4 ประเทศเป้าหมายส าหรับการทดลองเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก
เดินทางเข้าญี่ปุ่น และเชิญชวนชาวญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น 
(2.3) ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและในประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาค 
นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ไทยได้รับมติเห็นชอบจากอาเซียนในการเป็นที่ตั้งส านัก
เลขาธิการของศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่และ
ส านักงานด้านการตอบสนอง และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ยืนยันการสนับสนุน
ไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี  และการเดินทางมาไทยเพ่ือเข้า
ร่วมการประชุมฯ ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมของไทยที่จะหารือ
กับสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความห่วงกังวลต่อ
สถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ในยูเครนที่ยืดเยื้อ และย้ าความส าคัญของ
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ 

(3) การพบหารือกับประธาน
สมาพันธ์ ธุ รกิ จญี่ ปุ่ น  ( เค
ดันเรน) 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายกรัฐมนตรีได้หารือกับประธานเคดันเรน     
(นายโทคุระ มาซาคาสึ) และประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น -
ไทย (นายซูซูกิ โยชิฮิสะ) ภายใต้เคดันเรน เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ ดังนี้  
(3.1) ประธานเคดันเรนเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยมีลักษณะ
เกื้อกูลกัน และไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่ส าคัญของญี่ปุ่นในอาเซียนโดย
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อเดือน
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มกราคม 2565 ได้ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันและเห็นว่า
ควรกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจผ่านความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยญี่ปุ่นยินดีที่จะสนับสนุนไทย 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้ญี่ปุ่นขยายการลงทุนในไทย และเห็นว่าทั งสอง
ประเทศควรร่วมมือกันลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อรองรับ
สถานการณ์ในอนาคต พร้อมแจ้งว่า เป้าหมายของไทยคือการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจผ่านยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง จึง
สนับสนุนให้ญี่ปุ่นขยายห่วงโซ่อุปทานเพ่ือเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านของ
ไทยตามนโยบาย Thailand+1 
(3.2) ประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทยแจ้งแผนการน า
สมาชิกกว่า 70 บริษัทภายใต้คณะกรรมการฯ เยือนไทยในห้วงเดือน
พฤศจิกายน 2565 หรือต้นปี 2566 เพ่ือพบหารือกับคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และเยี่ยมชมภาคอุตสาหกรรม โดยประสงค์เข้า
เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีด้วย 

(4) การพบหารือกับผู้ว่าการ 
JIBC และที่ ป รึ กษาพิ เ ศษ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น 

เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2565 นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าการ JBIC                     
(นายมาเอดะ ทาดาชิ) และที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (นายมุราอิ ฮิเดกิ) 
โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอรับความร่วมมือ JBIC ในการสนับสนุนการด าเนินการ
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยง 3 สนามบิน 
กับ EEC เพื่อให้เป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ประสบความส าเร็จระหว่าง 3 ฝ่าย 
(ไทย-จีน-ญี่ปุ่น) รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับไทยในฐานะศูนย์กลาง
การลงทุนของญี่ปุ่นในอาเซียน ซึ่งผู้ว่าการ JBIC แจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2565 ที่ได้มาเยือนไทย ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเชื อเพลิงชีวภาพ 
ซึ่งมีบริษัทวิสาหกิจเริ่มต้นของญี่ปุ่นและบริษัทปิโตรนาสของมาเลเซียและเอกชน
ของอิตาลีเข้าร่วมด้วย โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีศักยภาพส าหรับไทยและ
เอกชนด้านพลังงานของไทย 

( 5 )  ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น  ณ 
Haneda Innovation ( HI) 
City  

นายกรัฐมนตรีได้ศึกษาดูงานด้านเมืองอัจฉริยะ ณ HI City กรุงโตเกียว ซึ่งเป็น
แหล่งรวบรวมศูนย์วิจัยและการทดลองเทคโนโลยีล้ าสมัยด้านการเดินทางและ
ขนส่งอัจฉริยะ เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีทางการแพทย์ สถานี
ไฮโดรเจน และแหล่งรวมของร้านค้า โรงแรม ส านักงาน และศูนย์จัดการประชุม 
โดยขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องน าตัวอย่างความส าเร็จจาก HI City ไปใช้พัฒนา
เมืองอัจฉริยะในไทยต่อไป 

  2. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการเยือนญี่ปุ่นฯ มีประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ 
เช่น 

ประเด็น การด าเนินการที่ส าคัญ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
(1) การยกระดับสถานะ
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 
เ ป็ น  “ หุ้ น ส่ ว น ท า ง
ยุทธศาสตร์อย่างรอบ
ด้าน” 

หารือกับฝ่ายญี่ปุ่นเกี่ยวกับแนวทางการประกาศการ
ยกระดับความสัมพันธ์ เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
อย่างรอบด้าน” ในห้วงการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรี
ญี่ ปุ่ น เ พ่ือ เข้ าร่ วมการประชุมผู้ น า เอ เปคในเดือน
พฤศจิกายน 2565 

กต. 

(2) การจัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์ ร่ วมด้ าน
เศรษฐกิจในการพัฒนา
ค ว า ม เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น

หารือกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องของไทยและ
ฝ่ายญี่ปุ่นเพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นในการจัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์ และหารือเกี่ยวกับช่วงเวลา
และแนวทางการในประกาศแผนยุทธศาสตร์ฯ ในห้วงการ
ประชุม HLJC ในเดือนกันยายน 2565 

กต. กระทรวงการคลัง 
( ก ค . )  ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจั ยและ
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ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น 
ระยะ 5 ปี 

นวัตกรรม (อว.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
กระทรวงคมนาคม (คค.) 
ก ร ะ ท ร ว ง ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
กระทรวงพลังงาน (พน.) 
ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์  
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
ก ระทรว งสาธ ารณสุ ข 
( ส ธ . )  ก ร ะ ท ร ว ง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ( อ ก . ) 
ส านักงานสภาพัฒนาการ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แ ห่ ง ช า ติ  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการส่งเสริมการ
ล ง ทุ น  ( ส ก ท . )  แ ล ะ
ส านั กงานคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) 

(3 )  การส่ ง เสริ มการ
ลงทุนจากญี่ปุ่นในไทย 

ด าเนินการเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากญี่ปุ่นในอุตสาหกรรม
เป้าหมายแห่งอนาคตของไทย เช่น สาขา EV และ
เคมีภัณฑ์ สาขาเศรษฐกิจ BCG การแพทย์ ดิจิทัล และ
เกษตรอัจฉริยะ รวมถึงพ้ืนที่ EEC  

กค. กต. อว. กษ. ดศ. พน. 
สธ. อก. สกท. สกพอ. 
และส านักงานส่ ง เสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

(4) การพัฒนา EEC พิจารณาข้อเสนอแนะของญี่ปุ่นเกี่ยวกับความสนใจของ
เอกชนญี่ปุ่นที่จะลงทุนในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานใน 
EEC เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
และโครงการท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา โดย
ค านึงถึงความคุ้มค่า ประโยชน์ และความเหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆ 

กค. กต. คค. และ สกพอ. 

(5) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

หารือรายละเอียดเพ่ือจัดท าข้อเสนอที่ เป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับการขยายจ านวนการจัดตั้งสถาบันโคเซ็นในไทย
เพ่ิมเติมและการจัดตั้ง KOSEN Education Center และ
เสนอฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณา 

กค. กต. อว. ศธ. และ อก. 

(6 )  ความร่ วม มือกับ
ญี่ปุ่นเพื่อสร้างสังคมที่
ปลอดคาร์บอน ภายใต้
ข้ อ ริ เ ริ่ ม  Asia Zero-
Emissions 
Community 

หารือกับฝ่ายญี่ปุ่นเพ่ือด าเนินการร่วมมือภายใต้แนวคิด 
Asia Zero-Emissions Community ของนายกรัฐมนตรี
ญี่ปุ่น เพ่ือบรรลุเป้าหมายสังคมปลอดคาร์บอน 

ก ต .  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พน. และ อก. 

(7) การเยือนไทยของ
คณะกรรมการการค้า

หารือกับเคดันเรนเพ่ือเตรียมการส าหรับการเยือนไทย
ของประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น -
ไทยและสมาชิกกว่า 70 บริษัทภายใต้คณะกรรมการฯ 

กต. อว. ดศ. พน. อก. 
ส า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร
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และเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย 
ภายใต้เคดันเรน 

เพ่ือพบหารือกับ กกร. และเยี่ยมชมภาคอุตสาหกรรมใน
ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2565 หรือต้นปี 2566 

นายกรัฐมนตรี (สลน.) 
สกท. สกพอ. และ กกร. 

(8) การศึกษาดูงาน ณ 
HI City  

ด าเนินการศึกษา HI City และน าตัวอย่างความส าเร็จที่
เหมาะสมมาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศ
ไทยต่อไป 

กต. อว. คค. ดศ. และ 
พน. 

 
18. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ (AEMs’ Special Meeting) ณ เกาะบาหลี 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
สมัยพิเศษ (ASEAN Economic Ministers’ Special Meeting: AEMs’ Special Meeting) ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์                        (นาย
สรรเสริญ สมะลาภา) เข้าร่วมประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ผลการประชุม AEMs’ Special Meeting มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น สาระส าคัญ 
(1) สถานการณ์เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของอาเซียนมีการฟื้นฟูและมีแนวโน้มเติบโตร้อยละ 4.9 

ในปี 2565 และร้อยละ 5.2 ในปี 2566 โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มมี
การเปิดประเทศและประชากรได้รับการฉีดวัคซีนประมาณร้อยละ 
70 แต่เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกยังมีความ
ท้าทาย เช่น สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน การชะงักของ
ห่วงโซ่อุปทาน ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น 
ที่ประชุมฯ จึงเห็นว่าอาเซียนต้องเพิ่มความร่วมมือทั งภายในและ
ภายนอกภูมิภาคโดยเร่งด าเนินการข้อริเริ่มภายใต้กรอบการฟ้ืนฟูท่ี
ครอบคลุมของอาเซียนและพัฒนาภูมิภาคให้ก้าวไปสู่ทิศทางส าคัญ
ในอนาคตทั้งในด้านความเป็นดิจิทัลและด้านความยั่งยืน 

(2) ความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก หารือเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโด-
แปซิ ฟิ ก  ( Indo-Pacific Economic Framework:  IPEF) 1 ของ
สหรัฐอเมริกาและยุทธศาสตร์เพ่ือความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-
แปซิฟิกของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นเวทีใหม่ที่ทั้งสองประเทศต้องการ
มีส่วนร่วมในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในประเด็นใหม่ ๆ เช่น การ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พลังงานสะอาด ดิจิทัล ห่วงโซ่
อุปทาน โดยที่ประชุมฯ ยืนยันหลักการของอาเซียนตามเอกสาร
มุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ที่มุ่งเน้นการเป็นภูมิภาคที่
เปิดกว้าง โปร่งใส ยึดมั่นในหลักเกณฑ์และความเป็นแกนกลางของ
อาเซียน และในส่วนการเข้าร่วมประกาศความร่วมมือในกรอบ 
IPEF ขอให้ประเทศสมาชิกระมัดระวังท่าทีในการพิจารณาเข้าร่วม
เพ่ือรักษาความสมดุลในภูมิภาคและยึดหลักการเป็นหนึ่งเดียวของ
อาเซียน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ส านักเลขาธิการอาเซียน 
(ASEAN Secretariat: ASEC) ประเมินโอกาสและประเด็นท้าทาย
ของ IPEF และระบุสาขาที่อาเซียนจะได้รับประโยชน์จากกรอบ
ดังกล่าว 

(3) การให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค  ( Regional 
Comprehensive Economic 

ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจะสามารถแจ้งการให้สัตยาบันความตกลง 
RCEP ได้ภายในไตรมาสที่สามของปีนี้และมีการตกลงท่าทีร่วมของ
อาเซียนแล้ว โดยประเทศสมาชิก RCEP สามารถพิจารณาวันที่ที่
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Partnership:  RCEP)  ของสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 

ความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา2 
แตกต่างกันได้และแจ้ง ASEC เพ่ือให้แจ้งประเทศสมาชิกทราบ
ต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ เห็นชอบในหลักการให้มีการ
ประชุมรัฐมนตรี RCEP และการประชุมสุดยอด RCEP ในปีนี้  
(ครบรอบ 10 ปี การประกาศเริ่มเจรจาความตกลง RCEP) โดย
ราชอาณาจักรกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนจะหารือใน
รายละเอียดร่วมกับ ASEC ต่อไป 

(4) การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก
ส มัยสา มัญ ครั งที่  12  ( the Twelfth 
Ministerial Conference of World 
Trade Organization: MC12) 

หารือเพ่ือเตรียมการส าหรับการประชุม MC 12 ที่จะจัดในเดือน
มิถุนายน 2565 ณ นครเจนีวา โดยเน้นย้ าข้อตกลงร่วมของประเทศ
สมาชิกที่จะต้องมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและให้ความส าคัญ
กับระบบการค้าพหุภาคีที่เปิดกว้างและยึดถือกฎเกณฑ์ทางการค้า
เป็นพื้นฐานส าคัญ 

(5) การค้ากับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้องของ
สหภาพยุโรป ได้แก่ มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน 
กฎหมายว่าด้วยการออกแบบที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและ
กฎหมายว่าด้วยสินค้าปลอดการตัดไม้ท าลายป่า ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อาเซียน เช่น ภาระทางต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการตรวจวัดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตสินค้า การใช้เงิน
ลงทุนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเชื่อมโยงกับ
การค้าและเป็นประเด็นส าคัญในเวทีโลกโดยเน้นย้ าว่าการใช้
นโยบายด้านการค้าที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศและหลักการที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมถึงหลักการ
ภายใต้องค์การการค้าโลก ที่ประชุมจึงมอบหมายให้  ASEC 
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรการของสหภาพ
ยุโรปเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับอาเซียนต่อไป 

(6) ข้อริเริ่มโครงการพื นฐานอาเซียนใน
อนาคต 

หารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือในโครงการอุตสาหกรรมของ
อาเซียนซึ่งเดิมมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน เช่น ปุ๋ยยูเรีย เหมือง
แร่ทองแดง โดยเสนอให้พิจารณาโครงการอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่
อาเซียนจะสามารถเพ่ิมการค้าภายในภูมิภาคและส่งเสริมห่วงโซ่
มูลค่าโลก โดยเฉพาะในสาขาส าคัญที่จะช่วยรับมือกับประเด็นความ
มั่นคงทางอาหารและสาธารณสุข เช่น อาหาร วัคซีน ยา และ
เครื่องมือแพทย์ โดยค านึงถึงความสนใจและความเชี่ยวชาญของแต่
ละประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ ASEC ศึกษาความเป็นไป
ได้ของอุตสาหกรรมที่อาเซียนจะสามารถจัดตั้งโครงการหรือข้อ
ริ เริ่มความร่วมมือร่วมกัน โดยค านึงถึงประเด็นใหม่ ๆ เช่น 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยี และการประเมินความพร้อมของ
ประเทศสมาชิก 

  2. พณ. มีความเห็น/ข้อสังเกตว่าอินโดนีเซียพยายามผลักดันสมาชิกอาเซียนให้มีท่าทีและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกันในเรื่องความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองกับประเทศมหาอ านาจ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวกรอบ IPEF ของ
สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล3 
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_____________________________________ 
1 กรอบความร่วมมือ IPEF เป็นแนวคิดริเริ่มของสหรัฐฯ ร่วมกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือระดับพหุภาคี               
มีจุดประสงค์หลักในการยกระดับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับประเด็นท้าทายรูปแบบ   
ใหม่ ๆ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วยความร่วมมือ 4 เสาหลัก ได้แก่ (1) การค้า (2) ห่วงโซ่อุปทาน (3) พลังงานสะอาด 
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และโครงสร้างพื้นฐาน และ (4) ภาษีและการต่อต้านการทุจริต 
2 เมียนมาได้ให้สัตยาบันในความตกลง RCEP แล้ว แต่ ASEC ยังไม่มีการเวียนสัตยาบันของเมียนมาแก่ประเทศสมาชิก RCEP ครบทุก
ประเด็น เนื่องจากประเทศสมาชิก RCEP ยังมีข้อกังวลที่เมียนมายังไม่สามารถบรรลุฉันทามติอาเซียนทั้ง 5 ข้อในการจัดการปัญหา
การเมืองภายในประเทศ 
3 ประเทศที่เข้าร่วมการเปิดตัวกรอบ IPEF ประกอบด้วย 13 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย เครือรัฐออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี เนการาบรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไทย และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเมียนมาไม่ได้รับเชิญ) 
 

แต่งตั้ง 
19. เรื่อง การแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ส านัก
นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอแต่งตั้ง นางเพชรรัตน์ เสรีพันธ์พานิช                    
ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) ส านักงบประมาณ ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาส านัก
งบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ งเป็น
ต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายโอภาส                 
การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  
    
21. เรื่อง การแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง นายณัฐพล              
รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
อุตสาหกรรม เพ่ือทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  
 
22. เรื่อง การแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) เสนอ รับโอน                           
พลต ารวจตรี เอกรักษ์ ลิ มสังกาศ ข้าราชการต ารวจ ต าแหน่งรองผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 6 ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้าราชการดังกล่าวได้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารจากส านักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอม
การโอนแล้ว  
 
23. เรื่อง การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ครั งที่ 1) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  



 

 

33 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ การต่อเวลาการ
ด ารงต าแหน่งของ นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งด ารงต าแหน่งดังกล่าวครบ 
4 ปี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ต่อไปอีก (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ 
นายสรวิศ ธานีโต จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565  
 
24. เรื่อง การแต่งตั งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการแต่งตั้ง นางสาวสมปรารถนา    
วิกรัยเจิดเจริญ ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งตั งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา จ านวน 28 รูป/คน ดังนี้  
   1. นายบุญเลี ยง ไขษรศักดิ์ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน 
   2. นายนุชากร มาศฉมาดล กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอมร ลีลารัศมี กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
  4. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์  
   5. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ 
   6. นายสมัย เจริญช่าง กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
   7. นายชัชวัสส์ เศรษฐี กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น  
  8. นางสาวกรองทอง บุญประคอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา)  
  9. ศาสตราจารย์บังอร เสรีรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา) 
   10. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา)   
  11. นายอ านาจ วิชยานุวัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา)   
  12. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)    
  13. นายอดุลย์ พิมพ์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)    
  14. รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา)   
   15. นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ                 
ยุวกาชาด และเนตรนารี)   
   16. นายสุรศักดิ์ มุกประดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด 
และเนตรนารี)   
  17. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ                   
ยุวกาชาด และเนตรนารี)   
   18. นางปัทมา วีระวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการวัดและประเมินผลการศึกษา)  
  19. รองศาสตราจารย์ดนุวัศ สาคริก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ
และการบริการ)   
  20. นายสกล กิตติ์นิธิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน)  
  21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการสื่อสาร)  
  22. ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การสื่อสาร) 
    23. ศาสตราจารย์อภิชาติ จิตต์เจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การสื่อสาร) 
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   24. นางสาวนิรมล เมธีสุวกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสื่อสารมวลชน)  
  25. นายคมสัน โพธิ์คง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเมืองการปกครอง)  
  26. นายชาติชาย เกตุพรหม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  
  27. นายวิริยะ รามสมภพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต)  
  28. นายชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป    
 

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


