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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (16 สิงหาคม 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                      
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจ าปีส าหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ 
     และรถจักรยานยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดชื่อประเทศ ดินแดน  
    เขตการปกครอง และเมืองหลวง 

เศรษฐกิจ สังคม 
  3.  เรื่อง  ขออนุมัติเงินกู้เพ่ือเสริมสภาพคล่อง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของการยาสูบ 
    แห่งประเทศไทย 
  4.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการเสริมสภาพคล่อง 
    เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 ของกรมประมง 
  5.  เรื่อง  ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ในการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่
    ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองเกาะผี ท้องที่ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต  
    จังหวัดภูเก็ต เพ่ือการก าจัดขยะมูลฝอยและบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครภูเก็ต  
    จังหวัดภูเก็ต 
  6.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565  
    - 2570) 
  7.  เรื่อง  การขอใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือชดเชย 
    รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  
    เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 
  8.  เรื่อง   การเรียกให้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของ 
    ทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2565 
  9.  เรื่อง  ผลการส ารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน  
    พ.ศ. 2565 
  10.  เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มี 
    ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญในห้วงตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 
  11.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ  
    EXIM Biz Transformation Loan 
  12.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
    ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 22/2565 
   13.  เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 
 

ต่างประเทศ 
  14.  เรื่อง  ผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการด าเนินการ  
    “น้ าส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ค.ศ. 2018-2028 ครั้งที่ 2  
  15.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
    ร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวง 
    สิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบท แห่งสหราชอาณาจักร 
  16.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค ประจ าปี 2565  
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    และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  17. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
    แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศของรัฐบาล 
    สาธารณรัฐอินเดีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    และเทคโนโลยีดิจิทัล 
  18. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือทวิภาคี 
    ไทย – อินเดีย ครั้งที่ 9  
  19. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้  
    ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry :  
    MMRF5) 
  20. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุข 
    และเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 
  21. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค  
    ครั้งที่ 11 
 

แต่งตั้ง 
  22.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)  
  23.  เรื่อง  รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการ  
  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่อง 
    มาจากพระราชด าริ)  
  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน)  
  26.  เรื่อง  ขออนุมัติต่อเวลาการด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2) 
  27.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  29. เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
    แทนต าแหน่งที่ว่าง  
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย์)  
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ครบก าหนดออกตามวาระ)  

 
 

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

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจ าปีส าหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจ าปีส าหรับรถยนต์บริการ 
รถยนต์สาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) 
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เป็นการลดอัตราภาษีรถประจ าปีส าหรับ
รถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ครบก าหนดเสียภาษีรถประจ าปีระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยให้ลดอัตราภาษีลงร้อยละ 90 ของอัตราภาษีประจ าปีท้าย
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบอาชีพ
ขับรถสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และราคา
น้ ามันพลังงานปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศยูเครน เช่น รถยนต์รับจ้าง 
(รถแท็กซี่) รถที่ใช้ปกติทั่วไปมีน้ าหนักรถ 1,300 กิโลกรัม เสียภาษี 68.50 บาท (เดิม 685 บาท) น้ าหนักรถ 2,000 
กิโลกรัม เสียภาษี 106 บาท (เดิม 1,060 บาท) รถยนต์รับจ้างสามล้อ น้ าหนักรถ 500 กิโลกรัม เสียภาษี 18.50 บาท 
(เดิม 185 บาท) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ เสียภาษี 10 บาท (เดิม 100 บาท)  
  การลดอัตราภาษีประจ าปีในครั้งนี้จะส่งผลให้สูญเสียรายได้ประมาณ 70,257,501.07 บาท คิด
เป็นร้อยละ 0.197 ของภาษีของรถทุกประเภท ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนภาษีรถ เงินเพ่ิมและ
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่กรมการขนส่งทางบกจัดเก็บได้ ดังนั้น จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน าไปจัดท าบริการสาธารณะให้กับประชาชนเพียงเล็กน้อย 
แต่จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ก าหนดให้ลดอัตราภาษีรถประจ าปีส าหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ และ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบก าหนดเสียภาษีรถประจ าปีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2566 โดยให้ลดอัตราภาษีลงร้อยละ 90 ของอัตราภาษีประจ าปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มีอัตราภาษี
ประจ าปี ดังนี้ 

อัตราภาษีประจ าปีส าหรับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

ประเภทรถ น  าหนักรถ 
(กิโลกรัม) 

อัตราภาษี 
ท้าย พ.ร.บ. รถยนต์ 
พ.ศ. 2522 (บาท) 

อัตราภาษีตามร่าง 
พ.ร.ฎ. 

(จัดเก็บร้อยละ 10) 
(บาท) 

1. รถจักรยานยนต์ 
    (ข) รถจักรยานยนต์สาธารณะ
  

 
- 

 
100 
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2. รถยนต์รับจ้าง 
(รถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และ 
รถยนต์รับจ้างสามล้อ) 

ไม่เกิน 500 
501 - 750 

751 - 1,000 
1,001 - 1,250 
1,251 - 1,500 
1,501 - 1,750 
1,751 - 2,000 
2,001 - 2,500  

185 
310 
450 
560 
685 
875 

1,060 
1,250 

18.5 
31 
45 
56 

68.5 
87.5 
106 
125 
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2,501 - 3,000 
3,001 - 3,500 
3,501 - 4,000 
4,001 - 4,500 
4,501 - 5,000  
5,001 - 6,000 
6,001 - 7,000 
7,001 ขึ้นไป 

1,435 
1,625 
1,810 
2,000 
2,185 
2,375 
2,560 
2,750 

143.5 
162.5 
181 
200 

218.5 
237.5 
256 
275 

 
2. เรื่อง ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขต
การปกครอง และเมืองหลวง ของส านักงานราชบัณฑิตยสภาที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ
บัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ 
  1. ยกเลิกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และ
เมืองหลวง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
  2. ให้ใช้ประกาศส านักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ก าหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และ
เมืองหลวง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ทางราชการถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งได้ปรับปรุงชื่อ
ประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง เพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน 15 กุมภาพันธ์ 2565  
  3. ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  รายช่ือประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงท่ีมีการปรับปรุง 

ประกาศส านักงานราชบัณฑิตยสภาฯ 
1 กันยายน พ.ศ. 2564 
(มติ ครม 15 ก.พ. 65) 

ประกาศส านักงานราชบัณฑิตยสภาฯ 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
(คกอ. คณะที่ 2 พิจารณา) 

ประกาศส านักงานราชบัณฑิตยสภาฯ 
29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

(คกอ. คณะที่ 2 พิจารณา) 
ประเทศ เมืองหลวง ประเทศ เมืองหลวง ประเทศ เมืองหลวง 

- - Order of Malta 
: Sovereign 
Military Order 
of Malta 
ออเดอร์ออฟ
มอลตา : รัฐ
อธิปไตยทหาร
ออร์เดอร ์
ออฟมอลตา 

- - - 

Congo 
Republic  : 
Republic of 
the Congo 
สาธารณรัฐคองโก 

Brazzaville 
บราซาวีล 

Congo : 
Republic of 
the Congo 
คองโก : 
สาธารณรัฐคองโก 

Brazzaville 
บราซาวีล 

- - 

Congo : 
Democratic 
Republic of 
Congo             
คองโก : 

Kinshasa 
กินชาซา 

DR Congo : 
Democratic 
Republic of 
the Congo             
ดีอาร์คองโก : 

Kinshasa 
กินชาซา 

- - 
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สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
คองโก 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
คองโก 

Sudan : 
Republic of 
Sudan           
ซูดาน :
สาธารณรัฐซดูาน 

Khartoum 
คาร์ทูม 

Sudan : 
Republic of 
the Sudan           
ซูดาน :
สาธารณรัฐซดูาน 

Khartoum 
คาร์ทูม 

- - 

Turkey : 
Republic of  
Turkey          
ตุรกี : สาธารณรัฐ
ตุรก ี

Ankara 
อังการา 

Turkey : 
Republic of  
Turkey          
ตุรกี : สาธารณรัฐ
ตุรก ี

Ankara 
อังการา 

Türkiye : 
Republic of 
Türkiye 
ตุรก,ี ทูร์เคยี :  
สาธารณรัฐตุรกี, 
สาธารณรัฐ           
ทูร์เคีย 

Ankara 
อังการา 

Sweden : 
Kingdom of  
Sweden          
สวีเดน :
ราชอาณาจักร
สวีเดน 

Stockholm 
สต็อกโฮลม์ 

Sweden : 
Kingdom of  
Sweden          
สวีเดน :
ราชอาณาจักร
สวีเดน 

Stockholm 
สต็อกโฮลม์ 

Sweden : 
Kingdom of  
Sweden          
สวีเดน :
ราชอาณาจักร
สวีเดน 

Stockholm 
สต็อกโฮลม์ 

 
เศรษฐกิจ สังคม 

3. เรื่อง ขออนุมัติเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้การยาสูบแห่งประเทศไทย 
(ยสท.) จัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้น วงเงิน 1 ,500 ล้านบาท เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินส าหรับใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินกิจการทั่วไปของ ยสท. ทั้งนี้ วงเงินกู้ดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 แล้ว  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่า 
  1. ยสท. มีผลประกอบการในปี 2562 – 2565 สรุปได้ ดังนี้  

หน่วย : ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
(6 เดือน) 

รายได้รวม 50,839 45,901 48,439 17,748 
ค่าใช้จ่ายรวม 50,326 45,351 47,398 17,783 
ก าไร (ขาดทุน) 

สุทธิ 
513 550 1,041 (35) 

  2. ยสท. ได้จัดท าประมาณการเงินสดรับ - จ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2566 กรณีที่
ประมาณการยอดจ าหน่ายบุหรี่ในประเทศต่ าที่สุด (Worst Case) โดยในปีงบประมาณ 2565 ยสท. คาดการณ์ว่า
จะจ าหน่ายบุหรี่ในประเทศได้จ านวน 12,050 ล้านมวน ซึ่งเป็นการประมาณการจากผลการด าเนินงาน (ยอดจ าหน่าย) 
จริง เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โรคโควิด 19) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 จนถึงปัจจุบัน ที่ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจถดถอยและผู้บริโภคมี
ก าลังซื้อลดลง ประกอบกับปัญหาจากการปรับขึ้นราคาน้ ามันอย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่า
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สาธารณูปโภค และอ่ืน ๆ ที่ ยสท. ต้องน ามาใช้ในการผลิตสินค้ายาสูบและด าเนินกิจกรรมในองค์กรเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
รวมถึงปัญหาการแพร่กระจายของบุหรี่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ ยสท. มีรายรับรวม 38,338 ล้านบาท รายจ่ายรวม 
44,571 ล้านบาท (ขาดทุน 6,233 ล้านบาท) และเงินสดปลายงวดคงเหลือจ านวน 2,684 ล้านบาท ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2566 ยสท. คาดการณ์ว่าจะจ าหน่ายบุหรี่ในประเทศได้จ านวน 11,552 ล้านมวน โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบที่ต่อเนื่องมาจากปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ ยสท. มีรายรับรวม 36,711 ล้านบาท รายจ่ายรวม 40,323 ล้าน
บาท (ขาดทุน 3,612 ล้านบาท และเงินสดปลายงวดติดลบจ านวน 928 ล้านบาท ดังนั น ยสท. จึงมีความต้องการ
จัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสั นโดยวิธีกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft: OD)1 วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพ่ือเสริมสภาพ
คล่องทางการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งเป็นการบริหารความเสี่ยงในกรณีที่ยอดจ าหน่ายบุหรี่ใน
ปีงบประมาณ 2565 - 2566 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ยสท. จะได้น าวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขเงินกู้ ดังนี้ 

เงื่อนไขเงินกู้ รายละเอียด 
วงเงินกู้ ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
อายุเงินกู้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2566 
วันที่ยื่นซองเสนอ 
อัตราดอกเบี้ย 

ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. โดยสถาบันการเงินที่ยื่น
ข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ าสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด
จะได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ ยสท. จะลงนามในสัญญากู้เงินหลังจากได้รับความ
เห็นชอบให้กู้เงินจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว 

การเสนออัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี) 

ใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (Bangkok Interbank Offered 
Rate: BIBOR)2 ระยะข้ามคืน (Overnight: O/N) ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เป็นฐานในการค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ 

การก าหนดอัตรา 
ดอกเบี้ย 

ใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR O/N ณ วันที่เบิกเงินกู้ และปรับอัตราดอกเบี้ย BIBOR 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

ก าหนดวันเบิกเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2566 
การช าระคืนเงินกู้ 
และดอกเบี้ย 

ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนของวงเงินที่เบิกจ่ายและช าระคืนเงินต้นคงค้างทั้ง
จ านวนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดอายุเงินกู้ (สามารถช าระคืนต้นเงินกู้ก่อน
ครบก าหนดทั้งจ านวนหรือบางส่วนได้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม) โดย ยสท. เป็นผู้
รับภาระช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งหมด (กค. ไม่ค้ าประกันต้นเงินและ
ดอกเบี้ย) 

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ 
หมายเหตุ : ยสท. จะจัดหาแหล่งเงินกู้ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในครั งนี  
__________________ 
1OD คือ สินเช่ือรูปแบบหน่ึงซึ่งเป็นวงเงินพร้อมใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ โดยจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะ
ส่วนของเงินต้นส่วนท่ีเบิกออกมา วงเงินส่วนท่ียังไม่เบิกออกมาก็จะยังไม่คิดดอกเบี้ย และเมื่อน าเงินต้นใส่คืนเข้าไปท่ีธนาคาร ดอกเบี้ย
ก็จะหยุดทันท ี
2เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Interbank Loan) ในตลาดกรุงเทพฯ แบบไม่มีหลักทรัพย์
ค้ าประกัน โดย ธปท. จะประกาศอัตราดอกเบี้ย BIBOR เป็นประจ าทุกวัน 
 
4. เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี ยงกุ้งทะเล                
ปี 2565 ระยะที่ 1 ของกรมประมง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอจัดสรรเงินจากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรให้กรมประมงยืมเพ่ือไปด าเนินการตามโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล                 
ปี 2565 ระยะที่ 1 ของกรมประมง มีก าหนดช าระคืนภายใน 3 ปี ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567                 
โดยอนุมัติวงเงิน จ านวน 510 ล้านบาท เป็นเงินยืม (เงินหมุนเวียน) จ านวน 500 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด จ านวน               
10 ล้านบาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 
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ของกรมประมงเพ่ือเสริมสภาพคล่องในด้านปัจจัยการผลิต (ค่าอาหารและค่าลูกพันธุ์กุ้ง) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ทะเลและสร้างความม่ันคงทางอาชีพ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. สถานการณ์ผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงในช่วงที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมี
ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลไม่เกิน 300,000 ตันต่อปี ท าให้มีผลผลิตไม่เพียงพอต่อการผลิตและการส่งออก ห้องเย็นไม่
สามารถรับค าสั่งซื้อล่วงหน้าได้ ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับประเทศ
ผู้ผลิตคู่แข่ง หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจะส่งผลกระทบต่อเนื่องและขยายเป็นวงกว้างสู่ทุกภาค
ส่วนในอุตสาหกรรมกุ้งทะเล ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศไทย กษ. จึงมีนโยบายฟ้ืนฟู
ผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยให้กลับมาอยู่ในระดับ 320,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2565 และเป้าหมาย 400,000 ตัน 
ภายในปี พ.ศ. 2566 กรมประมงจึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเชิงพ้ืนที่ในการฟ้ืนฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศ
ไทย ซึ่งรวมถึงแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าเพ่ือเกษตรกร ผ่านโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้
เลี ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 ที่ กษ. เสนอมาในครั้งนี้เพ่ือให้เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้งทะเลแต่
ขาดสภาพคล่องมีแหล่งทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นแรงจูงใจและสนับสนุนให้เกษตรกรลงกุ้งและบริหาร
จัดการการเลี้ยงกุ้งให้ประสบความส าเร็จ รวมถึงรักษาความมั่นคงทางอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของคนไทยและ
อุตสาหกรรมกุ้งทะเลให้คงอยู่ต่อไป อีกท้ังยังเป็นการช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจเกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่การผลิต โดย
โครงการฯ ที่เสนอมาครั้งนี้เป็นโครงการน าร่องในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในระยะ
เร่งด่วน หากโครงการฯ ระยะที่ 1 บรรลุตามวัตถุประสงค์ กษ. จะเสนอโครงการฯ ระยะที่ 2 เพ่ือขยายผลการช่วย
เกษตรกรด้านสภาพคล่องในการประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งทะเลต่อไป  
  2. โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 มีรายละเอียดสรุปได้ 
ดังนี้  

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเสริมสภาพคล่องในด้านปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล 

2. เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล 
เป้าหมาย เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล จ านวน 1,000 ราย ในพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงกุ้งทะเล รวม 

33 จังหวัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง กษ. 

1. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ภาพรวม 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ระดับจังหวัด) ในพ้ืนที่ เป็น
หน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบในการแนะน าให้ความรู้ และติดตามผลการเลี้ยง
กุ้งของเกษตรกร 
3. ส านักงานประมงจังหวัด เป็นหน่วยงานในพื้นท่ีที่รับผิดชอบในการรับสมัคร
เกษตรกรและผู้ประกอบการโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้ง
บริหารสินเชื่อของโครงการฯ 

แนวทางการด าเนินการ 
ทีส่ าคัญ 

1. ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล และ
ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเล ตามคุณสมบัติที่ก าหนด เพ่ือคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการฯ 
2. กรมประมงจัดส่งรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วม
โครงการไปยังสถาบันการเงิน [ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.)] เพื่อใช้ในการวิเคราะห์วงเงินกู้ของเกษตรกร และสถาบันการเงินส่ง
ข้อมูลการวิเคราะห์กลับมายังกรมประมง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการ
อนุมัติรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 
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3. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับพ้ืนที่ (มีประมงจังหวัดเป็นประธาน
กรรมการ) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล และผู้ประกอบการโรง
เพาะฟักลูกกุ้งทะเล และพิจารณาอนุมัติรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล และ
ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลที่มีคุณสมบัติและพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ก าหนด (ตามข้อ 4) เข้าร่วมโครงการฯ 
4. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
และทักษะการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
5. ในการขอกู้เงิน ให้เกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ จัดท าเอกสาร
ประกอบแผนการขอกู้เงินตามแบบฟอร์มที่กรมประมงก าหนด จัดท าสัญญากู้ยืม
เงิน และหนังสือค้ าประกันเงินกู้ (ถ้ามี) 
6. การจัดหาปัจจัยการผลิต (ลูกพันธุ์กุ้งทะเล และอาหารกุ้งทะเล) 
   6.1 เกษตรกรเลือกซ้ือลูกพันธุ์กุ้งทะเลจากผู้ประกอบการโรงเพาะฟักลูกกุ้ง
ทะเลที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ และเลือกซ้ืออาหารกุ้งทะเลที่มีการข้ึน
ทะเบียนถูกต้องโดยเกษตรกรท าการตกลงซื้อขายกับผู้จ าหน่ายอาหารกุ้งทะเล 
และต้องจัดท าเอกสารสัญญาซื้อขายระหว่างผู้จ าหน่ายและเกษตรกร 
   6.2 เมื่อเลือกซื้อปัจจัยการผลิตได้แล้ว เกษตรกรขอเบิกเงินจากคณะ
กรรมการบริหารโครงการฯ ระดับพ้ืนที่ 
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนที่ ติดตามตรวจเยี่ยม
ให้ค าแนะน าการเลี้ยงกุ้งแก่เกษตรกรในโครงการฯ โดยก าหนดการติดตามผล
การด าเนินโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อรอบการผลิต เพื่อเป็นหลักประกัน
ความส าเร็จของโครงการฯ ว่าเกษตรกรสามารถเลี้ยงกุ้งได้ประสบความส าเร็จ 
หรือสามารถใช้เงินกู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
8. เกษตรกรส่งคืนเงินกู้ยืมมายังกรมประมงตามวงเงินและระยะเวลาที่
โครงการฯ ก าหนด 
9. กรมประมงน าเงินกู้ยืมพร้อมดอกผลที่เกิดขึ้นส่งคืนกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่อาจเกิดขึ้นจากเงินต้นที่กรมประมงยืมมา
จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร) 

ระยะเวลาด าเนินการ 1. ระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร 
2. ระยะเวลากู้ยืมเงินของเกษตรกร ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เริ่มท าสัญญาเงินกู้ 
กับกรมประมง 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 510 ล้านบาท แบ่งเป็น 
1. เงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 500 ล้านบาท กรมประมง
ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือให้น าไปให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่เข้า
ร่วมโครงการฯ กู้ยืมเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิต จ านวน 1,000 ราย รายละไม่เกิน 
500,000 บาท 
2. เงินจ่ายขาด จ านวน 10 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2 ของวงเงินกู้) ให้กรม
ประมงเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ค่าฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างสถาบัน
การเงินวิเคราะห์วงเงินกู้และจัดท าสัญญา ค่าประชาสัมพันธ์และติดตามการ
ด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ตัวชี้วัดผลผลิต : เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลมีสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : อาชีพการเลี้ยงกุ้งทะเลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องมีความมั่นคง
สามารถด ารงอยู่ต่อไปได้  
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  3. รายละเอียดงบประมาณ 
      งบประมาณรวม 510 ล้านบาท จ าแนกเป็นกู้ยืม 500 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด 10 ล้านบาท 
ดังนี้ 
   3.1 เงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 500 ล้านบาท ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ทะเลที่เข้าร่วมโครงการฯ กู้ยืมเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิต จ านวน 1 ,000 ราย รายละไม่เกิน 500,000 บาท เป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

รายการ ราคาต่อราย (บาท) จ านวน (ราย) งบประมาณ (บาท) 
1. ค่าลูกพันธุ์กุ้ง 85,000 1,000 85,000,000 
2. ค่าอาหารกุ้ง 415,000 1,000 415,000,000 

รวมเงินกู้ 500,000 1,000 500,000,000 
   3.2 เงินจ่ายขาด จ านวน 10 ล้านบาท (คิดเป็นรอยละ 2 ของวงเงินกู้) ให้แก่กรมประมง 
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
แก่เกษตรกร 
(แบบออนไลน์) วิทยากร 4 ราย (จ านวน 2 วัน) จ านวน 2 ครั้ง 

21,600 

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
แก่เกษตรกร 
(แบบออนไลน์) วิทยากร 4 ราย (จ านวน 2 วัน) จ านวน 10 ครั้ง (5 ภูมิภาค 
ภูมิภาคละ 2 ครั้ง) 

108,000 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างนักวิชาการส่งเสริมและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
โครงการฯ 
   3.1 นักวิชาการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งทะเล  
        12 ราย ค่าใช้จ่าย 18,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 24 เดือน  
        รวม 5,184,000 บาท 
   3.2 ผู้ประสานงานส่วนกลาง  
        1 ราย ค่าใช้จ่าย 15,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 36 เดือน รวม 540,000 

5,724,000 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างสถาบันการเงิน 
   วิเคราะห์วงเงินกู้ (2,040 บาทต่อสัญญา) และจัดท านิติกรรมสัญญาเงินกู้ 
(1,000 บาทต่อสัญญา) 

3,040,000 

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ 
    ได้แก่ การประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานระดับต่าง ๆ วัสดุส านักงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

 1,106,400 

รวมเงินจ่ายขาด 10,000,000 
หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถถัวจ่ายค่าใช้จ่ายได้ทุกกิจกรรม 
  4. คุณสมบัติและเงื่อนไขของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล และผู้ประกอบการโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลที่
เข้าร่วมโครงการ 
   4.1 เกษตรผู้เลี ยงกุ้งทะเล 
    4.1.1 คุณสมบัต ิ
            (1) เป็นผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่จดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.) 
            (2) ฟาร์มต้องได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม [ได้แก่ (1) มาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (Good Aquaculture Practice: GAP) หรือ (2) มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง 
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โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct: CoC) หรือ (3) มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) จากกรมประมงหรือหน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการรับรองระบบงาน
จากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)] หรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน 
หรืออยู่ในระหว่างการยื่นขอการรับรองมาตรฐานที่ตรวจรับรองโดยกรมประมง หรือหน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการ
รับรองระบบงานจาก มกอช. หรือได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มอ่ืนใดที่สากลยอมรับ เช่น  Best Aquaculture 
Practices (BAP) หรือ Aquaculture Stewardship Council (ASC) เป็นต้น และไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม 
            (3) เป็นผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่เข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออก
หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (Application for Aquatic Animal Purchasing Document: APD ในกิจกรรม
การเลี้ยงกุ้งทะเล 
     (4) เกษตรกรต้องเสนอรูปแบบการเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความส าเร็จ
ส าหรับเป็นแนวทางการเลี้ยงกุ้งภายหลังจากได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ 
     (5) เป็นเกษตรกรที่มีขนาดพ้ืนที่บ่อเลี้ยงกุ้งรวมทั้งหมดอยู่ระหว่าง 4 - 10 
ไร่ 
    4.1.2 เงื่อนไข 
             (1) เกษตรกรต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าไปตรวจสอบ
กิจกรรมในฟาร์ม 
             (2) สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ได้ 
     (3) หลักประกันการกู้ โดย 
           (3.1) ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันตามวงเงินกู้ หรือ 
            (3.2) ใช้หลักทรัพย์ร่วมกับใช้บุคคลค้ าประกัน หรือ  
            (3.3) ใช้บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปค้ าประกันหนี้ โดยให้กู้ได้สูงสุด
ไม่เกิน 500,000 บาท/ราย และสามารถจับกลุ่มค้ าประกันเองได้  
    4.1.3 แผนการคืนเงินของเกษตรกร 
             เกษตรกร 1 ราย สามารถเบิกเงินกู้ยืมในแต่ละรอบการผลิตได้ไม่เกิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลูกพันธุ์กุ้ง (ตามใบจองลูกพันธุ์กุ้ง) และการจัดซื้ออาหารกุ้งตามความต้องการใช้จริง โดยมี
วงเงินกู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาทต่อรอบการผลิต โดยสามารถยื่นกู้กับกรมประมงได้รายละไม่เกิน 3 รอบ
การผลิต ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มท าสัญญาเงินกู้กับกรมประมง โดยมีเงื่อนไข คือ เกษตรกรต้องช าระ
หนี้เงินกู้ทั้งหมด (ปลอดดอกเบี้ย) ในแต่ละรอบการผลิต คืนกรมประมงให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่จับกุ้ง
จ าหน่าย จึงได้รับสิทธิ์ในการขอรับเงินกู้ในรอบถัดไปได้ (1 รอบการผลิต ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 3 - 4 เดือน) 
   4.2 ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเล 
        มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    4.2.1 เป็นผู้ประกอบการโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเล ที่จดแจ้งประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.) 
    4.2.2 โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเล ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP หรือ 
CoC หรือ มกษ.) หรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุการรับรองมาตรฐานที่ตรวจรับรองโดยกรมประมง หรือหน่วยรับรอง
เอกชนที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก มกอช. หรือได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มอ่ืนใดที่สากลยอมรับ เช่น BAP 
เป็นต้น และไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
    4.2.3 เป็นผู้ประกอบการโรงเพาะฟักฯ ที่เข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การ
ออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (APD) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา นับจากวันสมัคร 
    4.2.4 ต้องอยู่ในบัญชี White List Hatchery ของกรมประมง (คือ บัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลที่ผ่านการตรวจโรคลูกกุ้งทะเลจากกรมประมง) 
    4.2.5 สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ได ้
  5. ประมาณการต้นทุนและรายได้ของเกษตรกร 1 ราย 



 

 

11 

     เนื้อที่ 5 ไร่ โดยโครงการฯ สนับสนุนเงินกู้ยืมเป็นค่าอาหารและค่าลูกพันธุ์  ส่วนค่าเบ็ดเตล็ด               
(ค่าน้ ามัน ไฟฟ้า ยา สารเคมี แรงงานจับ ค่าปรับปรุงบ่อ) เป็นรายจ่ายที่เกษตรกรต้องจัดหาเอง 

 

 

ปี
ที ่ รุ่นที ่

ต้นทุนค่าใช้จ่าย (บาท) 
รายได้จาก 

การขาย (บาท) 

รายได้ 
หลังหัก

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ค่าลูกพันธุ์ ค่าอาหาร ค่าเบ็ดเตล็ด รวมค่าใช้จ่าย 

0  85,000.00 415,000.00 315,265.00 815,265.00 - 815,265.00 

1 1 85,850.00 427,450.00 321,570.30 834,870.30 1,240,000.00 405,129.70 
2 85,850.00 427,450.00 321,570.30 834,870.30 1,240,000.00 405,129.70 

2 1 86,700.00 440,315.00 328,001.70 855,016.70 1,200,000.00 344,983.30 
2 86,700.00 440,315.00 328,001.70 855,016.70 1,200,000.00 344,983.30 

รวม 430,100.0
0 

2,150,530.00 1,614,409.00 4,195,039.00 4,880,000.00 684,961.00 

  6. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (ทั งโครงการ) 
     กษ. แจ้งว่าโครงการมีความคุ้มค่า โดยได้เสนอผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
   6. 1 มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ขอ งผลตอบแทนสุ ท ธิ  ( Net Present Value:  NPV)  เ ท่ า กั บ 
490,410,537.79 บาท 
   6.2 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับ ร้อยละ 23.63 
   6.3 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน [Benefit-to-cost (B/C) ratio] เท่ากับ 1.13 
  7. คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร [ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีค าสั่งมอบหมายให้
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภัย สุทธิสังข์) เป็นประธานกรรมการ] ในคราวประชุมครั ง
ที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบโครงการฯ และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมประมง วงเงินกู้ยืม 500 ล้านบาท โดยจัดเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 0 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) และขออนุมัติเงินจ่ายขาด 10 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะท่ี 1ของกรมประมง 
 
5. เรื่อง ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ในการขอใช้ประโยชน์พื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ              
ป่าเลนคลองเกาะผี ท้องที่ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อการก าจัดขยะมูลฝอยและบ าบัดน  าเสีย
ของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ การขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
  (1) 15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นท่ีป่าชายเลน ประเทศไทย 
  (2) 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการัง
ของประเทศ) 
  (3) 22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการ
จัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน) 
  (4) 17 ตุลาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน) 
เพ่ือขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองเกาะผี ท้องที่ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
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  กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี (15 ธันวาคม 2530 23 กรกฎาคม 2534 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543) ที่ห้ามใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลน เพ่ือขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองเกาะผี ท้องที่ต าบลวิชิต อ าเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในการท าระบบก าจัดขยะมูลฝอยและบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง
เดิมพ้ืนที่ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 ให้จังหวัดภูเก็ตผ่อนผันการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2527 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 เป็น
ระยะเวลา 30 ปี (ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2536 จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2566) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เพ่ือ
เข้าใช้ประโยชน์ส าหรับการจัดท าระบบก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบ แต่เนื่องจากปัจจุบัน ปริมาณขยะมูลฝอยของ
จังหวัดภูเก็ตที่ต้องก าจัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะมีปริมาณขยะที่จะต้องก าจัด
มากกว่า 1,200 ตัน/วัน (โรงเตาเผาขยะมูลฝอยปัจจุบันรองรับการก าจัดขยะมูลฝอยได้เพียงวันละ 700 ตัน/วัน) 
ประกอบกับจังหวัดภูเก็ต (เทศบาลนครภูเก็ต) ไม่สามารถสรรหาพื้นที่อ่ืนที่เหมาะสมในการก าจัดขยะมูลฝอยได้ ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นจะต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลน
เพ่ือเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเดิมเพ่ือด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอยและบ าบัดน้ าเสียต่อไป 
 
6. เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2570) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (คณะ
กรรมการฯ) เสนอ ดังนี้ 
  1. แผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2570) 
(แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2) 
  2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ไปด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คณะกรรมการฯ รายงานว่า 
  1. สืบเนื่องมาจากมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
บัญญัติให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แผนงานและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ย วกับ
มาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ ซึ่งเป็นแผนส าหรับปี 2554 - 2563 (10 ปี) 
  2. ภายหลังการสิ้นสุดของแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2554 - 2563 คณะกรรมการฯ ในการประชุม
ครั งที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 21 ซึ่งมีกลยุทธ์
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือความต่อเนื่องและสอดคล้องกับเป้าหมายที่ยังไม่บรรลุตามที่ก าหนดไว้ โดยเน้น
การด าเนินการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือจะได้เป็นแผนที่สามารถน าสู่การ
ปฏิบัติในพ้ืนที่ได้อย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
  3. แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ที่คณะกรรมการฯ เสนอมาในครั้งนี่ เป็นแผนระดับที่ 3 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือควบคุมขนาดและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย โดยมีระยะเวลา
ของแผน 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570) และมีเป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่ (1) ควบคุมและลดปริมาณการบริโภคของ
ประชาชน (2) ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และควบคุมจ านวนผู้บริโภค (3) ลดความเสี่ยงจากการบริโภค ทั้งในมิติของ
ปริมาณการบริโภค รูปแบบการบริโภค และพฤติกรรมหลังการบริโภค (4) จ ากัดและลดความรุนแรงของปัญหาจาก
การบริโภค และประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ซึ่งมีมาตรการหรือกิจกรรมหลักภายใต้กลยุทธ์ที่อ้างอิงและปรับปรุงจาก
มาตรการแนะน าส าหรับการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ที่ควรด าเนินการและมีความคุ้มค่าที่สุด (SAFER)2 ขององค์การ
อนามัยโลก ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยภายใต้กรอบวงเงิน 339.30 ล้านบาท 3 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ 
ดังนี้ 

หัวข้อ สาระส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 1 ควบคุมและจ ากัดการเข้าถึง 
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เป้าหมายกลยุทธ์ เพ่ือควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรวมและในประชากรกลุ่มเสี่ยงผ่านกลไกการ
ควบคุมให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าราคาแพง หาซื้อยาก และเพ่ิมสัดส่วนจ านวน
ประชากรต่อใบอนุญาตในการเข้าถุงจุดจ าหน่ายของประชาชนขึ้นจากปี 2562 

ตัวชี วัดหลัก สัดส่วนจ านวนประชากรต่อใบอนุญาตจ าหน่ายสุราเพ่ิมข้ึน 
ค่าเป้าหมายรายปี ปี 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

(คน/ใบอนุญาต) 138 152 167 184 202 245 
 

งบประมาณ 96.70 ล้านบาท 
โครงการส าคัญ - โครงการควบคุมจุดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังการจ าหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (51.68 
ล้านบาท) และการพัฒนาระบบ GIS เพ่ือการจัดการข้อมูลร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร [ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร (กทม.)] 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและ กทม. 
- โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบังคับใช้กฎหมาย (45 ล้านบาท) โดยด าเนินการผ่าน
กิจกรรม เช่น (1) การประชาสัมพันธ์และการลงพ้ืนที่ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการ รวมถึงบริเวณรอบสถานศึกษา (2) การ
ทบทวนและพัฒนากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กทม. กรมสรรพสามิต 

กลยุทธ์ที่ 2 ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม 
เป้าหมายกลยุทธ์ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ียานพาหนะภายหลังการดื่มแอลกอฮอล์ 
ตัวชี วัดหลัก (1) ร้อยละของผู้ขับขี่/ผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนอันเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ลดลง 
(2) จ านวนการสุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจเพิ่มขึ้น 
(3) ร้อยละของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้รับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
เพ่ิมข้ึน 

ค่าเป้าหมายรายปี ปี 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
( 1 )  ( ร้ อ ย
ละ) 

15.5 15 14.5 14 13.5 13 

(2) (ครั้ง) 98,000 99,000 100,000 101,000 102,000 103,000 
( 3 )  ( ร้ อ ย
ละ) 

50 60 70 80 90 100 
 

งบประมาณ 15 ล้านบาท 
ตัวอย่าง 
โครงการส าคัญ 

- โครงการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม โดยมีกิจกรรม เช่น (1) การพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ต ารวจและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการตั้งด่านตรวจระดับแอลกอฮอล์ทาง
ลมหายใจอย่างสุ่ม (1 ล้านบาท) และ (2) การฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติเนื่องจากขับรถ
ขณะเมาสุราแบบเข้มข้น (13.5 ล้านบาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค กรมคุมประพฤติ ตช. 
โครงการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล กรณีเมาแล้วขับ โดยการจัดการข้อมูลวิชาการและ
กระบวนการขับเคลื่อนการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                
(5 แสนบาท)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค 

กลยุทธ์ที่ 3 คัดกรองและบ าบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา 
เป้าหมายกลยุทธ์ เพ่ือจัดการให้ผู้มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับการดูแลรักษา ตามมาตรฐานที่

เหมาะสม 
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ตัวชี วัดหลัก (1) ร้อยละของผู้มารับการบริการในสถานบริการสุขภาพ อายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้น 
(2) ร้อยละของผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับความเสี่ยงปานกลางและ
ความเสี่ยงสูงได้รับบริการบ าบัดรักษาเพ่ิมข้ึน 

ค่าเป้าหมายรายปี ปี 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
(1) (ร้อยละ) 45 50 55 60 65 70 
(2) (ร้อยละ) 10 15 20 25 30 40  

งบประมาณ 22.20 ล้านบาท 
ตัวอย่าง 
โครงการส าคัญ 

- โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และระบบติดตามผลการบ าบัด ฟื้นฟูสภาพ โดยมีกิจกรรม 
เช่น (1) จัดท าหลักเกณฑ์การบ าบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา (4.30 ล้านบาท) และ (2) พัฒนา
ระบบการเข้าถึงบริการตามสิทธิการรักษาพยาบาล (2.40 ล้านบาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการบ าบัดและผู้ดูแลรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา ผ่านการ
ด าเนินกิจกรรม เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการคัดกรอง ให้ค าปรึกษาเทคนิคการ
บ าบัดแบบสั้น (2.1 ล้านบาท) เป็นต้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต  
- โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดบริการบ าบัดรักษานอกระบบบริการสุขภาพ ผ่าน
กิจกรรม เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของศูนย์ปรึกษาเพ่ือการเลิกสุราและการเสพ
ติด (สายด่วน 1413) (12 ล้านบาท) เป็นต้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์ปรึกษาเพ่ือการเลิกสุราและการเสพติด 

กลยุทธ์ที่ 4 ควบคุมการโฆษณาส่งเสริมการขายและการให้ทุนอุปถัมภ์ 
เป้าหมายกลยุทธ์ สามารถเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อคุ้มครองสังคมและเยาวชนมิให้เป็นนักดื่มหน้าใหม่ 

ตัวชี วัดหลัก (1) ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านโฆษณา การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 
(2) ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
มากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
(3) ร้อยละของหน่วยงานของรัฐที่ไม่รับทุนอุปถัมภ์จากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมายรายปี ปี 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
( 1 )  ( ร้ อยละ
จ า ก ปี ก่ อ น
หน้า) 

10 10 10 10 10 10 

( 2 )  ( ร้ อยละ
จ า ก ปี ก่ อ น
หน้า) 

15 20 25 30 35 40 

( 3 )  ( ร้ อยละ
จ า ก ปี ก่ อ น
หน้า) 

10 10 10 10 10 10 

 
งบประมาณ 141.20 ล้านบาท 
ตัวอย่าง 
โครงการส าคัญ 

- โครงการติดตามเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย 
ประกอบด้วยกิจกรรม เช่น (1) จัดเวทีสัมมนาสร้างความร่วมมือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (3 ล้านบาท) (2) พัฒนาบุคลากร (เครือข่าย
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ภาคประชาชน) ด้านกฎหมายควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการร้องเรียนผ่าน
ระบบสารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(Tobacco & Alcohol Surveillance System: TAS (6 ล้านบาท) เป็นต้น 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค 
- โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้รู้เท่าทันกลยุทธ์การโฆษณาและสื่อสารการตลาดของธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เชิงรุก ซ่ึงมีกิจกรรม เช่น (1) รณรงค์เชิงรุกสะท้อนปัญหาการโฆษณา
สื่อสารการตลาด (45.6 ล้านบาท) (2) จัดท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานราชการและ
เสนอหน่วยงานราชการดีเด่นรับรางวัลในวันงดดื่ม (15 ล้านบาท) เป็นต้น 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค 
- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยมีกิจกรรม เช่น (1) อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (พนักงานเจ้าหน้าที่) 
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนและบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (6 ล้านบาท) (2) ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 รวมถึงการติดตามผลการ
ด าเนินงาน โดยมีแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การเฝ้าระวังทางสื่อและการลงพ้ืนที่ตรวจสอบสถาน
ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 24 ครั้ง/ปี/จังหวัด (39 ล้านบาท) เป็นต้น  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค 

กลยุทธ์ที่ 5 ขึ นราคาผ่านระบบภาษี 
เป้าหมายกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนากลไกด้านมาตรการภาษีและราคาโดยมีระบบการคิดภาษีที่มีหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์และโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงมีมาตรการก าหนดราคาขั้นต่ า (minimum 
unit pricing) ตามปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม การผูกอัตราภาษีกับเงินเฟ้อ และลดการ
สนับสนุนจากภาครัฐไปยังธุรกิจแอลกอฮอล์ 

ตัวชี วัดหลัก มีระบบการคิดภาษีมาใช้ในการขึ้นภาษีให้เหมาะสม 
ค่าเป้าหมาย มีระบบการคิดภาษีที่เหมาะสม 1 ระบบ ในปี 2568 
งบประมาณ -  
ตัวอย่าง 
โครงการส าคัญ 

- โครงการสนับสนุนการพัฒนากลไกด้านมาตรการภาษี และราคาที่มีระบบคิดภาษีที่
เหมาะสม โดยจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
- โครงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบภาษี โดยด าเนินการสกัดกั้นการลักลอบ
ขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่น าเข้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศในช่วงเทศกาลส าคัญ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมศุลกากร 

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่ม 
เป้าหมายกลยุทธ์ ประชาชนให้คุณค่าเพ่ิมมากข้ึนต่อการตัดสินใจที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตัวชี วัดหลัก ค่าเฉลี่ยการให้คุณค่าต่อการตัดสินใจที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน (ข้อมูล

จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน: ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์) 

ค่าเป้าหมายรายปี อ้างอิงค่าเฉลี่ยฯ ปี 2564 เป็นค่าเฉลี่ยฯ ฐาน (baseline) 
ปี 2567 2570 

ค่าเฉลี่ยฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จาก baseline เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จาก baseline  
งบประมาณ 47.60 ล้านบาท 
ตัวอย่าง 
โครงการส าคัญ 

- โครงการสื่อสาร รณรงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม
จากการดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านการด าเนินกิจกรรม เช่น จัดตั้งเครือข่ายการสื่อสารสร้าง
ค่านิยมลดการดื่ม (Alcohol Voice) (3 ล้านบาท) ท าความเข้าใจต่อรากเหง้าของปัญหาการ
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ดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละบริบทสังคม (3 ล้านบาท) ท าให้สังคมตระหนักถึงปัญหาภัยเหล้ามือ
สอง ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม (3 ล้านบาท) ร่วมมือกับสื่อสารมวลชนและกลุ่มคน
ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจ ( Influencer) ในการสร้างความตระหนักต่อการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนทุกกลุ่ม 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์วิจัย
ปัญหาสุรา ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
- โครงการสร้างทางเลือก มาตรการเชิงบวก และเพิ่มโอกาสในการไม่ดื่ม โดยมีกิจกรรม 
เช่น ส่งเสริมงานบุญประเพณีเทศกาล งานเลี้ยงปลอดเหล้า (9 ล้านบาท) รณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษาและพัฒนาการรณรงค์งดเหล้าโดยไม่ใช้หลักศาสนา (12 ล้านบาท)  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 7 ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการที่ดี 
เป้าหมายกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาแอลกอฮอล์รวมถึงขยายผลได้ และสร้าง

กลไกจัดการปัญหาแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดจ านวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตัวชี วัดหลัก จ านวนจังหวัดที่สามารถลดสัดส่วนผู้ดื่มแอลกอฮอล์ได้เทียบกับปีที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมายรายปี ปี 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

(จังหวัด) 45 50 55 60 65 70  
งบประมาณ 16.60 ล้านบาท 
ตัวอย่าง 
โครงการส าคัญ 

- โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการด าเนินนโยบายในระดับต่าง ๆ โดยมี
กิจกรรม เช่น พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการควบคุมและลดปัญหาจาก
แอลกอฮอล์ (9 ล้านบาท) พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ชัดเจน ทั้งสื่อกระแสหลักและ
สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับสร้างความเข้าใจนโยบายสาธารณะ (1.6 ล้านบาท) พัฒนาระบบ
การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
- โครงการพัฒนาองค์ความรู้และการติดตาม ประเมินผลเชิงระบบการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประเทศ (6 ล้านบาท) โดยมีกิจกรรม เช่น พัฒนาระบบรายงานและจัดเก็บ
ข้อมูลระดับจังหวัดออนไลน์ให้เข้าถึงได้ง่าย พัฒนาตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับประเทศและจังหวัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

  4. การควบคุมปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 จะส่งผล
กระทบเชิงบวกทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เช่น (1) ท าให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกิดจากโรคทุก
โรคที่เก่ียวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง (2) ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ลดลงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และอุบัติเหตุทางถนนลดลงด้วย และ 
(3) ประเทศไทยได้รับการยอมรับการเป็นหนึ่งในผู้น าการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับนานาชาติ 
  5. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ
ขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ได้ตามเป้าหมาย น าไปสู่การสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและ
ลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสูญเสียเนื่องมาจากโรคและความรุนแรงที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ในที่สุด โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) ได้ด าเนินการปรับแก้ไข แผนปฏิบัติ            
การฯ ระยะที่ 2 ตามข้อเสนอแนะของสภาพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว4 และคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
ได้มีมติเห็นชอบการด าเนินการปรับแก้ไขดังกล่าวด้วยแล้ว 
______________________________ 
1 เปลี่ยนช่ือจาก “แผนยุทธศาสตร์” เป็น “แผนปฏิบัติการ” เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 (เรื่อง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ) 
2 มาตรการ SAFER ประกอบด้วย (1) ควบคุมการเข้าถึง (Strengthen restrictions on alcohol availability) (2) ควบคุมพฤติกรรม
การขับขี่หลังการดื่ม (Advance and enforce drink driving counter measures) (3) อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงการตรวจ
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คัดกรองและการบ าบัดรักษา (Facilitate access to screening, brief interventions and treatment) (4) ควบคุมการโฆษณา 
ส่งเสริมการขาย และการให้ทุนอุปถัมภ์ (Enforce bans or comprehensive restrictions on alcohol advertising, sponsorship, 
and promotion) (5) ขึ้นราคาผ่านระบบภาษี และนโยบายด้านราคา (Raise prices on alcohol through excise taxes and 
pricing policies)  
3 ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4 แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของตัวช้ีวัด ความชุกของผู้บริโภคในประชากรอายุ 15 - 19 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของสภาพัฒนาฯ ในส่วนดังกล่าว ที่เสนอแนะให้เพิ่มเติมแนวทางที่เฉพาะเจาะจงให้สอดรับกับพฤติกรรมการบริโภคของ
กลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 18 - 24 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากประชากรอายุ 15 - 19 ปี เป็นกลุ่มอายุที่กฎหมายก าหนดมิให้ผู้ใดขาย
แอลกอฮอล์ให้ การก าหนดตัวช้ีวัดส าหรับประชากรกลุ่มนี้ท าให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนได้ 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ต้องการป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 
 
7. เรื่อง การขอใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในกรอบ
วงเงิน 1,970.13 ล้านบาท เพ่ือชดเชยรายได้ให้แก่ กทม. เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 227 แห่ง ประกอบด้วย 1) กทม. 
จ านวนเงินชดเชย 1,245.75 ล้านบาท 2) เมืองพัทยา จ านวนเงินชดเชย 37.73 ล้านบาท 3) เทศบาลนคร 30 แห่ง 
จ านวนเงินชดเชย 332.10 ล้านบาท 4) เทศบาลเมือง 195 แห่ง จ านวนเงินชดเชย 354.55 ล้านบาท รวมจ านวนเงิน
ชดเชย 1,970.13 ล้านบาท ส าหรับเงินชดเชยรายได้ฯ ส่วนที่เหลือ เห็นควรพิจารณาชดเชยตามสมควรต่อไป โดย
ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินการคลังของรัฐบาล ตามความเห็นของส านักงบประมาณ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงมหาดไทย เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงินจ านวน 1,970.13 ล้านบาท เป็นเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพ่ือชดเชยรายได้ให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองที่ได้รับผลกระทบ
จากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 227 แห่ง เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวได้รับ
ผลกระทบจากการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ส าหรับปีภาษี พ.ศ. 2563 ท าให้รายได้จากการ
จัดเก็บภาษีดังกล่าวลดลงเป็นจ านวนมาก (จ านวน 21,890.49 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ที่จัดเก็บได้ในปี พ.ศ. 
2562) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบกับที่ผ่านมา อปท. กลุ่มนี ยังไม่ได้รับการชดเชยรายได้ดังกล่าว ในขณะที่ อปท. ประเภทอ่ืนที่ได้รับ
ผลกระทบในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือชดเชยรายได้ดังกล่าวแล้ว จ านวน 10,067.59 ล้านบาท 
ดังนั้น ในครั้งนี้ อปท. กลุ่มนี้จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณข้างต้น เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอที่จะ
ดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มี
มติเห็นชอบ และส านักงบประมาณ (สงป.) แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ อปท. ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นภายในวงเงิน 
1,970.13 ล้านบาทด้วยแล้ว 
 
8. เรื่อง  การเรียกให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน              
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเรียกให้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานน าทุนหรือผลก าไร
ส่วนเกินของทุนหมุนเวียน ปีบัญชี 2565 จ านวนเงินทั้งสิ้น 14,377.57 ล้านบาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว
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หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการฯ) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คณะกรรมการฯ รายงานว่า กรมบัญชีกลาง [กระทรวงการคลัง (กค.)] ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการฯ ได้เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรียกให้ทุนหมุนเวียนน าทุนหรือ
ผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาการก าหนดจ านวน
เงินสะสมสูงสุด และการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 ซึ่งใน
คราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั งที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
จ านวนเงินทั งสิ น 14,377.57 ล้านบาท1 
_________________ 
1กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปีบัญชี 2565 มีทุนหมุนเวียนที่มีทุนหรือผลก าไร
ส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ต้องน าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาการก าหนด
จ านวนเงินสะสมสูงสุด และการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 รวมทั งสิ นจ านวน 
30 ทุน คิดเป็นจ านวนเงินทั งสิ น 44,419.64 ล้านบาท (รวมถึงกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานท่ีเสนอในครั้งนี้)  ท้ังนี้ ส าหรับ
ทุนหมุนเวียนที่เหลืออีกจ านวน 29 ทุน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะได้น าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาก่อน
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
9. เรื่อง ผลการส ารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ รายงานผลการ
ส ารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2565 [คณะรัฐมนตรีมีมติ                      
(17 มิถุนายน 2545) ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งส ารวจและสอบถาม
ประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาลแล้วรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ] ทั้งนี้ ดศ. โดย สสช. ได้ด าเนินการ
จัดท าโครงการส ารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2565 โดยจัดเก็บข้อมูล 
จากผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://tns.nso.go.th ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 
2565 ซึ่งใช้กรอบบัญชีหมู่บ้าน/ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย 87,573 หมู่บ้าน/ชุมชน (หมู่บ้าน 55,827 แห่ง และ
ชุมชน 31,746 แห่ง) โดย 5 อันดับแรกของปัญหาความเดือดร้อน คือ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า ร้อยละ 42.7 
รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ร้อยละ 26.8 ว่างงาน/ตกงาน ร้อยละ 23.9 สินค้าราคาแพง ร้อยละ 23.3  และค่าครองชีพ
สูง ร้อยละ 15.8 สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. สรุปผลการส ารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน                 
พ.ศ. 2565 
   1.1 ความเดือดร้อนของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

ประเด็น สรุปผลส ารวจ 
(1)  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า  พบว่า 5 อันดับแรกของจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน

สูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 72.4 บึงกาฬ 
ร้อยละ 71.0 บุรีรัมย์ ร้อยละ 68.4 ล าพูน ร้อยละ 68.3 
และพิษณุโลก  ร้อยละ 68.1 
 

(2)  รายได้ไม่พอกับรายจ่าย พบว่า 5 อันดับแรกของจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน
สูงสุด ได้แก่ จังหวัดตรัง ร้อยละ 62.4  ภูเก็ต ร้อยละ 
53.3 ราชบุรี ร้อยละ 48.4 นราธิวาส ร้อยละ 43.4 และ
ตราด ร้อยละ 46.7 

(3)  ว่างงาน/ตกงาน  พบว่า 5 อันดับแรกของจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน
สูงสุด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 72.5 นราธิวาส                
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ร้อยละ 46.2 ปัตตานี ร้อยละ 45.3 อุดรธานี ร้อยละ 
44.4 และกระบี่ ร้อยละ 39.4 

(4)  น้ าใช้ท าการเกษตรไม่เพียงพอ พบว่า 5 อันดับแรกของจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน
สูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ร้อยละ 42.8 แพร่ ร้อยละ 
32.5 สิงห์บุรี ร้อยละ 29.7 ล าปาง ร้อยละ 28.6 และ
อุตรดิตถ์ ร้อยละ 24.3 

(5) น้ าส าหรับอุปโภค-ลริโภคในครัวเรือนไม่ 
เพียงพอ 

พบว่า 5 อันดับแรกของจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน
สูงสุด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 21.5 เชียงราย 
ร้อยละ 21.3 น่าน ร้อยละ 9.2 อุตรดิตถ์ ร้อยละ 8.7 
และกระบี่ ร้อยละ 8.5 

(6) ยาเสพติดแพร่ระบาด พบว่า 5 อันดับแรกของจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน
สูงสุด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ร้อยละ 17.7 
ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 10.6 สตูล ร้อยละ 9.6 
นราธิวาส ร้อยละ 7.7 และบึงกาฬกับกาพสินธุ์มีสัดส่วน
เท่ากัน ร้อยละ 7.5 

(7) ถนนเป็นลูกรัง/เส้นทางสัญจรไม่สะดวก พบว่า 5 อันดับแรกของจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน
สูงสุด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 19.7 เชียงราย 
ร้อยละ 6.5 ตาก ร้อยละ 6.3 กระบี่ ร้อยละ 6.0 และ
นครราชสีมา ร้อยละ 5.6 

(8) ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน  พบว่า 5 อันดับแรกของจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน
สูงสุด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 16.5 น่าน   
ร้อยละ 15.3 ตาก ร้อยละ 5.7 อุตรดิตถ์ ร้อยละ 4.5 
และแพร่ ร้อยละ 4.0  
 

   1.2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อคนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อคนในหมู่บ้าน/ชุมชนมากที่สุด คือ  โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 97.6 
รองลงมา ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง ร้อยละ 96.5  โครงการ ม. 33 เรารักกัน ร้อยละ 74.8 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 
ร้อยละ 38.3 โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้ ร้อยละ 31.1 ทัวร์เที่ยวไทย ร้อยละ 31.0 และช้อปดีมีคืน ร้อยละ 30.1 
   1.3 แนวทาง/มาตรการป้องกันให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019                  
(โควิด-19) ได้มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ฉีดวัคซีนเข็มแรก ร้อยละ 81.4  ปฏิบัติตัวตามมาตรการของสาธารณสุข 
ร้อยละ 80.3 ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จ าเป็น ร้อยละ 61.7 ปิดสถานบริการ/ร้านค้าที่เสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร้อยละ 40.0 และแจก ATK ให้ทุกครัวเรือน ร้อยละ 38.0 
  2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการส ารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2565 เพ่ือให้รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใช้ติดตาม ประเมินผลโครงการต่าง ๆ ที่ได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุข มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส าคัญ เช่น 
   2.1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบผสมผสานตามแนว
พระราชด าริ เพ่ือให้สามารถพ่ึงตัวเองได้ 
   2.2 ควรมีการสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าในพ้ืนที่การเกษตร เช่น             
การท าฝนเทียม ขุดลอกหนอง บึง สระเก็บน้ า และอุโมงค์ผันน้ า 
   2.3 ควรส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภคให้รู้ถึงวิธีการ
น าน้ าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า 
   2.4 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ซึ่งโครงการของภาครัฐ (โครงการเน็ตประชารัฐ) ได้ด าเนินการให้สิทธิ์เกษตรกรเข้าไปใช้
งานอินเทอร์เน็ตนานกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ   
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   2.5 ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ  และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างรวดเร็ว และทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 
10. เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ในห้วงตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 

  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญในห้วงเดือน
ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 [เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2562 มาตรา 9 (12) ที่บัญญัติให้ กมช. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญหรือแนวทางการพัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้
คณะรัฐมนตรีรับทราบ] ซึ่งในการประชุม กมช. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
รายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

  1. สถิติเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถจ าแนกประเภทภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ศูนย์
ประสานรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศปช.) ได้ด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์และตรวจพบมากท่ีสุด ดังนี้ 

ประเภทภัยคุกคามทางไซเบอร์ จ านวน (เหตุการณ์) 
(1) Hacked Website [การพนันออนไลน์ การปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์จริง
เพ่ือหลอกเอาข้อมูล (Website Phishing) การโจมตีเว็บไซต์เพ่ือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ (Website Defacement)] 

52 

(2) ข้อมูลรั่วไหล 26 
(3) จุดอ่อนช่องโหว่ 23 
(4) Ransomware1 11 
(5) อ่ืน ๆ 32 

รวม 144 
  2. สถิติการปฏิบัติในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ดังนี้ 

การด าเนินการ จ านวน 
(1) แจ้งเตือนเหตุการณ์ ให้ค าปรึกษา และแนะน าในการแก้ไขปัญหา                  124   เหตุการณ์ 
(2) การแจ้งเตือนข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์                    11   รายงาน 
(3) การประเมินความเสี่ยงและทดสอบการเจาะระบบ                      2   หน่วยงาน 
(4) การตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์                      7   เหตุการณ์ 
(5) การเผยแพร่ข้อมูลภัยคุกคามและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ                   158   รายงาน 
(6) การจัดอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้                    71  หน่วยงาน 

รวม 373 
  3. ประเภทของหน่วยงานที่ถูกโจมตีด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์มากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้ 

ประเภทหน่วยงาน (แบ่งตามภารกิจหรือบริการ) จ านวน (เหตุการณ)์ 
(1) หน่วยงานด้านการศึกษา 36 
(2) หน่วยงานด้านสาธารณสุข 29 
(3) หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 24 
(4) หน่วยงานด้านพลังงานและสาธารณูปโภค 8 
(5) ผู้ประกอบกิจการให้เช่าพ้ืนที่เว็บไซต์หรือที่เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ 7 

รวม 104 
  4. เหตุการณ์ส าคัญในห้วงเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 ดังนี้ 
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      4.1 ข้อมูลของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษรั่วไหล โดยเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
รหัสสถานพยาบาล ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 108,000 ข้อมูล ถูกเผยแพร่ลงบน
เว็บไซต์ RaidForums จากเหตุการณ์ดังกล่าว ศปช. ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนเร่งด่วนไปยังส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษให้รับทราบถึงสถานการณ์ เพ่ือแนะน าการแก้ไขและป้ องกัน
เพ่ือลดความเสี่ยงไม่ให้ถูกโจมตีซ้ า 
      4.2 เปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (สนง. ศร.) โดยผู้โจมตีเว็บไซต์ได้ท า
การเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์เป็นวิดีโอจากผู้ใช้ YouTube ที่ชื่อว่า “Death Grips” ชื่อเพลง Guillotine (It goes 
Yah) เข้าแทนที่ โดย สนง. ศร. ได้ด าเนินการตรวจสอบและได้สร้างหน้าเว็บไซต์แบบคงที่ (Website Static) เพ่ือใช้
งานแทนตามค าแนะน าของ ศปช. 
      4.3 แฝงเว็บไซต์พนันออนไลน์บนเว็บไซต์ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) โดยเป็นการ
โจมตีเว็บไซต์เพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ (Website Defacement) ท าให้หน้าเว็บไซต์กลายเป็นการ
โฆษณาเว็บไซต์การพนัน จากเหตุการณ์ดังกล่าว ศปช. ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนเร่งด่วนไปยัง สผผ. ให้รับทราบ
สถานการณ์ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบแก้ไขหน้าเว็บไซต์และระบบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความ
มั่นคงปลอดภัย 
      4.4 เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จากกรณีความขัดแย้งระหว่างประเทศ จาก
เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียกับประเทศยูเครน ท าให้เกิดปฏิบัติการที่เรียกว่า “สงครามไฮบริด” 
ซึ่งมีการปฏิบัติการโจมตีทางทหารและการโจมตีทางไซเบอร์ระหว่างประเทศคู่ขั ดแย้งกันเองและประเทศที่เป็น
พันธมิตร จากกรณีความขัดแย้งดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้จัด
ประชุมเตรียมการป้องกันรับมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมกับหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลและ ศปช. 
เพ่ือประมวลสถานการณ์และแนวทางป้องกันรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ โดยมีหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลเข้า
ร่วม 19 หน่วยงาน และ ศปช. เข้าร่วม 5 ศูนย์ 
      4.5 การโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบ MOPH Immunization Center (หมอพร้อม) พบ
หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ที่น่าสงสัย 2 หมายเลขที่มีการโจมตีระบบหมอพร้อมเป็นจ านวน
มากจนผิดปกติ ศปช. จึงประสานไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ระงับการโจมตีจากแหล่งที่มาของหมายเลข
ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่พบว่ามีข้อมูลรั่วไหล 
  5. แนวโน้มเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอนาคต คาดการณ์ว่าการโจมตีด้วยการปลอมแปลง
หน้าเว็บไซต์จริงเพ่ือหลอกเอาข้อมูล (Website Phishing) จะมีโอกาสพบบ่อยครั้งและอาจมีรูปแบบที่แตกต่างไป
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และช่องทางการโจมตี (เช่น ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) หรือการโจมตีบนคลาวด์ก็อาจ
เกิดขึ้นได้ เพราะเป็นการโจมตีที่ท าได้ง่ายและมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง ซึ่งวิธีการมักอิงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
หรือข่าวสารในช่วงเวลานั้น ๆ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ไม่หวังดีจะใช้วิธีการแอบ
อ้างการติดตามยอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ติดเชื้อเพ่ือหลอกล่อให้เหยื่อหลงกล ส าหรับกรณีข้อมูล รั่วไหลในอนาคตมี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนและจะก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายแก่องค์กรเป็นจ านวนมาก 
  6. แนวทางการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ ศปช. ได้มีการแนะน าแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการป้องกัน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) การเตรียมการและ
ป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม การจัดตั้งและฝึกอบรมบุคลากรและทีมงาน
และการจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น (2) การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การ
จัดให้มีกลไกที่สามารถตรวจจับสิ่งบ่งชี้หรือลักษณะเบื้องต้นของการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในเวลาอันเหมาะสม 
และการวิเคราะห์ข้อมูลและประวัติการใช้งานเครือข่ายและระบบงาน (3) การระงับภัยคุกคามไซเบอร์ การ
ปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์และการฟ้ืนฟูระบบงานที่ได้รับผลกระทบ เช่น การลบมัลแวร์ และการปิดการใช้
งานบัญชีของผู้ใช้งานที่ถูกละเมิด และ (4) การด าเนินการกิจกรรมภายหลังการระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ หรือก าหนดนโยบายภายในที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีแนวทางที่ชัดเจนและการเก็บรักษาข้อมูล
และพยานหลักฐานที่จ าเป็นเพื่อใช้ในกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์หรือใช้ในกรณีที่ต้องการร้องทุกข์หรือด าเนินคดี 
_____________________ 
1 คือ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (โปรแกรมประสงค์ร้ายที่ถูกเขียนขึ้นมาเพ่ือท าอันตรายกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดย
สามารถเข้ารหัสลับข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเหยื่อได้) 
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11. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการ
สินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan (โครงการ EXIM Bizฯ) ของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย (ธสน.) จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะช่วยให้
สามารถด าเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการและให้บริการสินเชื่อได้ตามเป้าหมายภายในกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท 
(ปัจจุบันมีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีกประมาณ 3,049 ล้านบาท) รวมถึงยังเป็นการเสริมสภาพคล่อง
ให้กับผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพการผลิตในภาคการส่งออกของประเทศไทย 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กค. รายงานว่า  
  1. ผลการด าเนินโครงการ EXIM Bizฯ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ธสน. ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 
จ านวน 55 ราย เป็นจ านวนเงิน 1,583 ล้านบาท และ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 มียอดเบิกใช้วงเงินจ านวน 15 
ราย จ านวนเงิน 299 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออีกจ านวน 3,049 ล้านบาท 
  2. เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมามีความไม่แน่นอนสูงจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย - 
ยูเครน และค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่ งผลกระทบต่อการน าเข้าเครื่องจักรใหม่ ท าให้
ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไป จึงท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ อย่างไรก็ดี 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง มีการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น และจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า การลงทุนในภาคเอกชนในปี 2565 - 2566 จะ
ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 4.70 - 4.80 ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ประกอบการ
แจ้งความประสงค์และยื่นค าขอสินเชื่อโครงการ EXIM Bizฯ เป็นวงเงินรวมประมาณ 3,049 ล้านบาท ดังนั น ธสน. 
จึงมีความจ าเป็นต้องขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการ EXIM Bizฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
เป็นสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยคาดว่า จะสามารถด าเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการและให้บริการสินเชื่อ
ได้ตามเป้าหมายภายใต้กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถประกอบ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการ EXIM 
Bizฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดภาระงบประมาณเพิ่มขึ น เนื่องจากยังอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณชดเชยเดิม รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ยังคงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2564 
 
12. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 
2564 ในคราวประชุมครั งที่ 22/2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) 
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 
22/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) (โครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปีฯ) จ านวนรวม 2,459 คน 
กรอบวงเงินรวม 12.2950 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ 
เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (แผนงาน/
โครงการกลุ่มที่ 2) ของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบตามขั นตอนแล้ว 
  2. มอบหมายให้ สป.วธ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 1 และด าเนินการจัดท าแผน
ความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพ่ือให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สามารถจัดหาเงินกู้เพ่ือใช้จ่าย
โครงการตามแผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ ไขปัญหา
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เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) โดยเคร่งครัดต่อไป 
  3. รับทราบรายงานผลการคืนเงินกู้เหลือจ่ายของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการจ านวน 16 
โครงการ 17,427.4909 ล้านบาท ที่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนข้อ 22 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ 
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 แล้ว ท าให้กรอบวงเงินกู้ตามพระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 คงเหลือ ณ วันที่                  
2 สิงหาคม 2565 เพิ่มขึ นจาก 26,764.8384 ล้านบาท เป็น 44,192.3293 ล้านบาท 
  4. รับทราบแผนการเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือ
โครงการเพื่อขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ตามข้อ 2 (2) พร้อมทั ง
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ระหว่างการจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตาม
บัญชีท้ายพระราชก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 และมีความจ าเป็นเร่งด่วน เร่งจัดส่งข้อเสนอโครงการ
ดังกล่าวให้ คกง. ภายใต้พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พิจารณาตามขั นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดยเร็ว 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คกง. รายงานว่า ที่ประชุม คกง. ภายใต้พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 22/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 มีมติเกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ
แผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 และรายงานสรุปผล
การคืนเงินกู้เหลือจ่าย รวมถึงกรอบระยะเวลาในการเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ
แผนงาน/โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ข้อเสนอโครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปีฯ ของ วธ. มีวัตถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเครือข่ายศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค               
โควิด19 ซึ่งไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ 

กรอบวงเงิน 
ตามข้อเสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย แผนการใช้จ่าย 
และการด าเนินโครงการ 

มติ คกง. ภายใต้พระราชก าหนดกู้เงิน
ฯ 

เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 
18.520 
ล้านบาท 
(รายละ 

5,000 บาท) 

- ศิลปินที่มีอายุเกิน 65 
ปี  ที่ เป็นแรงงานนอก
ร ะ บ บ ที่ ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ย
ผู้ ป ร ะ กั น ต น ต า ม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกันสังคมฯ จ านวน 
3,704 คน1 

-  ร ะ ย ะ เ ว ล า ด า เ นิ น
โ ค ร ง ก า ร  3  เ ดื อ น 
(ปีงบประมาณ 2565)2 

- เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการ
เยียวยาศิลปินที่ มีอายุเกิน 65 ปีฯ 
จ านวน 2,459 คน (ลดลง 1,245 คน) 
กรอบวงเงิน  12.2950 ล้านบาท 
(ลดลง 6.225 ล้านบาท)2 ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2564  
- มอบหมายให้ สป.วธ. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ และด าเนินการ
ตามข้อ 2 

  2. รายงานสรุปผลการคืนเงินกู้เหลือจ่าย รวมถึงกรอบระยะเวลาในการเสนอผลการพิจารณา
กลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม 
พ.ศ. 2564 

ประเด็น รายละเอียด 
(1) ผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มา 

- หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ จ านวน 16 โครงการ ได้รายงาน คกง. ภายใต้
พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ว่าได้ด าเนินโครงการ เสร็จสิ นและ
การคืนเงินกู้เหลือจ่ายให้ สบน. และส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีรวมทั งสิ น 
17,427.4909 ล้านบาท ตามข้ันตอนข้อ 22 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีกู้
เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 แล้ว ท าให้กรอบวงเงินกู้ตามพระราชก าหนดกู้เงินฯ 
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เ พ่ิมเติม พ.ศ. 2564 คงเหลือ ณ วันที่  2 สิงหาคม 2565 เพิ่มขึ นจาก 
26,764.8384 ล้านบาท เป็น 44,192.3293 ล้านบาท 
- กระทรวงการคลัง (กค.) จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการกู้เงินประมาณ 2 
สัปดาห์หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนงาน/โครงการให้ใช้จ่ายจากเงินกู้
ตามพระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการกู้เงินตามมาตรา 3 แห่งพระราชก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 
2564 คกง. ภายใต้พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ต้องเสนอผลการ
พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการให้ใช้จ่าย
จากเงินกู้ตามพระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาภายในวันที่ 13 กันยายน 2565 
- เพ่ือให้ คกง. ภายใต้พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 มีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะช่วยให้
การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานของ
รัฐที่อยู่ ระหว่างการจัดท าข้อเสนอโครงการที่ มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 และมี
ความจ าเป็นเร่งด่วน เร่งจัดส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาตามขั นตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดยเร็ว 

(2) มติ คกง. ภายใต้พระราช
ก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 
2564 

- รับทราบรายงานผลการคืนเงินกู้ เหลือจ่ายของหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ จ านวน 16 โครงการ รวม 17,427.4909 ล้านบาท (รายละเอียด
ตามข้อ 3) 
- รับทราบแผนการเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของ
ข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดกู้
เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตามข้อ 4) 

___________________________________ 
1 ประกอบด้วย (1) ศิลปินท่ีเกี่ยวกับสถานบันเทิงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด จ านวน 1,140 คน (2) ศิลปินท่ีเกี่ยวกับ
สถานบันเทิงนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด จ านวน 1,319 คน และ (3) ศิลปินประเภทอื่น ๆ ทั่วประเทศ จ านวน 
1,245 คน  
2 คณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และ
แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 (คณะอนุ
กรรมการฯ) ได้มีความเห็นประกอบการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ว่า เห็นควรเยียวยา
เฉพาะกลุ่มศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ท างานเกี่ยวกับสถานบันเทิงท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการของ
รัฐในพื นที่ทั่วประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 รวมทั งให้ สป.วธ. ปรับปรุงระยะเวลา
ด าเนินการ แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการด าเนินการจริง โดยในส่วนของระยะ เวลาด าเนิน
โครงการที่ชัดเจนนั น เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
จะชี แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่  16 สิงหาคม 2565 ต่อไป ทั้งนี้ หากปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ จะท าให้กลุ่มเป้าหมายลดลงจาก จ านวน 3,704 คน เป็น จ านวน 2,459 คน และส่งผลท าให้กรอบวงเงิน
โครงการลดลงจาก 18.5200 ล้านบาท เป็น 12.2950 ล้านบาท 
 
13. เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้  
  1. ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2565 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 
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2565 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2565 ร้อยละ 0.7 (QoQ_SA) รวมครึ่งแรกของปี 2565 เศรษฐกิจไทยขยายตัว
ร้อยละ 2.4 

1.1 ด้านการใช้จ่าย การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกบริการขยายตัวเร่งขึ้น การ
ส่งออกสินค้า การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง ขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงต่อเนื่อง  
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 6.9 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในไตรมาสก่อน
หน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรม
การใช้จ่ายของประชาชนปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นและมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายของภาครัฐ โดยการใช้จ่าย
หมวดบริการขยายตัวร้อยละ 13.7 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวเร่งขึ้น
ของการใช้จ่ายในกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร และกลุ่มนันทนาการและวัฒนธรรมร้อยละ 56.9 และร้อยละ 6.8 
ตามล าดับ และการใช้จ่ายหมวดสินค้ากึ่งคงทนขยายตัวร้อยละ 1.9 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาส
ก่อนหน้าตามการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้จ่ายหมวดเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่ง และกลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้าร้อย
ละ 1.0 และร้อยละ 2.4 ตามล าดับ ส่วนการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 2.7 ชะลอลง 
จากการขยายตัวร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอลงของการใช้จ่ายกลุ่มไฟฟ้าและก๊าซฯ ที่ขยายตัวร้อย
ละ 0.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า และการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนขยายตัวร้อยละ 3.4 
ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของการใช้จ่ายเพ่ือซื้อยานพาหนะร้อยละ 
10.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 14.1 ในไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกจิโดยรวมในไตรมาสนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 34.9 จากระดับ 37.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามความกังวลเกี่ยวกับ
การเพ่ิมขึ้นของภาระค่าครองชีพท่ามกลางความยืดเยื้อของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่วน
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 2.4 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 7.2 ในไตรมาสก่อน
หน้า โดยรายจ่ายการโอนเพ่ือสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินส าหรับสินค้าและบริการในระบบตลาดขยายตัวร้อย
ละ 17.0 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 87.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ค่าตอบแทนแรงงาน (ค่าจ้าง เงินเดือน)  
และค่าซื้อสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ 1.3 และร้อยละ 0.1 ตามล าดับ ส าหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 22.9 รวมครึ่งแรกของปี 2565 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อย
ละ 5.2 และการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 4.7 การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 1.0 เทียบกับการ
ขยายตัวร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการลงทุนภาครัฐร้อยละ 9.0 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อย
ละ 4.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการลดลงของการลงทุนรัฐบาลร้อยละ 15.1 ขณะที่การลงทุนรัฐวิสาหกิจ
ขยายตัวร้อยละ 2.9 ส าหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 18.0 (สูงกว่าอัตรา
เบิกจ่ายร้อยละ 15.1 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 20.5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน) ส่วนการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของการ
ลงทุนเครื่องมือเครื่องจักรที่ขยายตัวร้อยละ 3.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การ
ลงทุนก่อสร้างลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7 ร้อยละ 1.3 แต่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 8.0 ในไตรมาส
ก่อนหน้า และหมวดการก่อสร้างเอกชนอ่ืน ๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 40.9 ตามการลดลงของกิจกรรมการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูซึ่งอยู่ในช่วงสุดท้ายของการก่อสร้างก่อนที่จะเริ่มเปิดให้บริการบางส่วนในปีนี้  
รวมครึ่งแรกของปี 2565 การลงทุนรวมลดลงร้อยละ 0.1 โดยการลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 6.8 ขณะที่การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6 

1.2 ด้านภาคต่างประเทศ 
การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 74,523 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 9.7 ชะลอลง

จากการขยายตัวร้อยละ 14.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณและราคาส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 และร้อยละ 5.1 
เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 และร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามล าดับ กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ น 
เช่น เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี (ร้อยละ 4.9) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ 7.0) แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน (ร้อยละ 
9.4) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ 3.8) อุปกรณ์และเครื่องมือด้านการแพทย์ (ร้อยละ 8.0) อาหารสัตว์ (ร้อยละ 21.6) 
ข้าว (ร้อยละ 46.6) ยางพารา (ร้อยละ 3.0) และน้ าตาล (ร้อยละ 113.6) เป็นต้น กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลง 
เช่น รถยนต์นั่ง (ลดลงร้อยละ 48.3) รถกระบะฯ (ลดลงร้อยละ 9.6) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ 
10.1) ผลิตภัณฑ์ยาง (ลดลงร้อยละ 13.1) เป็นต้น การส่งออกสินค้าไปยังตลาดส่งออกหลักขยายตัวต่อเนื่อง  
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ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดจีน ฮ่องกง และออสเตรเลียลดลง เมื่อหักการส่งออกทองค าท่ียังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่า
การส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 9.9 และเม่ือคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 20.5 

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 69,353 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 22.4 เร่งขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ 16.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณและราคาน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.5 และร้อยละ 13.9 
ตามล าดับ ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 5.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (178.4 พันล้านบาท) รวมครึ่งแรกของปี 2565               
การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 147,811 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 12.0 ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 133 ,359              
ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 19.4 ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 14.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (485.0 พันล้านบาท) 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ มูลค่าการส่งออกของประเทศ และอัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ 

(%YoY) 

GDP มูลค่าการส่งออกสินค้า อัตราเงินเฟ้อ 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 2564 2565 สูงสุดในรอบ 
(เดือน) ทั งป ี Q4 ทั งป ี Q1 Q2 ทั งป ี Q4 ทั งป ี Q1 Q2 ทั งป ี Q1 Q2 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

สหรัฐฯ -3.4 5.5 5.7 3.5 1.6 -13.5 22.9 23.3 18.6 22.9 4.7 8.0 8.6 8.6 9.1 8.5 487 (มิ.ย.) 

ยูโรโซน -6.3 4.8 5.4 5.4 4.0 -7.1 7.5 17.9 8.8 6.91/ 2.6 6.1 8.0 8.1 8.6 8.9 307 

สหราช
อาณาจักร 

-9.3 6.6 7.4 8.7 2.9 -12.2 10.1 9.8 11.0 1.6 2.6 6.2 9.2 9.1 9.4  402 

ออสเตรเลีย2/ -2.2 4.4 4.8 3.1  -7.4 27.2 37.3 23.3 27.4 2.9 5.1 6.1    84 (Q) 

ญี่ปุ่น -4.5 0.4 1.7 0.4  -9.1 6.4 17.9 4.4 -2.3 -0.2 0.9 2.4 2.4 2.3  87 (เม.ย.) 

จีน 2.2 4.0 8.1 4.8 0.4 4.0 22.7 29.7 15.6 12.8 0.9 1.1 2.2 2.1 2.5 2.7 24 

อินเดีย -6.6 5.4 8.3 4.1  -14.8 41.0 43.1 29.2 24.5 5.1 6.3 7.3 7.0 7.0  95 (เม.ย.) 

เกาหลีใต้ -0.7 4.2 4.1 3.0 2.9 -5.5 24.5 25.7 18.4 13.0 2.5 3.8 5.4 5.4 6.0 6.3 284 

ไต้หวัน 3.4 5.3 6.6 3.1 3.1 4.9 26.0 29.3 23.5 15.4 2.0 2.8 3.5 3.4 3.6 3.4 166 (มิ.ย.) 

ฮ่องกง -6.5 4.7 6.3 -3.9 -1.3 -0.5 23.2 26.0 2.8 -3.3 1.6 1.5 1.5 1.2 1.8  6 

สิงคโปร์ -4.1 6.1 7.6 3.8 4.4 -4.1 25.9 22.1 17.1 20.9 2.3 4.6 5.9 5.6 6.7  165 

อินโดนีเซีย -2.1 5.0 3.7 5.0 5.4 -2.7 45.6 41.9 35.3 38.8 1.6 2.3 3.8 3.6 4.3 4.9 80 

มาเลเซีย -5.5 3.6 3.1 5.0 8.9 -2.3 26.9 27.5 18.3 23.3 2.5 2.2 2.8 2.8 3.4  12 

ฟิลิปปินส์ -9.5 7.8 5.7 8.2 7.4 -8.1 5.2 14.5 9.9 4.4 3.9 3.4 5.5 5.4 6.1 6.4 45 

เวียดนาม 2.9 5.2 2.6 5.1 7.7 6.9 19.0 18.9 13.3 21.3 1.8 1.9 3.0 2.9 3.4 3.1 23 (มิ.ย.) 

ไทย -6.2 1.8 1.5 2.3 2.5 -5.9 23.1 17.4 14.8 10.8 1.2 4.7 6.5 7.1 7.7 7.6 167 (มิ.ย.) 

ที่มา: CEIC รวบรวมโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลถึงเดือนพฤษภาคม 2565 2/ อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียเป็นรายไตรมาส 

1.3 ด้านการผลิต สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขายส่ง ขายปลีก และการ
ซ่อมแซมฯ และสาขาขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวเร่งขึ้น สาขาเกษตรกรรมและสาขาการไฟฟ้าและก๊าซฯ 
ชะลอตัว ในขณะที่สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสาขาการก่อสร้างปรับตัวลดลง สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ 
และการประมง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 4.4 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศที่เอ้ืออ านวย 
และปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูก ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ น เช่น ข้าวเปลือก (ร้อยละ 35.6) กลุ่มไม้
ผล (ร้อยละ 26.9) อ้อย (ร้อยละ 7.6) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 6.7) และไก่เนื้อ (ร้อยละ 1.0) เป็นต้น ส่วนดัชนี
ผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญที่ลดลง เช่น สุกร (ลดลงร้อยละ 9.0) ปาล์มน้ ามัน (ลดลงร้อยละ 8.9) มันส าปะหลัง (ลดลง
ร้อยละ 9.6) กุ้งขาวแวนนาไม (ลดลงร้อยละ 10.0) และยางพารา (ลดลงร้อยละ 0.7) เป็นต้น ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.1 โดยสินค้าเกษตรที่ดัชนีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น เช่น สุกร (ร้อยละ 28.9) ปาล์มน้ ามัน (ร้อยละ 85.1) 
ไก่เนื้อ (ร้อยละ 22.9) อ้อย (ร้อยละ 15.4) และยางพารา (ร้อยละ 9.4) เป็นต้น ส่วนสินค้าเกษตรที่ดัชนีราคาปรับตัว
ลดลง เช่น กลุ่มไม้ผล (ลดลงร้อยละ 23.4) เป็นต้น การเพ่ิมขึ้นของทั้งดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้า
เกษตร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 16.3 รวมครึ่งแรกของปี 
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2565 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ขยายตัวร้อยละ 4.6 สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 
ลดลงร้อยละ 0.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของทุกกลุ่มการผลิต ซึ่งส่วน
หนึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาข้อจ ากัดในห่วงโซ่การผลิตและการค้าโลก สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมร้อยละ 0.7 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 
60) ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.0 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่ม
การผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 0.3 เทียบกับการขยายตัวร้อย
ละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60 ลดลงร้อย
ละ 0.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อย
ละ 61.08 ต่ ากว่าร้อยละ 66.53 ในไตรมาสก่อนหน้า และต่ ากว่าร้อยละ 62.65 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ลดลงร้อยละ 29.6) การผลิต
พลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น (ลดลงร้อยละ 11.6) การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน (ลดลงร้อยละ 10.6) เป็น
ต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ น เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม (ร้อยละ 14.6) 
การผลิตยานยนต์ (ร้อยละ 1.6) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ (ร้อยละ 12.2) เป็นต้น รวมครึ่งแรกของปี 2565 สาขา
การผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.7 และอัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 63.81 สาขาที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 44.9 เร่งขึ้นจากร้อยละ 33.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัว
ในเกณฑ์สูงและการเร่งขึ้นของการท่องเที่ยวในประเทศและจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยในไตรมาสนี้ รายรับ
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยรวม 1.55 แสนล้านบาท เพ่ิมข้ึนต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 85.5 เป็นผลมาจากการ
ด าเนินมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของภาครัฐ ความคืบหน้าในการกระจาย
วัคซีน และการด าเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ านวน 1,582,257 คน เพ่ิมข้ึนในเกณฑ์สูงจากฐานที่ต่ าในปีก่อน โดยเป็นผล
จากการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ การเปิดพรมแดนประเทศทุกช่องทาง 
ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการเดินทางออกนอกประเทศของหลายประเทศ อัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
42.09 สูงกว่าร้อยละ 36.15 ในไตรมาสก่อนหน้า และสูงกว่าร้อยละ 8.24 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รวมครึ่ง
แรกของปี 2565 การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัวร้อยละ 39.3 โดยจ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศมีจ านวน 2.08 ล้านคน และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 39.12 สาขาการขายส่งและการขายปลีก  
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ร้อยละ 3.1 เร่งขึ้นจากการขยายตัว 
ร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการปรับตัวดีขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการท่องเที่ยว รวมครึ่งแรก
ของปี 2565 การผลิตสาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 2.9 
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 5.3 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 
4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวเร่งขึ้นของบริการขนส่งทางอากาศและบริการขนส่งทางบกและท่อล าเลียง 
เป็นส าคัญ รวมครึ่งแรกของปี 2565 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้าขยายตัวร้อยละ 4.7 

1.4 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.37 ต่ ากว่าร้อยละ 1.53 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า และต่ ากว่าร้อยละ 1.89 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนอัตราเงิน เฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
6.5 และอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ส าหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 8.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ.  
(29.7 หมื่นล้านบาท) คิดเป็นการขาดดุลร้อยละ 7.0 ของ GDP ขณะที่เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน 2565 อยู่ที่ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 มีมูลค่าทั้งสิ้น 
10,204,305.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.1 ของ GDP 

2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2565 
เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7 – 3.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุน

จากการปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่อง โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.9 การอุปโภคบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.4 และร้อยละ 3.1 ตามล าดับ ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 6.3 
– 6.8 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 1.6 ของ GDP 

รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2565 ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 
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2.1 การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค (1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาด
ว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.4 ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 0.3 ในปี 2564 และเป็นการปรับขึ้นจากร้อยละ 3.9 ในการ
ประมาณการครั้งก่อน โดยเป็นผลจากการขยายตัวของการบริโภคในช่วงครึ่งแรกของปีที่สูงกว่าประมาณการ เป็น
ส าคัญ และยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังตามฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจที่ปรับตั วดีขึ้น 
และมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายภายในประเทศของภาครัฐ และ (2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาด
ว่าจะลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2564 และเท่ากับการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้อง
กับการคงสมมติฐานอัตราการเบิกจ่ายงบประจ าภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ร้อยละ 98 ของวงเงิน
งบประมาณ รวมทั้งการเบิกจ่ายภายใต้แผนงานและโครงการที่ได้รับการอนุมัติภายใต้พระราชก าหนดเงินกู้ฯ เพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2564 วงเงิน 5 แสนล้านบาท 

2.2 การลงทุนรวม คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 เทียบกับร้อยละ 3.4 ในปี 2564 และเป็น
การปรับลดจากการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในประมาณการครั้งก่อน โดย (1) การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.1 เทียบกับร้อยละ 3.3 ในปี 2564 และปรับลดจากร้อยละ 3.5 ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับ
การปรับลดประมาณการการส่งออก และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงเร็วกว่าสมมติฐานการประมาณการครั้งที่
ผ่านมา และ (2) การลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 เทียบกับร้อยละ 3.8 ในปี 2564 และปรับลดลงจาก
ร้อยละ 3.4 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา ตามอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในช่วงสามไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณที่ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน และการปรับลดประมาณการอัตราการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

2.3 มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.9 เทียบกับ
ร้อยละ 19.2 ในปี 2564 และปรับเพ่ิมจากร้อยละ 7.3 ในการประมาณการครั้งก่อน ตามการปรับเพ่ิมสมมติฐานราคา
ส่งออกจากเดิมร้อยละ 3.3 – 4.3 ในการประมาณการครั้งก่อนเป็นร้อยละ 4.0 – 5.0 ในการประมาณการครั้งนี้ 
ในขณะที่ปรับลดประมาณการปริมาณการส่งออกสินค้าจากการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในการประมาณการครั้งก่อนเป็น
ร้อยละ 3.4 ตามการปรับลดสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก เมื่อรวมกับการปรับเพ่ิม
ปริมาณการส่งออกบริการตามการปรับเพ่ิมสมมติฐานจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ท าให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและ
บริการในปี 2565 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ 9.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 8.3 ในการประมาณการครั้งก่อน 
และร้อยละ 10.4 ในปี 2564 

3.  ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงท่ีเหลือของปี 2565 
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงท่ีเหลือของปี 2565 ควรให้ความส าคัญกับ (1) 

การติดตามและดูแลกลไกตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเคลื่อนไหวสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต ควบคู่ไปกับการดูแล
กลุ่ มผู้ มี ร าย ได้ น้ อยและกลุ่ มที่ มี ความ เปราะบางต่อการ เ พ่ิมขึ้ นของราคาสิ นค้ าและภาระดอกเบี้ ย 
แบบมุ่งเป้า (2) การดูแลการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร โดยให้ความส าคัญกับ (i) การบรรเทาผลกระทบ
แก่เกษตรกรจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและปัญหาต้นทุนการผลิต ( ii) การเตรียมการและป้องกันปัญหาจาก
อุทกภัย และ (iii) การเพ่ิมส่วนแบ่งของเกษตรกรในรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตขั้นสุดท้าย (3) การดูแลและแก้ไข
ปัญหาหนี สินของลูกหนี รายย่อยท่ามกลางแนวโน้มการเพิ่มขึ นของอัตราดอกเบี ย  ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (4) การรักษาแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้า โดย (i) การขับเคลื่อนการ
ส่งออกสินค้าส าคัญไปยังตลาดหลักและการสร้างตลาดใหม่ให้กับสินค้าที่มีศักยภาพ ( ii) การพัฒนาสินค้าเกษตร 
อาหาร และสินค้าอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้า ( iii) การใช้
ประโยชน์จากกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการเจรจาความ           
ตกลงการค้าที่อยู่ในขั้นตอนการเจรจา และเตรียมศึกษาเพ่ือเจรจากับประเทศคู่ค้าส าคัญใหม่ ๆ และ (iv) การส่งเสริม
ให้ภาคธุรกิจบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือรองรับความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน (5) การสนับสนุนการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง โดย (i) การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง (ii) การพิจารณามาตรการ
สินเชื่อและมาตรการสนับสนุนอ่ืน ๆ ให้ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวสามารถกลับมาประกอบธุรกิจ (iii) การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และ (iv) การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ (6) การส่งเสริมการ
ลงทุนภาคเอกชน โดย (i) การเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2562 - 
2564 ให้เกิดการลงทุนจริง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ( ii) การแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน
และการประกอบธุรกิจ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต (iii) การด าเนินมาตรการส่งเสริมการ
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ลงทุนเชิงรุกและอ านวยความสะดวกเพ่ือดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ( iv) การส่งเสริมการลงทุนใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว รวมถึงขับเคลื่อน
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภูมิภาค (v) การขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งที่ส าคัญ ๆ และ (vi) การพัฒนาก าลังแรงงานทักษะสูง (7) การขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการ
ลงทุนภาครัฐ และ (8) การติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมมาตรการรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงิน
โลก และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ 
 

ต่างประเทศ 
14. เรื่อง ผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการด าเนินการ “น  าส าหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ค.ศ. 2018-2028 ครั งที่ 2  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอผลการประชุม
ระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการด าเนินการ “น้ าส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ค.ศ. 2018 - 2028             
ครั้ งที่  2 (The Second High - Level International Conference on the International Decade for Action 
“Water for Sustainable Development” , 2018-2028 หรือ Second Dushanbe  Water Action Decade 
Conference) ณ กรุงดูซานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน เมื่อวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2565 [คณะรัฐมนตรีมีมติ                       
(7 มิถุนายน 2565) เห็นชอบร่างปฏิญญา (Final Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ] โดย สทนช. 
ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยได้เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. การประชุมฯ จะมุ่งเน้นไปท่ีวิธีการที่รัฐบาล องค์การสหประชาชาติ องค์กรระหว่างประเทศและ
ระดับภูมิภาค สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และภาคส่วนต่าง ๆ ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา                 
ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ าของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 [เช่น กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Paris Climate Agreement) และกรอบการด าเนินงาน
เซนได  เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction)] และได้
กล่าวถึงบทบาทส าคัญของน้ า การสุขาภิบาล และสุขอนามัยในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และภัยคุกคามด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ จากโรคที่เกิดจากน้ า ตลอดจนความเชื่อมโยง                 
ที่ส าคัญระหว่างน้ าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของการจัดการทรัพยากรน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ปรับตัวและบรรเทาสภาพอากาศ 
  2. รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ที่ได้รวบรวมมุมมองที่ส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
การด าเนินการหลักและความเป็นหุ้นส่วนที่ส าคัญในวาระการประชุมด้านน้ าน าส่งต่อทั่วโลกและเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ ในการจัดเตรียมการประชุม UN 2023 Water Decade Conference:  การประชุมด้านน้ าแห่ง
สหประชาชาติ (การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการทบทวนการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของทศวรรษสากลว่า
ด้วยการด าเนินการ “น้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2018 – 2028”) ในเดือนมีนาคม 2566 ที่นครนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรัฐบาลทาจิกิสถานและเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมและจะถูกน าเสนอในการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 (The 77th session of the United Nations General Assembly) ใน
เดือนกันยายน 2565 และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (The United Nations High - Level 
Political Forum on Sustainable Development) ในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีสาระส าคัญ 4 เรื่อง สรุปได้ 
ดังนี้ 
   1) เรื่องน  าส าหรับสุขภาพและประชาชน สร้างความมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงน้ าดื่ม
และการสุขาภิบาลที่ปลอดภัยและเท่าเทียม ซึ่งรวมถึงบริการที่เก่ียวข้องและสุขอนามัยส าหรับทุกคน โดย (1) เพ่ิมการ
เชื่อมโยงด้านสุขภาพอนามัยกับด้านน้ าเพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายของโลกภายหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 ใน
ปัจจุบัน (2) สนับสนุนความเข้มแข็งภาครัฐในการก าหนดนโยบาย การลงทุนที่เพียงพอ รวมทั้งเร่งรัดการเข้าถึง
น้ าประปา ระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ (3) สร้างกลยุทธ์ระยะยาวเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนด้านน้ าทั้งในเขตเมืองและชนบท 
   2) เรื่องน  า ความส าคัญเพื่อการด ารงชีวิต ความเท่าเทียม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างท่ัวถึง โดย (1) ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า ลดความเสี่ยงจากภัย
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พิบัติในทุกระดับ (2) เร่งส่งเสริมแนวทางความเชื่อมโยงด้านน้ า-พลังงาน-อาหาร และ (3) เสริมสร้างความร่วมมือการ
จัดการน้ าข้ามพรมแดนและระดับภูมิภาค 
   3) เรื่องการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างน  า สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  โดย (1) ส่งเสริมการแก้ปัญหาด้านน้ าโดยใช้หลักธรรมชาติ                       
การจัดการคุณภาพน้ า และการรักษาระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) ลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่ของโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงจัดให้มีกลไกการเผชิญเหตุ
ที่เหมาะสม และ (3) เสริมสร้างความเชื่อมโยงและการสร้างการท างานร่วมกันระหว่างแหล่งน้ า การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรน้ า 
   4) เรื่องการส่งเสริมความร่วมมือข้ามภาคส่วน พัฒนาความรู้ การศึกษา รวมถึง
เครื่องมือและเทคโนโลยี โดย (1) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ การแก้ปัญหาและแนวปฏิบัติที่
ดี (2) สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนและมุ่งเน้นการบูรณาการทุกระดับ และ                
(3) พัฒนาความรู้การศึกษา และการสื่อสารที่มีคุณภาพและเข้าถึ งได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาน้ าส าหรับคนทุกรุ่น 
  3. สาระส าคัญส าหรับการประชุมด้านน้ าแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2566 โดยรวบรวมความมุ่งมั่นโดย
สมัครใจจากประเทศสมาชิก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรพันธมิตรทั่วโลกจากภายในและภายนอกภาคน้ าที่เร่งรัด
ด าเนินการและติดตามประเมินการด าเนินการด้านน้ าตามวาระการพัฒนาภายในปี 2573 และหลังจากปี 2573 เช่น 
(1) ความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการเพ่ือความยั่งยืนด้านน้ า รวมถึงน้ าดื่มและการสุขาภิบาล และการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติภายใต้ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสื่อม
โทรมของสิ่ งแวดล้อม การขาดแคลนน้ า และมลภาวะจากการเกษตร การบ าบัดของเสีย และสารเคมี                              
(2) เร่งด าเนินการตามเป้าหมายและมุ่งเป้าไปที่การเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและทางเทคนิคเกี่ยวกับน้ าใน
ระดับสูงตามความเหมาะสม (3) เสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคและน้ าข้ามพรมแดน โดยใช้ประโยชน์จาก
องค์กรและกลไกระดับภูมิภาคตามข้อตกลงและการจัดการระดับภูมิภาค (4) เน้นย้ าความจ าเป็นในการบูรณาการและ
จัดล าดับความส าคัญด้านน้ าอย่างเข้มแข็ง สอดคล้องกัน และชัดเจนในนโยบายเศรษฐกิจของประเทศและแผนการ
ลงทุน (5) สนับสนุนการวางแผนความจ าเป็นเพ่ือขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินและเพ่ือพัฒนากลไกการ
สร้างรายได้โดยให้ความส าคัญกับผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด (6) สนับสนุนให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบการด าเนินการ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 และเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง (7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เยาวชนมี
บทบาทในการประชุมด้านน้ าแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2566 และประเด็น “วาระการพัฒนาเยาวชนด้านน้ าและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ (8) สนับสนุนการประกาศให้ปี 2568 เป็นปีสากลแห่งการอนุรักษ์ธารน้ าแข็งและ
การเสริมสร้างกลไกระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา 
 
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบท แห่งสหราช
อาณาจักร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบท แห่งสหราชอาณาจักร  โดยหากมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดข้องต่อผลประโยชน์ของไทย ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก รวมทั้งอนุมัติให้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ
ทวิภาคด้านการเกษตร พืชสวน การเลี้ยงสัตว์ การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูปอาหารและนโยบาย
การเกษตร ตลอดจนประเด็นอ่ืน ๆ ที่สนใจร่วมกันระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรมีลักษณะความร่วมมือ เช่น                  
การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การฝึกอบรม การสนับสนุนความร่วมมือทางเทคนิคและส่งเสริมการวิจัย ส่งเสริมการค้า
สินค้าเกษตร และลดอุปสรรคที่มิใช่ภาษี เป็นต้น โดยมีการประชุมหารือด้านการเกษตรเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ ร่าง
บันทึกความเข้าใจนี้จะเป็นการลงนามในระดับปลัดกระทรวงและไม่อยู่ภายใต้คณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและ
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การค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ของกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ซึ่งเป็นความร่วมมือ                    
ด้านเศรษฐกิจและการค้าในภาพรวมระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร (ตามมติคณะรัฐมนตรี  23 มีนาคม 2564) 
ตลอดจนไม่ถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลของแต่ละประเทศ ไม่กระทบต่อภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีที่มี
อยู่ระหว่างทั้งสองฝ่าย และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือก่อให้เกิดสิทธิหรือภาระผูกพันทางกฎหมายของทั้งสองฝ่าย 
 
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาความม่ันคงอาหารเอเปค ประจ าปี 2565 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อเอกสารผลลัพธ์ 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค 
ประจ าปี 2565 (ร่างปฏิญญาฯ) (2) ร่างแถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ส าหรับการประชุม
รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 7 (ร่างแถลงการณ์ประธานฯ) และ (3) ร่างแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงาน
ความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 (ร่างแผนปฏิบัติการฯ) และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารผลลัพธ์
ดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดข้องต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กษ. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก  
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย (1) ร่วมรับรอง
เอกสารผลลัพธ์ ได้แก่ ร่างปฏิญญาฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ หรือ (2) ออกประกาศแถลงการณ์ประธานฯ และ
รับรองแผนปฏิบัติการฯ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. เอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 ประกอบด้วยสมาชิก จ านวน 21 เขตเศรษฐกิจ มี
เป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในมิติด้านต่าง ๆ ซึ่งสมาชิกสามารถพิจารณา
ให้ความร่วมมือตามความสมัครใจ โดยที่ผ่านมาประเทศไทยให้การสนับสนุนและด าเนินงานความร่วมมือด้านเกษตร
และความมั่นคงอาหารในกรอบเอเปคมาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี
ความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 7 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผ่านระบบการประชุม
ทางไกล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม 
  2. เรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม 3 
ฉบับ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้ 

ผลลัพธ์ สาระส าคัญ 
1. ร่างปฏิญญาความ
ม่ันค งอาหา ร เ อ เปค 
ประจ าปี 2565 (ร่าง
ปฏิญญาฯ) 
 

เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในระดับรัฐมนตรีเพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงอาหารใน 5 ประเด็น ได้แก่  (1) การ
สนับสนุนความปลอดภัยอาหารและการอ านวยความสะดวกทางการค้า (2) การ
ปรับปรุงการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (3) การส่งเสริมความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ (4) การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคเกษตร - 
อาหาร (5) สร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และรับรองว่าจะ
ร่วมกันด าเนินการตามร่างแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ 
ปี ค.ศ. 2030 (ท่ีจะมีการรับรองในการประชุมครั้งนี้เช่นกัน) 

2. ร่างแผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนงานความ
ม่ันคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. 
2030 (ร่างแผนปฏิบัติ
การฯ) 

จัดท าขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนแผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 
2573) ที่มีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 6 
เมื่อปี 2564 แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม                
(2) ด้านผลิตภาพ (3) ด้านความครอบคลุม (4) ด้านความยั่งยืน (5) ด้านความ
เป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน และ (6) ด้านการก าหนดเป้าหมายที่
ชาญฉลาด และการด าเนินการตามแผนงานความม่ันคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 
และมีการก าหนดกิจกรรมที่มอบหมายให้แต่ละประเทศด าเนินการรวมทั้งสิ้น 27 
กิจกรรม ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 2 กิจกรรม
ได้แก่ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
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แผนงานความม่ันคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 (กษ. แจ้งว่า ได้จัดประชุมดังกล่าว
ไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2565) และการก าหนดกิจกรรมและจัดล าดับ
ความส าคัญของการด าเนินการตามร่างแผนปฏิบัติการฯ 

3 .  ร่ า ง แ ถล งก า ร ณ์
ประธานรัฐมนตรีความ
ม่ันค งอาหา ร เ อ เปค
ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
รัฐมนตรีความ ม่ันคง
อาหารเอเปค ครั งที่ 7 
( ร่ า ง แ ถ ล ง ก า ร ณ์
ประธานฯ) 

มีสาระส าคัญเหมือนกับร่างปฏิญญาฯ โดยจะมีการประกาศร่างแถลงการณ์
ประธานฯ เฉพาะในกรณีที่ที่ประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคไม่สามารถ
บรรลุฉันทามติรับรองร่างปฏิญญาฯ ได ้
 

 
17. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศของรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศของรัฐบาล
สาธารณรัฐอินเดีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ ในกรณีที่
มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการได้ โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง             
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวรวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม
ในร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   1) เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมในเรื่องทาง
เทคนิค การเงินและทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยี ตลอดจนให้ความช่วยเหลือการให้
ค าปรึกษา และบริการฝึกอบรมด้านเทคนิคที่มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาไอซีที และ
ดิจิทัลเทคโนโลยี 
   2) อ านวยความสะดวกในการระบุโครงการเฉพาะกิจ และความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมทั้ง
สองฝ่ายที่น าไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
  2. ขอบเขตความร่วมมือภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้แก่ 
   1) การเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายในสาขาต่าง ๆ เช่น 
กลุ่มชอฟต์แวร์ อุทยานเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอที รัฐบาลดิจิทัลและการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ผ่านการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมไอซีที 
   2) การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีในสาขานโยบายไอซีที เทคโนโลยี และกรอบการท างาน
ของสถาบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการแข่งขันในระดับสากลของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการไอซีที  
   3) การส ารวจการวิจัยและนวัตกรรมสาขาไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   4) การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในสาขาการประกันคุณภาพของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์
และการบริการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และรัฐบาลดิจิทัล 
   5) การส ารวจและสนับสนุนความต้องการสาขาการวิจัยและการด าเนินการ ในสาขา
เศรษฐกิจดิจิทัล เมืองอัจฉริยะ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และศูนย์การแพทย์ทางไกล 
   6) การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนากรอบไอซีทีส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
โดยใช้ช่องทางการเชื่อมต่อโปรแกรมแบบเปิด (open API) และแพลตฟอร์มที่ท างานร่วมกันได้ 
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   7) การอ านวยความสะดวกในกิจกรรมส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น เช่น การแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับตัวเร่ง กลุ่มทุน ศูนย์บ่มเพาะการเริ่มต้นเทคโนโลยีและการสนับสนุนส าหรับการแลกเปลี่ยนวิสาหกิจเริ่มต้น
พร้อมด้วยตัวเร่งและศูนย์บ่มเพาะของผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย 
   8) การร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค การสัมมนา ทัศนศึกษา และการฝึกอบรม 
   9) ความร่วมมือในสาขาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และส ารวจความเป็นไปได้
ของความร่วมมือในสาขาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานระดับชาติว่าด้วยความพร้อมสาขา
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้แก่ CERT- In และ Thailand CERT 
   10) สาขาความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน 
  3. ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือก่อให้เกิดสิทธิและพันธกรณีใด ๆ ภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศ 
  4. บันทึกความเข้าใจจะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการลงนาม และจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี 
เว้นแต่ผู้เข้าร่วมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งความประสงค์การยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ให้ผู้เข้าร่วมอีกฝ่ายรับทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการยกเลิก 
18. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – อินเดีย ครั งที่ 9  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ เพ่ือเป็นกรอบ
ในการหารือกับฝ่ายอินเดียในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 รวมทั้งอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวร่วมกับนายสุพรหมณยัม ชัยศัง
กระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์
การประชุมดังกล่าวในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมฯ สามารถพิจารณา
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ มีสาระส าคัญเก่ียวกับประเด็นความร่วมมือ
ทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศด าเนินการร่วมกัน และประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนา และ/หรือผลักดันให้
เกิดความคืบหน้าเพ่ือประโยชน์ของการด าเนินความสัมพันธ์ โดยประเด็นหลักที่จะหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการ
ประชุมข้างต้น ได้แก่ ความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคง เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงการท่องเที่ยว วัฒนธรรม 
การศึกษา ประชาชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กงสุล และประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาค  
  2. ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยและ
อินเดียที่จะมุ่งส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ โดยมิได้มีเจตนาให้เป็นความตกลงที่ก่อให้เกิดพันธกรณี
ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั งที่ 5 (The Fifth 
APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry : MMRF5) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรี
เอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 “ถ้อยแถลงเชียงใหม่” และ (2) ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ 
ครั้งที่ 5  ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่
ขัดข้องต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก รวมทั้งมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ต่อไป ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  
  1. สาระส าคัญของเรื่อง 
  1.1 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The 
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Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry : MMRF5) และการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้องในช่วงที่
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 
  1.2 การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 และการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จะจัดประชุม
ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเอกสารผลลัพธ์ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างถ้อย
แถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 “ถ้อยแถลงเชียงใหม่” (กรณีที่รัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ทั้ง 21 เขต
เศรษฐกิจเอเปคไม่มีข้อขัดข้อง) (2) ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (กรณีที่เขต
เศรษฐกิจเอเปคไม่สามารถเห็นชอบร่วมกันเพื่อรับรองเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 1.2 (1)) 
 
  2. สาระส าคัญของเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั งที่ 5 และ            
การประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สรุป ดังนี้ 
  2.1 ร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั งที่ 5 “ถ้อยแถลงเชียงใหม่” : กล่าวถึง
ผลส าเร็จของการด าเนินงานด้านป่าไม้ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความส าเร็จในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ 
27.9 ล้านเฮกตาร์ รวมไปถึงการด าเนินงานการต่อต้านการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม
การค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการเก็บเก่ียวจากป่าอย่างถูกกฎหมาย   
  2.2 ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั งที่ 5  : ในกรณีที่ประชุม
รัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ไม่สามารถมีฉันทามติรับรองเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 1.2 (1) จะมีเอกสารผลลัพธ์ 
ได้แก่ ถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยที่ประชุมได้รับทราบ
แนวคิดหลักของไทยในการเป็นเจ้าภาพ คือ “Open. Connect Balance.” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยง               
สู่สมดุล” ซึ่งใช้แนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : 
BCG Model) ที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพ่ือการบริการทางระบบนิเวศ และการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
 
 
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั งที่ 
12 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 1.3 (1) - (2) และหากมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีก รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ ตามข้อ 1.3 (1) หรือออก
ประกาศแถลงการณ์ประธานการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 ตามข้อ 1.3 (2) 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ 
  1. สาระส าคัญของเรื่อง 
   1.1 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ประจ าปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก 
Open. Connect. Balance “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” 
   1.2 กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุข
และเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 (12 th APEC High Level Meeting on Health and the Economy) ภายใต้หัวข้อหลัก 
“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์กับภาคี เชื่ อมโยงกันกับโลก สู่สมดุลระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ” (Open to 
Partnership. Connect with the World. Balance Health and the Economy) ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 
2565 ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ 
   1.3 การประชุมดังกล่าวจะมีเอกสารผลลัพธ์ ได้แก่ 
    (1) แถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ 
ครั้งที่ 12 (กรณีที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเอเปค และผู้แทนทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเอเปคไม่มีข้อขัดข้อง) 
    (2) แถลงการณ์ประธานการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและ
เศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 (กรณีที่เขตเศรษฐกิจเอเปคไม่สามารถเห็นชอบร่วมกันเพ่ือรับรองเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 1.3 (1)) 
  2. สาระส าคัญของร่างแถลงการณ์  



 

 

35 

   2.1 ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ 
ครั้งที่ 12 ถือเป็นเอกสารผลลัพธ์ส าคัญของการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 ซึ่ง
จะเป็นการส่งสัญญาณถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ในการสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพ
และเศรษฐกิจ และการเพ่ิมการลงทุนในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพโลก รวมถึงยังเป็นผลลัพธ์ความส าเร็จของ
การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้ที่จะสนับสนุนบทบาทเด่นของไทยในเวทีนานาชาติด้วย 
   2.2 ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ 
ครั้งที่ 12 มีสาระส าคัญ ได้แก่ (1) สร้างสมดุลระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ โดยเน้นการด าเนินงานตามมาตรการ
ทางด้านสาธารณสุข และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและตอบโต้ต่อภัยคุกคามสุขภาพรวมทั้งโรคระบาด             
การสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาวัคซีน เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยโรค และยารักษาโรค ในการป้องกันและรักษาโควิด 19 และโรคติดต่อ
อุบัติใหม่และอุบัติซ้ าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ (2) สนับสนุนการเพ่ิมการลงทุนใน
ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลกโดยเฉพาะการเสริมสร้างขีดสมรรถนะด้านการป้องกัน ตรวจจับและตอบโต้โรค
ระบาด การเสริมสร้างระบบสุขภาพให้เข้มแข็งและการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ่ือให้ระบบสาธารณสุขมี
ความพร้อมรับมือต่อภาวะคุกคามด้านสุขภาพและมีความยืดหยุ่นต่อวิกฤติการด้านสาธารณสุข และสนับสนุนการ
สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ และ (3) สนับสนุนความร่วมมือที่จะเกิดรูปธรรมระหว่าง
เขตเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจ 
   2.3 ร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ 
ครั้งที่ 12 
    2.3.1 ในกรณีที่ที่ประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 
มีฉันทามติรับรองเอกสาร 1.3 (1) จะมีเอกสารผลลัพธ์ ได้แก่ ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วย
สาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 
    2.3.2 ในกรณีที่ที่ประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 
ไม่มีฉันทามติรับรองเอกสาร 1.3 (1) จะมีเอกสารผลลัพธ์ ได้แก่ ร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมระดับสูงเอเปคว่า
ด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 โดยอาจมีประเด็นอ่อนไหวหรือประเด็นที่ยังไม่มีฉันทามติจากทุกเขต
เศรษฐกิจเพ่ือสะท้อนเหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศและแสดงจุดยืนของไทยต่อเอเปค 
   2.4 กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 1.3 ให้กระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาแล้ว ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข้อคิดเห็นว่า ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทาง
การเมืองระดับรัฐมนตรีด้านสาธารณสุขของเขตเศรษฐกิจเอเปค เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการรับมือกับ 
COVID-19 และโรคระบาดใหม่ที่อาจจะมีในอนาคต ซึ่งการรับมือกับโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกนั้นก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจอย่างยิ่งยวด จึงเป็นที่ตระหนักร่วมกันว่าจะต้องมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับโรค
ระบาดใหญ่ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม โดยร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวไม่มี
ถ้อยค าหรือบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ กอปรกับไม่มีการลงนามใน
ร่างเอกสารดังกล่าว ดังนั้น ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั งที่ 11 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ ตามข้อ 1.2 (1) - (4) และหากมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าว ในประเด็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก รวมทั้งให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 1) ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ ตามข้อ 1.2 (1) - (3) หรือ 2) ออกประกาศแถลงการณ์ประธาน
รัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 ตามข้อ 1.2 (4) (เฉพาะกรณีเขตเศรษฐกิจไม่สามารถมีฉันทามติให้ออกเสียง
แถลงการณ์ร่วมฯ ได้ ตามข้อ 1.2 (3)) ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ 
  1. สาระส าคัญของเรื่อง  
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   1.1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค 
ครั้งที่ 11 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร 
   1.2 การประชุมดังกล่าวจะมีเอกสารผลลัพธ์ ได้แก่  
    (1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปคให้มีอนาคตท่ี
ดีกว่าเดิม : การท่องเที่ยวฟ้ืนสร้างอย่างยั่งยืน (APEC Policy Recommendations for Tourism of the Future: 
Regenerative Tourism)  
    (2) คู่มือเอเปคส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง (APEC 
Guidelines for Tourism Stakeholders)  
    (3) แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 (กรณีที่รัฐมนตรีท่องเที่ยว
เอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างแถลงการณ์ร่วมฯ) หรือ 
    (4) แถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 (กรณีที่เขตเศรษฐกิจ
เอเปคไม่สามารถมีฉันทามติให้ออกแถลงการณ์ร่วมตามข้อ 1.2 (3)) 
  2. สาระส าคัญของเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั งที่ 11  
   มีสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
   2.1 ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปคให้มีอนาคตที่ดี
กว่าเดิม : การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน (APEC Policy Recommendations for Tourism of the 
Future: Regenerative Tourism) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปุตราจายา 2040 (APEC Putrajaya Vision 2040) 
และโมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้แก่ 1) การก าหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวจะต้องมีความมุ่งมั่นของผู้ก าหนดนโยบาย
ที่พร้อมจะน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 2) การสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้เกิดการวัดผลได้และจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิผล 3) การสร้างความร่วมมือในการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้คุณค่ากับภูมิปัญญาและชุมชน
เพ่ือกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศ และตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ  
   2.2 ร่างคู่มือเอเปคส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว (APEC Guidelines 
for Tourism Stakeholders) มีสาระส าคัญ ได้แก่ เป็นการก าหนดขอบเขต หลักการ และแนวทางส าหรับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในภาคการท่องเที่ยว ในการฟ้ืนสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคแบบองค์รวมโดยครอบคลุมการ
ลงทุน การสร้างโอกาสในการจ้างงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการอบรมและการ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือฟ้ืนฟูอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของภูมิภาค
เอเปค รวมทั้งยังเป็นการต่อยอดสาระของเอกสาร APEC Guide on Ensuring Tourist Safety ที่ได้รับการรับรอง
โดยที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปค เมื่อปี ค.ศ. 2012 
   2.3 ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั งที่ 11 มีสาระส าคัญ เช่น ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาภูมิภาคผ่านการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม รวมไปถึงการด าเนินการ
ตามวิสัยทัศน์ปุตราจายา 2040 และแผนปฏิบัติการ “เอาทีอารอ” (Aotearoa Plan of Action) เพ่ือขับเคลื่อน
ภูมิภาคเอเปคไปสู่ยุคหลังโควิด-19 ที่มีความยั่งยืน และสมดุลผ่านการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลวัต 
ยืดหยุ่นและสงบสุขภายในปี พ.ศ. 2583 เพ่ือความมั่งค่ังของประชาชนและคนรุ่นต่อไป 
   2.4 ร่างแถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั งที่  11 มีสาระส าคัญ
เช่นเดียวกับร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ตามข้อ 2.3 หากแต่เป็นเอกสารส าหรับประธานการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว
เอเปค ครั้งที่ 11 ใช้แถลงผลการประชุมฯ แทนแถลงการณ์ร่วมฯ โดยจะใช้เฉพาะในกรณีที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว
เอเปคไม่สามารถมีฉันทามติให้ออกแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ 
    2.4.1 ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคมีฉันทามติรับรองเอกสาร ตาม
ข้อ 1.2 (3) จะมีเอกสารผลลัพธ์ ดังนี้  
     - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปคให้มี
อนาคตที่ดีกว่าเดิม : การท่องเที่ยวฟ้ืนสร้างอย่างยั่งยืน (APEC Policy Recommendations for Tourism of the 
Future: Regenerative Tourism) 
     - คู่มือเอเปคส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว (APEC 
Guidelines for Tourism Stakeholders) 



 

 

37 

     - ร่างแลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11  
    2.4.2 ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคไม่สามารถมีฉันทามติรับรอง
เอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 1.2 (3) จะมีเอกสารผลลัพธ์ ดังนี้ 
     - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปคให้มี
อนาคตที่ดีกว่าเดิม : การท่องเที่ยวฟ้ืนสร้างอย่างยั่งยืน (APEC Policy Recommendations for Tourism of the 
Future: Regenerative Tourism) 
     - คู่มือเอเปคส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว (APEC 
Guidelines for Tourism Stakeholders) 
     - ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11  
 
 
 
 

แต่งตั้ง 
22. เรื่อง การแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  จ านวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้  
  1. นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารง
ต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่       
8 ตุลาคม 2564  
   2. นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด ารงต าแหน่ง               
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 
2564  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง รายช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการ  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส่วนราชการ 
จ านวน 4 ราย ตามท่ีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  1. เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. ของส่วนราชการบางแห่ง ประกอบด้วย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงวัฒนธรรม 
(วธ.) และส านักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) มีการเกษียณอายุราชการและโยกย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง ซึ่งส่วนราชการที่มี
การเปลี่ยนแปลง ปคร. ดังกล่าว ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. ใหม่ และแจ้งให้ สลค. ทราบเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีรับทราบ จ านวน 4 ราย ดังนี้  

ส่วนราชการ รายช่ือ ปคร. 
1. พม.  นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
2. ดศ.  นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ 

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
3. วธ.  นายกฤษฎา คงคะจันทร์ 

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
4. สขช.  นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ 
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รองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
   2. สลค. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ ปคร. ทั้ง 4 ราย ดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามข้อ 5 ของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551  
 
24. เรื่อง การแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ เสนอแต่งตั้ง นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง  
 
25. เรื่อง การแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 2 ราย เพ่ือทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่
จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้  
   1. นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการส านักงานประกันสังคม ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง  
 
26. เรื่อง ขออนุมัติต่อเวลาการด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั งที่ 2) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของนายวิชวุทย์ 
จินโต ต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2566  
 
27. เรื่อง การแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งข้าราชการ
ประเภทบริหารระดับสูง เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน จ านวน 7 ราย ดังนี้   
  1. แต่งตั้งนายธัญญา เนติธรรมกุล  รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)   
   2. แต่งตั้งนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ (ทดแทนนาย
อรรถพล)    
   3. แต่งนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ ให้ด ารงต าแหน่ง
อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)  
  4. แต่งตั้งนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรธรณี (ทดแทนผู้
เกษียณอายุราชการ)    
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  5. แต่งตั้งนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)  
  6. แต่งตั้งนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ) 
   7. แต่งตั้งนายกุศล โชติรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แทนนายปิ่นสักก์)  
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง  
 
28. เรื่อง การแต่งตั งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ จ านวน 6 ราย ดังนี้   
   1. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2565  
   2. นายสรรเสริญ สมะลาภา ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565  
  3. นายอนุชา สะสมทรัพย์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565  
   4. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565    
  5. พลต ารวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565     
   6. นายธีระยุทธ วานิชชัง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565    
 
29. เรื่อง การแต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ แทนต าแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นายพลวัฒน์ ศุภภัทรเศรษฐ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
แทน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากขอลาออก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  
 
30. เรื่อง การแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ง นายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่                 
1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  
 
31. เรื่อง การแต่งตั งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (ครบก าหนดออกตามวาระ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ดังนี้  
  1. นายสราวุธ ทรงศิริวิไล      ประธานกรรมการ  
  2. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. พลโท พิเชษฐ คงศรี       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผ่าภัค ศิริสุข  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   5. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  
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