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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (23 สิงหาคม 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
    ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
    ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
  4.  เรื่อง  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับ
    สวัสดิการอื่น 
  5.  เรื่อง  การพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทาง
    พิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 
  6.  เรื่อง   รายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
    พ.ศ. 2544 ประจ าปี 2564  
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ
    เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการ
    ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
  8.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเพ่ิม “กิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าม 
    พรมแดน (Cross-Border e-Commerce) ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active” 
  9.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง  
    ครั้งที่ 1/2565 
  10.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมิถุนายน และครึ่งแรกของปี 2565 
 11.   เรื่อง   สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนมิถุนายน 2565 
  12.  เรื่อง  รายงานการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธี 
    ปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ 
  13.  เรื่อง  ขออนุมัติปรับเพ่ิมราคาน้ านมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม 
  14.  เรื่อง  การจัดท าโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของส านักงบประมาณภายใต้แผน
    แม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
   15.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้ 
    พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2565 
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ต่างประเทศ 
 
  16.  เรื่อง  การช าระค่าบ ารุงสมาชิกคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee 
    on Digital Economy Policy: CDEP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
    และการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and   
    Development: OECD) 
  17.   เรื่อง   การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ส าหรับโครงการปรับปรุง
    ถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะง า ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  18.   เรื่อง  ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 
    และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
  19.   เรื่อง  การสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของไทยวาระปี  
    ค.ศ. 2025 -2027  
  20.   เรื่อง   ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 7  
  

แต่งตั้ง 
 
  21.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
  22.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  23.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักงาน ก.พ. ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  27.  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  
  28.  เรื่อง  การต่อสัญญาจ้างผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย  
  29.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  30.  เรื่อง  ขออนุมัติต่อเวลาการด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน  
  31.  เรื่อง  การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ 
    ระหว่างชาติ (Thai National Committee for International Council of  
    Museum)  
  
 

 
***************** 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง 
พ.ศ. .... (ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565) ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไป
ได้ 
  ทั้งนี้ สลค. เสนอว่า 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติให้ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
สองสมัย ๆ หนึ่งให้มีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุม
เป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สองให้
เป็นไปตามท่ีสภาผู้แทนราษฎรก าหนด และเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 ก าหนดให้
มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี            
ครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 กรกฎาคม 2562) 
ดังนั้น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีวันเปิดและวันปิดสมัยประชุม ดังนี้ 
 

ปีท่ี สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง 
1 22 พฤษภาคม 2562 - 18 กันยายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 
2 22 พฤษภาคม 2563 - 18 กันยายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 
3 22 พฤษภาคม 2564 - 18 กันยายน 2564  1 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
4 22 พฤษภาคม 2565 - 28 กันยายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 

  2. โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง             
พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บัดนี้ จะสิ้นก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่งในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 สมควรที่จะก าหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   ส านักนายกรัฐมนตรี                  
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอ และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศ         
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอ านาจของ สกท. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2563 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรีฯ 

หมายเหตุ 

(1) ส านักงานเลขาธิการ (1) ส านักงานเลขาธิการ คงเดิม 
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(2) กองความร่วมมือการลงทุน
ต่างประเทศ 

(2) กองความร่วมมือการลงทุน
ต่างประเทศ 

คงเดิม 

(3) - (4) กองติดตามและประเมินผล
การลงทุน 1 - 2 

(3) - (4) กองติดตามและประเมินผล
การลงทุน 1 - 2  

คงเดิม 

(5) กองประสานและพัฒนาปัจจัย
การลงทุน  

- ยุบเลิก 

- (5) กองบริการชาวต่างชาติ -  จัดตั้ ง ใหม่  เ พ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น โ ด ย ก า ร ดึ ง ดู ด
ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศ
ไทย 

(6) กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย (6) กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย - เพิ่มหน้าที่และอ านาจในการศึกษา
ศักยภาพการลงทุน รวมทั้งพัฒนา
แ ล ะชั ก จู ง ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ล ง ทุ น ใน
อุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ ในพ้ืนที่
เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
และประสานงานกับศูนย์เศรษฐกิจ
การลงทุนภาคท่ี 1 - 7 

(7) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (7) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน -  เพิ่ มหน้ าที่ และอ านาจ ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการลงทุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย กฎ และ
ระ เบี ยบต่ า ง  ๆ  และ เสนอแนะ
มาตรการปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคและ
ข้ อจ ากั ด  เ พ่ือ ให้ ประ เทศไทยมี
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แข่งขันได้ 
เสนอแนะมาตรการส่งเสริมการลงทุน
และสนับสนุนให้มีการลงทุนเ พ่ือ
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(8) - (11) กองส่งเสริมการลงทุน 1 - 4  (8) - (11) กองส่งเสริมการลงทุน 1 - 4 คงเดิม 
(12) กองส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

(12) กองส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

คงเดิม 

- (13) กองเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

- จัดตั้งใหม่ เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ 
นโยบาย หลักเกณฑ์ส่ ง เสริมการ
ลงทุนและวางแผนพัฒนาการลงทุนที่
เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 
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(13) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

(14) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

คงเดิม 

(14) ศูนย์บริการลงทุน (15) ศูนย์บริการลงทุน -  เพิ่ มหน้ าที่ และอ านาจ ในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหานักลงทุน โดย
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ร่ วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

(15) - (21) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคท่ี 1 - 7  

(16) - (22) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคท่ี 1 - 7  

คงเดิม 

(22) ส านักงานเศรษฐกิจการลงทุนใน
ต่างประเทศ 

(23) ส านักงานเศรษฐกิจการลงทุนใน
ต่างประเทศ 

คงเดิม 

 
 
3. เรื่อง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยส านักงานบริหารนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ 
และให้ด าเนินการต่อไปได ้
  ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า 
  1. ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 เพ่ือจัดตั้ง สบนร. ในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ
ได้มีค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 56/2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง โครงสร้าง อัตราก าลัง และการแต่งตั้งบุคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากร ในส านักงานบริหารนโยบายของนายกรั ฐมนตรี และค่าเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ นั้น โดยเหตุผลที่ สบนร. ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งแล้ว และเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามหน้าที่และอ านาจของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรกราบเรียนนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8)               
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ให้มีระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อยกเลิก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 และจะได้ยกเลิก
โครงสร้างอัตราก าลัง และการแต่งตั้งบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรใน สบนร. และค่าเบี้ยประชุม 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 56/2563 ลงวันที่                           
17 กุมภาพันธ์ 2563 และค าสั่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ สบนร. ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ให้การบริหารบุคคล การงบประมาณ การเงิน 
และการพัสดุ ที่เคยเป็นของ สบนร. เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้องต่อไป 
จึงได้เสนอร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยส านักงานบริหารนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 มาเพ่ือด าเนินการ 
  2. นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้น าเรื่องนี้ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และมีค าสั่ง                         
ให้หน่วยงานต้นสังกัดดูแลเจ้าหน้าที่ท่ีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ 
  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยส านักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 เป็นการยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยส านักงานบริหารนโยบาย
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ของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 และให้การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน และการพัสดุที่เคยเป็นของ 
สบนร. เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
4. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการคืนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ได้น าเงินมาคืนทางราชการแล้ว 
จ านวน 28,345 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 245,243,189.70 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565) ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้น าเงินมาคืนทางราชการแล้วให้ถูกต้องโดยเร็ว  
 
5. เรื่อง การพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้ง            
วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอพิจารณารับรองวัดคาทอลิกเป็น           
วัดคาทอลิกตามกฎหมาย จ านวน 9 วัด ดังนี้ (1) วัดศีลมหาสนิท (ตลิ่งชัน) (2) วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ (ลาดพร้าว)                
(3) วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก (ซอยนาคสุวรรณ) (4) วัดพระเมตตา (เชียงแสน) (5) วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ  
(เชียงของ) (6) วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (เชียงค า) (7) วัดนักบุญมอนิกา (น่าน) (8) วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร (แพร่) และ 
(9) วัดพระแม่มหาการุณย์ (แคมป์สน) ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (23 สิงหาคม 2565) เป็นต้นไป และ            
ให้ วธ. รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญ  
  วธ. รายงานว่า 
  1. หลังจาก พ.ศ. 2472 ไม่มีการประกาศจัดตั้งหรือรับรองวัดคาทอลิกเพ่ิมเติม เนื่องจากมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานราชการขึ้นหลายครั้ง ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาจัดตั้งหรือรับรอง  
วัดคาทอลิกเป็นของหน่วยงานใด ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณฐานะ ของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกใน         
กรุงสยามตามกฎหมายไม่ได้ก าหนดขั้นตอนหรือแนวทางในการขอจัดตั้งหรือขอให้รับรองวัดคาทอลิกไว้ ซึ่งต่อมา จ านวน
คริสต์ศาสนิกชนได้เพ่ิมขึ้นครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย จึงมีความจ าเป็นต้องจัดตั้งวัดคาทอลิกเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
คริสต์ศาสนิกชนใช้ในการประกอบศาสนกิจ โดยน าไปสู่การจัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณา
ในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564) เพ่ือก าหนดแนวทาง
พิจารณาในการจัดตั้งและรับรองวัดคาทอลิกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยก าหนดให้กรมการศาสนา วธ.           
ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองค าขอจัดตั้งวัดคาทอลิกซึ่งท าหน้าที่รับ ตรวจสอบ 
และเสนอค าขอจัดตั้งและค าขอให้รับรองวัดคาทอลิกต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่า           
การกระทรวงวัฒนธรรมและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ตามล าดับ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวัดคาทอลิกที่ได้รับการรับรอง
ตามระเบียบดังกล่าว เนื่องจากเป็นระยะแรกของการด าเนินการ 
  2. ภายหลังจากที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวง
โรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 วธ. (กรมการศาสนา) ในฐานะส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองค าขอจัดตั้งวัดคาทอลิกได้ด าเนินการ ดังนี้ (1) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ช่วยเลขานุการ (2) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทาง
พิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 และลงพ้ืนที่วัดคาทอลิกเพ่ือตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นเกี่ยวกับการรับรองวัดคาทอลิก และ (3) จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองค าขอจัดตั้งวัดคาทอลิก 
(คณะกรรมการฯ) (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน) เพ่ือก าหนดแบบเอกสารส าหรับปฏิบัติงานตาม
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ระเบียบ และพิจารณาค าขอให้รับรองวัดคาทอลิกที่ได้รับจากมิซซังเพ่ือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมประกอบการพิจารณารับรองวัดคาทอลิก 
  3. คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ได้พิจารณาค าขอให้
รับรองวัดคาทอลิก ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อที่ 15 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้ง
วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย (1) ได้รับความเห็นชอบให้ยื่นค าขอรับรองวัดคาทอลิกจาก                
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (สภาประมุขฯ) (2) มีข้อมูลที่ตั้งวัด (3) มีข้อมูลที่ดินที่ตั้งวัดและ
การอนุญาตให้ใช้ที่ดิน (4) มีรายชื่อบาทหลวงซึ่งจะไปประกอบศาสนกิจประจ า ณ วัดคาทอลิก และ (5) มีข้อมูลอ่ืน              
ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการรับรองวัดคาทอลิก เช่น คุณค่าและประโยชน์ของวัดคาทอลิก การอุปถัมภ์และท านุบ ารุงจาก               
ภาคส่วนต่าง ๆ และมีมติให้เสนอค าขอให้รับรองวัดคาทอลิกทั้ ง 9 วัด ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาตามนัยระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 ข้อ 16  
  4. รายละเอียดของวัดคาทอลิก จ านวน 9 วัด สรุปได้ ดังนี้ 

ชื่อวัด 
ได้รับ 

การรับรองจาก 
สภาประมุขฯ 

ที่ตั้งวัด ที่ดินที่ตั้งวัด 
จ านวน 

บาทหลวง 
ประจ าวัด 

ข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็น 

1. วัดศีลมหาสนิท 
(ตลิ่งชัน) 

√ เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 
(กทม.) 

9 ไร่ 1 งาน 
10.4 ตารางวา 

2 ท่าน 1. มีระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่ เ อ้ือต่อการ
ประกอบศาสนพิธีและ
การพ านัก 
2. มีสถานที่  สิ่ งปลูก
สร้างและอุปกรณ์ ซึ่ง
จ าเป็นแก่การประกอบ
ศาสนกิจและการพ านัก
ครบถ้วน 
3 .  วั ด มี คุ ณ ค่ า แ ล ะ
ประโยชน์ต่อประชาชน
แ ล ะ ชุ ม ช น ใ น ด้ า น
ศาสนาและสังคม 
4. วัดได้รับการอุปถัมภ์
และท านุบ ารุงวัดจาก
ภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. วัดได้ด าเนินงานตาม
ภารกิจของมิซซั ง ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
อภิบาลคริสตชนและ
ด้านเผยแผ่ธรรม 

2. วัดแม่พระกุหลาบ
ทิพย์ (ลาดพร้าว) 

√ เขตวังทองหลาง 
กทม. 

2 ไร่ 2 งาน 
90 ตารางวา 

1 ท่าน 

3. วัดนักบุญโธมัสอัคร
สาวก (ซอยนาค
สุวรรณ) 

√ เขตยานนาวา  
กทม. 

1 งาน 
0.8 ตารางวา 

2 ท่าน 

4. วัดพระเมตตา 
(เชียงแสน) 

√ อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

1 ไร่ 2 งาน  
63 ตารางวา 

2 ท่าน 

5. วัดพระแม่แห่ง
มวลชนนานาชาติ 
(เชียงของ) 

√ อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

15 ไร่ 3 งาน 
25 ตารางวา 

3  ท่าน 

6. วัดพระแม่ปฏิสนธิ
นิรมล (เชียงค า) 

√ อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา 

7 ไร่ 2 งาน 1 ท่าน 

7. วัดนักบุญมอนิกา 
(น่าน) 

√ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน 

4 ไร่ 2 งาน 
28.8 ตารางวา 

1 ท่าน 

8. วัดนักบุญยอแซฟ 
กรรมกร (แพร่) 

√ อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ 

19 ไร่ 1 งาน 
46.9 ตารางวา 

1 ท่าน 

9. วัดพระแม่มหา
การุณย์ (แคมป์สน) 

√ อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2 ไร่ 1 งาน  
30 ตารางวา 

2 ท่าน 

  5. ผลประโยชน์จากการรับรองวัดคาทอลิก สรุปได้ ดังนี้ 
   5.1 ความมั่นคงด้านศาสนจักร วัดคาทอลิกเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นศูนย์รวม           
การประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมของศาสนิกชนในวาระส าคัญต่าง ๆ ตามหลักศาสนบัญญัติ ซึ่งการรับรองวัดคาทอลิก
จะท าให้วัดสามารถคงอยู่และสร้างความเชื่อมั่นแก่คริสต์ศาสนิกชนได้ 
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   5.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพ่ือด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับศาสนสถาน เช่น โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมบูรณะศาสนสถาน 
   5.3 สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือการหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยวัดคาทอลิกได้รับ                  
การยกเว้นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีจากเงินที่บริจาคให้แก่วัด 
 
6. เรื่อง  รายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ . 2544                
ประจ าปี 2564  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเสนอ รายงานตามมาตรา 36 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประจ าปี 2564  [เป็นการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544  มาตรา 36 ที่บัญญัติให้กองทุนฯ ท ารายงานประจ าปี
เสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี                
(ครบก าหนดวันที่ 29 มีนาคม 2565) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ผลงานเด่นในปี 2564 ประกอบด้วย (1) การท างานสร้างเสริมสุขภาวะในสถานการณ์ “โควิด-19” 
เช่น สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และพัฒนา
ศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้ในภาวะวิกฤต (2) พัฒนาเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ สู่ “ผู้น าการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ” 
เช่น สร้างเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ และพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการการเรียนรู้เพ่ือสังคมสุขภาวะ  (3) “ปฏิบัติ
การเมืองเชียงใหม่” แก้ไขวิกฤต PM 2.5 มหันตภัยที่มองไม่เห็น เช่น ผลักดันการลดการเผาภาคเกษตร จัดท าแนวกันไฟ
ชุมชน และสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจากฝุ่นละอองให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 30 โรง ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน และ (4) ยกระดับชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง “รู้รับปรับตัว” เช่น พัฒนาสุดยอดผู้น า
ชุมชนท้องถิ่นจนเกิดเครือข่ายสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น 1,015 คน จาก 130 ต าบล และเกิดต้นแบบการพัฒนางาน           
ของชุมชนท้องถิ่นท่ีสามารถจัดการปัญหาได้จริง 
  2. ผลการด าเนินงานส าคัญตามเป้าประสงค์ 6 ประการ ดังนี้ 

แผนงาน ผลการด าเนินงาน เช่น 
เป้าประสงค์ที่ 1 ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก ประกอบด้วย 5 แผนงาน  
1. แผนควบคุมยาสูบ (1) พัฒนาคู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงานควบคุมยาสูบตามพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้มีทักษะการปฏิบัติงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (2) พัฒนาข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบของยาสูบ 177 เรื่อง โดยถูกพัฒนาเป็นนโยบายด้านการควบคุม
ยาสบู 2 เรื่อง คือ การศึกษาประเมินความคุ้มค่าและภาระงบประมาณของการ
บริการให้ค าปรึกษาเลิกยาสูบของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติและ
การปรับโครงสร้างภาษียาสูบ 

2. แผนควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด  

(1) สนับสนุนการพัฒนาร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570 และ (2) ขยายพื้นที่
ต้นแบบงานบุญประเพณีปลอดเหล้า  ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ               
โควิด – 191  

3. แผนการจัดการความปลอดภัย
และปัจจัยเสี่ยงทางสังคม 

(1) พัฒนาให้แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 มีการถอด
บทเรียนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (2) พัฒนากลไกการป้องกัน
อุบัติเหตุในระดับอ าเภอครอบคลุมพ้ืนที่ 101 อ าเภอ 27 จังหวัด และ (3) สร้าง
การรับรู้ให้ตระหนักถึงภัยพิบัติซ้ าซ้อนและเตรียมความพร้อมชุมชนจัดการ
ภัยพิบัติในพื้นที่น าร่อง 11 จังหวัด รวมถึงพัฒนาต้นแบบศูนย์ภัยพิบัติชุมชน
จากความร่วมมือในระดับต าบล 33 แห่ง 
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4. แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2  (1) พัฒนาฐานข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายที่น าไปพัฒนาองค์ความรู้และ
ขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศและระดับสากล และ (2) พัฒนาแอปพลิเคชัน 
“เบาใจ” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส่วนบุคคลเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาวะ              
ในชีวิตประจ าวัน 

5. แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ (1) ขับเคลื่อนการลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม  (2) สร้างกติกากลาง             
ในภาคอุตสาหกรรมร่วมปรับสูตรลดปริมาณโซเดียมในอาหาร  และ                
(3) สนับสนุนการผลักดันให้ประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณา
ฉลากทางเลือกเพื่อสุขภาพในกลุ่มเครื่องดื่ม 5 ชนิด3 เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของ
ผู้บริโภค ทั้งนี้ มีผลิตภัณฑ์ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ รวม 2,305 
ผลิตภัณฑ์ 

เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนากลไกที่จ าเป็นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอื่น ๆ ประกอบด้วย 3 แผนงาน 
1. แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพ 

(1) พัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนกลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงการ
ระบาดของโควิด-19 และช่วยสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน 
จ านวน 2 ประเด็น คือ “เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในช่วงโควิด-19” และ 
“ประกันภัยโควิด-19” และ (2) สนับสนุนการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหา
สินค้าที่ไม่ปลอดภัยผ่านเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ โดยสามารถจัดการ
เรื่องร้องเรียนได้ส าเร็จ ร้อยละ 79.07 (เป็นเรื่องอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และบริการสุขภาพ) 

2. แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว 

(1) สนับสนุนการผลักดันนโยบาย “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก” 4 สามารถ
พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ 787 แห่งทั่วประเทศ (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ส่งเสริมให้   พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ครูและนักพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้
เรื่องการเลี้ยงดูและการพัฒนาเด็ก เ พ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75.40 และ                 
(3) พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมาย (เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น จ านวน 1,635 คน) มีกิจกรรมทางกาย
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 89.48 เช่น กิจกรรมทางกายด้านนันทนาการและการ
กีฬา จากเดิมที่ใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือในการเล่นสื่อ
สังคมออนไลน์และเกมออนไลน์ 

3. แผนสุขภาวะประชากรกลุ่ม
เฉพาะ  

(1) สร้างกลไกสนับสนุนการมีงานท าของคนพิการอย่างมีส่วนร่วม โดยสนับสนุน 
การด าเนินงานของสมาคมสร้างโอกาสและอาชีพคนพิการไทย  ช่วยจับคู่              
การจ้างงาน คนพิการและสถานประกอบการกว่า 3,000 คน (2) พัฒนา
เครื่องมือสื่อสารการดูแลตัวเองช่วงโควิด-19 ส าหรับแรงงานต่างชาติ                 
11 ภาษา รวม 189 ชิ้น และ (3) พัฒนาแพลตฟอร์ม “ระบาย” ต้นแบบพ้ืนที่
ออนไลน์ช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการคุกคามทางเพศร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถเชิงสถาบัน บทบาทชุมชน และองค์กร ประกอบด้วย 2 แผนงาน 
1. แผนสุขภาวะชุมชน (1 )  เสริมสร้ างศักยภาพชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถปรับตัวและตั้ งรับ                      

ต่อผลกระทบจากสถานการณ์ท่ัวไปและสถานการณ์วิกฤต 98 แห่ง และมีต าบล       
น าร่องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการสุขภาวะชุมชน 20 แห่ง ใน 3 เรื่องหลัก 
ได้แก่ ระบบอาสาท าดีให้ทุกคนในชุมชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการแก้ไข
ปัญหาและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ระบบบริการสาธารณะท้องถิ่นที่เชื่อมโยง
บริการสาธารณะต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชนเข้าถึงและใช้บริการได้อย่าง
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เต็มที่ และระบบสนับสนุนแผนชุมชนและการมีส่วนร่วมให้ชุมชนสามารถ
ติดตามโครงการต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม และ               
(2) พัฒนา “ต าบลน่าอยู่” ที่สามารถตอบสนองต่อแนวนโยบายในสถานการณ์
ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤต เกิดเป็นรูปแบบการจัดการกับโรคระบาดจนเป็น   
วิถีของชุมชนท้องถิ่น 681 แห่ง 

2. แผนการสร้างเสริมสุขภาวะใน
องค์กร 

(1) สนับสนุนการยกระดับองค์กรสุขภาวะสู่ “องค์กรธุรกิจคุณธรรม”                  
ได้ 144 องค์กร และ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” 50 องค์กร และ (2) พัฒนา
ให้เกิดนักส่งเสริมคุณธรรมภาคธุรกิจ 432 คน จาก 286 องค์กร ท าให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานดีขึ้น 

เป้าประสงค์ที่ 4 สร้างค่านิยมและโอกาสการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 แผนงาน  
1. แผนระดับสื่อและวิถีสุขภาวะ
ทางปัญญา 

(1) พัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะและผู้น าการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถ
น าทักษะไปใช้ด าเนินกิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ได้ และ (2) พัฒนา
กระบวนการสื่อสารเพื่อสุขภาวะในช่วงโควิด-19 เช่น จัดท าการ์ดเพ่ือนใจ 
เพ่ือพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง ซึ่งมีหลายองค์การน าไปใช้และ
เผยแพร่ เช่น สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและจัดท าชุดนิทานสร้างเสริม
สุขภาพประเด็นป้องกันโควิด-19 

2. แผนสร้างเสริมความเข้าใจ        
สุขภาวะ 

(1) พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ “สื่อเฉพาะคุณ” เพ่ือช่วยการเข้าถึงข้อมูล 
ที่สอดคล้องกับชีวิตและพฤติกรรม และ (2) พัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุน
สุขภาพจิตเยาวชน “CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ” ซึ่งเป็นชุมซน
ออนไลน์ผ่าน Facebook  เพ่ือเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยน แบ่งปันเรื่องราว และ             
ส่งมอบพลังบวกให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 

เป้าประสงค์ที่ 5 ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพการสร้างนวัตกรรมสุขภาวะ ประกอบด้วย 1 แผนงาน 
แผนสร้างสรรค์โอกาสและ
นวัตกรรมสุขภาวะ 

(1) พัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ 253 คน สามารถผลิตต้นแบบนวัตกรรมสร้าง
เสริมสุขภาวะที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย 102 ชิ้นงาน เช่น โปรแกรมพัฒนา
ความเมตตากรุณาต่อตนเองในรูปแบบออนไลน์ที่จะช่วยให้วัยรุ่นรู้จักตัวเองมาก
ขึ้น และสอนวิธีการฟ้ืนความเมตตากรุณาต่อตนเองที่มักจะถูกหลงลืมไปให้
กลับคืนมา และเครื่องมือช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนออนไลน์ ชื่อ 
“Alexcher” ให้การเรียนออนไลน์น่าสนใจและลดความตึงเครียด และ (2) กลุ่ม
เด็ก/เยาวชนกลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตสื่อดิจิทัลสร้างเสริมสุขภาวะเผยแพร่
ผ่านออนไลน์ 11 ชิ้นงาน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยมีประชาชนเข้าถึงข้อมูลกว่า 275,000 คน 

เป้าประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมสมรรถนะของระบบบริการสุขภาพและระบบสนับสนุน ประกอบด้วย 2 แผนงาน 
1. แผนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ 

(1) พัฒนาต้นแบบ “ระบบสุขภาพอ าเภอที่พึงประสงค์” ขับเคลื่อน 6 ประเด็น
สุขภาพ (ประเด็นยาเสพติด โควิด-19 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
อาหารปลอดภัย ผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง และขยะและสิ่งแวดล้อม) ใน                     
12 อ า เภอ และ (2 )  สนับสนุนการสร้ าง เสริมสุขภาพเขตเ มืองใน
กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งมีโครงการน าร่อง 1 เขต คือ เขตพระโขนง เรียกว่า 
“พระโขนงโมเดล” โดยมีรูปแบบการจัดบริการทางสังคมและสุขภาพเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุตามบริบทสังคม
เมือง กทม. 
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2. แผนพัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ 

(1) พัฒนากลไกเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะเพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ และ (2) พัฒนาหลักสูตร
เพื่ อ เพิ่มศักยภาพการด า เนินงานของภาคี เครือข่าย  เช่น หลักสูตร                
การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกแบบออนไลน์และการใช้กลไกเกม และหลักสูตร
แนวทางการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน มีผู้ได้รับประโยชน์ 3,128 คน 

 
  3. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการท างานในปี 2564 
   3.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของกองทุนฯ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน                  
4.88 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2561-2563) ที่ได้ 4.72 คะแนน 
นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ได้คะแนนเฉลี่ย 9.35 คะแนน (คะแนนเต็ม               
10 คะแนน) ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 ที่ได้ 9.65 คะแนน ขณะที่การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment: ITA) ได้รับผลการประเมิน 
93.68 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ “A” โดยได้คะแนนในภาพรวมสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสูงกว่าผลประเมิน
ภาพรวมระดับประเทศ (ผลคะแนนเฉลี่ย 81.25 คะแนน) 
   3.2 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2564 โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนฯ และรับรองรายงานการเงินดังกล่าว
แล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นว่า รายงานการเงินฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  

รายการ ปี 2564 ปี 2563 เพิ่มข้ึน/(ลดลง) 
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
รวมสินทรัพย์ 2,754.19 2,192.15 562.01 
รวมหนี้สิน 269.98 198.57 71.41 
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 2,484.18 1,993.58 490.60 
2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564  
รวมรายได้ 4,262.82 4,334.82 (72.00) 
รวมค่าใช้จ่าย 3,788.50 3,874.75 (86.25) 
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 474.32 460.07 14.25 

____________ 
1เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจความส าคัญของการจัดงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ เจ้าภาพจัดงาน หน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนท่ี ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมไทย
ในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
2กิจกรรมทางกาย คือ การขยับเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจ าวัน ในอิริยาบถต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้และเผาผลาญพลังงาน
โดยกล้ามเนื้อ อันครอบคลุมการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจ าวัน เช่น การท างาน การเดินทาง กิจกรรมนัทนาการ  การท างาน
บ้าน การปั่นจักรยาน และการเล่นกีฬา 
3กลุ่มเครื่องดื่ม 5 ชนิด ได้แก่ (1) น้ าผักผลไม้ น้ าอัดลม และน้ าหวานกลิ่นรสต่าง ๆ (2) เครื่องดื่มช็อกโกแลต โกโก้ และมอลต์สกัด             
(3) ชาปรุงส าเร็จ (4) กาแฟปรุงส าเร็จ และ (5) น้ านมถั่วเหลืองและน้ าธัญพืช 
4นโยบาย “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก” จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ไปท่ีกลุ่มเป้าหมายที่ตวัเด็กโดยตรง ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้ง 
4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยอาศัยความร่วมมือของคนในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุน
มนุษย์ 
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7. เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้  
  1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
(มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯ) จ านวน 2,923.397 ล้านบาท 
  2. รับทราบแนวทางการด าเนินงานตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประกาศ ณ วันที่ 
21 มีนาคม 2565 [ในส่วนของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (เงินอุดหนุน)] 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่า 
  1. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า                 
เพื่อสนับสนุนให้ราคาของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEV) ลดลงใกล้เคียงกับ
ราคารถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน1 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการซื้อและสร้าง
แรงจูงใจให้มีการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEV) เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนส าคัญของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้การสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ภาครัฐตั้งไว้ และเพ่ือให้เงินอุดหนุนและส่วนลดทางภาษีต่าง ๆ ตกสู่ประชาชนอย่างแท้จริง กค. 
โดยกรมสรรพสามิตจึงได้ด าเนินการออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับ
สิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์  เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2565 
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับสิทธิในส่วนของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (เงินอุดหนุน) ตลอดจนบทลงโทษ
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขของมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯ โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   1.1 ขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ที่ผู้ขอเข้าร่วม (ผู้ขอรับสิทธิ) ตามมาตรการจะต้ อง
ด าเนินการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสรุปได้ ดังนี้ 
    1.1.1 ผู้ขอเข้าร่วมมาตรการต้องเป็นบุคคลตามประกาศกรมสรรพสามิตข้างต้น 
ก าหนด เช่น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรม ผู้น าเข้าท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่างเป็น
ทางการ เป็นต้น และต้องเข้ามาท าข้อตกลงร่วมกับกรมสรรพสามิต เพ่ือรับทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข             
ที่กรมสรรพสามิตก าหนด และยอมรับบทลงโทษหากไม่สามารถด าเนินการได้ 
    1.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องยื่นขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าฯ ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าของตนเองเป็นรายรุ่น เพ่ือให้กรมสรรพสามิตพิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าก่อน
และหลังรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯ เพ่ือให้ราคาขายปลีกแนะน าส าหรับยานยนต์รุ่นดังกล่าว
สะท้อนถึงส่วนลดต่าง ๆ ที่ภาครัฐมอบให้ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯ 
    1.1.3 เมื่อผู้เข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯจ าหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า
รุ่นที่ได้รับสิทธิให้แก่ผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานการจ าหน่ายและการจดทะเบียน
ยานยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าว เพ่ือส่งให้กรมสรรพสามิตเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้กรมสรรพสามิตด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินอุดหนุนต่อไป 
    1.1.4 กรมสรรพสามิตด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานพร้อมประเมินเงินอุดหนุน
ทั้งหมดในไตรมาสนั้น ๆ เพ่ือด าเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณหากได้รับการอนุมัติ ก็จะด าเนินการจ่ายเงิน
อุดหนุนให้แก่ผู้รับสิทธิต่อไป 
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    1.1.5 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่ด าเนินการผลิตรถยนต์นั่งรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่ง
ไม่เกิน 10 คน หรือรถจักรยานยนต์ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยการน าเข้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 
กรมสรรพสามิตจะเรียกคืนเงินอุดหนุนดังกล่าวจากผู้ได้รับเงินอุดหนุนเป็นรายคันตามจ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการผลิต
ชดเชยได้ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยไม่คิดทบต้น และจะบังคับตามหนังสือสัญญาค้ าประกันโดยธนาคารที่              
วางไว้ 
   1.2 การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯ              
สรุปได้ ดังนี้ 

ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินอุดหนุน 
(บาท/คัน) 

1) กรณีรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภท BEV ที่มีราคาขาย
ปลีกแนะน าไม่เกิน 2 ล้านบาท 
    1.1) ส าหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่มีขนาดความจุของ
แบตเตอรี่ตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง 
    1.2) ส าหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่มีขนาดความจุของ
แบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมงข้ึนไป 

 
 

70,000 
 

150,000 

2) กรณีรถยนต์กระบะประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกแนะน าไม่เกิน 2 ล้านบาท เฉพาะ
รถยนต์กระบะที่ผลิตในประเทศและมีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไป 
(เฉพาะรถยนต์กระบะที่ผลิตในประเทศเท่านั้น) 

150,000 

3) กรณีรถจักรยานยนต์ประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกแนะน าไม่เกิน 150,000 บาท 18,000 
   
  2. กค. โดยกรมสรรพสามิตได้ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ได้รับสิทธิตาม
มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯ (ตามข้อ 1.2) และได้มีหนังสือไปยัง สงป. เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 3 ,000    
ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯ ซึ่ง สงป. ได้น าเรื่องดังกล่าว
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ กค. โดยกรมสรรพสามิตใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
เพ่ือด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว และให้ กค. โดยกรมสรรพสามิตจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อท าความตกลงกับ สงป. ตามขั้นตอนต่อไป และให้ กค. น าเรื่อง
ดังกล่าวเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3) ต่อไป 
  3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้ได้รับสิทธิที่ต้องได้รับเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้            
ยานยนต์ไฟฟ้าฯ จ านวน 5 ราย2 แบ่งเป็นรถยนต์ จ านวน 18,100 คัน และรถจักรยานยนต์ จ านวน 8,800 คัน โดยมี
แผนการใช้ง่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปได้ ดังนี้ 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
1. เงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯ 2,873.400 
   1.1 รถยนต์ (18,100 คัน x เงินอุดหนุนคันละ 150,000 บาท) 2,715.000 
   1.2 รถจักรยานยนต์ (8,800 คัน x เงินอุดหนุนคันละ 18,000 บาท) 158.400 
2. เงินส าหรับโครงการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯ  

49.997 
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รวมทั้งสิ้น 2,923.397 
__________________ 
1เครื่องยนต์สันดาปภายใน คือ เครื่องยนต์ที่มีการระเบิดหรือเผาไหม้ส่วนผสมของเช้ือเพลิง ซึ่งหมายถึงน้ ามันรถยนต์กับอากาศที่เกิดขึ้น
ภายในเครื่องยนต์ แล้วเกิดการออกซิไดซ์ (Oxidizing) กระทั่งมีการขยายตัว จนแตกตัวภายในห้องเผาไหม้ ท าให้แรงระเบิดจากการเผา
ไหม้จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงาน ซึ่งเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในได้พลังงานจากการระเบิดดังกล่าวมาใช้ขับเคลื่อนตัวรถยนต์ 
2ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯ จ านวน 5 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ จ านวน 4 ราย ได้แก่ 
บริษัท เอสเอไอชี มอเตอร์ - ชีพี จ ากัด (MG) บริษัท เกรา วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (GWM) บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (TOYOTA) บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จ ากัด (NETA) และผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เตโก้ กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด (Deco Green) 
 
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเพิ่ม “กิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-
Commerce) ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active” 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเพ่ิม “กิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน 
(Cross-Border e-Commerce) ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  พณ. รายงานว่า 
  1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ด าเนินโครงการ SMEs Pro-active อย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยไปแล้ว จ านวน 6,610 ราย มีการเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 
1,721 งาน ส่งผลให้เกิดมูลค่าทางการค้า 17 ,323 ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติวงเงินในการด าเนินโครงการจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ1 ดังนี้ 
   (1) ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2556 - 2558) จ านวน 400 ล้านบาท ให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการ จ านวน 2,600 ราย เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 427 งาน และเกิดมูลค่าทางการค้า 8,600 ล้านบาท 
   (2) ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559 - 2561) จ านวน 401.6 ล้านบาท ให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการ จ านวน 1,747 ราย เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 520 งาน และเกิดมูลค่าทางการค้า 8,520 ล้านบาท 
   (3) ระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562 - 2567) จ านวน 500 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง                  
การด าเนินโครงการ โดยให้สนับสนุนผู้ประกอบการไปแล้ว จ านวน 2 ,263 ราย เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 774 งาน และ             
เกิดมูลค่าทางการค้า 203 ล้านบาท คงเหลือวงเงินในการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ จ านวน 248.03 ล้านบาท               
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) (ขณะนี้ พณ. อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3) 
  2. ในการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs Pro-active) (อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานกรรมการ) ครั้งที่ 1/2564 (49) 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนผู้ประกอบการในการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-Commerce) ภายใต้โครงการ SMEs 
Pro-active และในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ประชุม             
มีมติอนุมัติการเพ่ิมกิจกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการ SMEs Pro-active โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
  3. กิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-Commerce) 
ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active มีกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนผู้ประกอบการในการเข้าร่วม
กิจกรรม ดังนี้ 

รายการ รายละเอียด 
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1. ลักษณะการจัด 
กิจกรรม 
 

การใช้แพลตฟอร์มตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border                     
e-Commerce) (แพลตฟอร์มฯ) ในการขยายตลาดการค้าสู่สากล เฉพาะประเภท B-2-B 
(Business-to-Business) ที่ด าเนินธุรกิจขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่เป็นองค์กร
เท่านั้น 

2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานตามหลักเกณฑ์โครงการฯ และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 
- เป็นสมาชิก Thaitrade.com2 
- ในกรณีที่ไม่เคยส่งออก ให้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(ได้รับยกเว้นคุณสมบัติที่ต้องเคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/กิจกรรมที่กรมจัด) 

3. วงเงินสนับสนุน เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 100,000บาท ต่อบริษัทต่อครั้ง 
4. จ านวนสิทธิในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

6 สิทธิตลอดทั้งระยะ (ไม่รวมจ านวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ/
กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ/งานแสดงสินค้า/
บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ) 

5. ค่าใช้จ่ายท่ีสนับสนุน 
 

- ค่าใช้จ่ายแรกเข้า และ/หรือค่าสมาชิก (Membership Fee) และ/หรือ ค่าแพคเกจ 
(Package) ของแพลตฟอร์มฯ 
- ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าการตลาด และค่าใช้จ่ายในการท า Online Content ของ
แพลตฟอร์มฯ 

6. ประเภทสินค้า 
 

สินค้าไทยทุกประเภทที่มีศักยภาพและสามารถวางขายบนแต่ละแพลตฟอร์มได้โดยฝ่าย
เลขานุการฯ จะท าการสุ่มตรวจให้สอดคล้องกับข้อมูลที่แจ้งในการสมัคร 

7. การเบิกจ่าย 
 

จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย หรือ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ภายใน 45 วัน 
พร้อมแนบรายงานผลสถิติยอดขายที่เกิดขึ้นจริงของแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างน้อย 1 เดือน 

8. แนวทางในการประเมิน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

แจ้งรายงานผลสถิติยอดขายที่เกิดขึ้นจริงของแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุก                
3 เดือน ให้กรมฯ ทราบผ่านทางระบบ หากไม่ด าเนินการจะมีผลต่อการขอรับสนับสนุนใน
ครั้งต่อไป 

9. รายช่ือแพลตฟอร์ม
พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
ที่ให้การสนับสนุน 

แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นน าที่มีมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือ ความนิยมในตลาด
ที่เป็นลักษณะ B-2-B เช่น Alibaba, KlangOne, GlobalConnect โดยรวบรวมเป็นบัญชี
รายชื่อกิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Qualified Cross-
Border e-Commerce List : QCL) 

  4. การเพ่ิมกิจกรรมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e - Commerce) 
ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้ยังคงสามารถท าธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศได้โดยไม่จ าเป็นต้องไปเข้าร่วมงานในต่างประเทศ ภายใต้ข้อจ ากัดด้านการเดินทางและรูปแบบการจัด
งานแสดงสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการค้า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนนี้ยังสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่  8 ประเด็น 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาด 
และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้แข่งขันได้ในระดับสากล อีกทั้งเป็นการขยายบทบาทโครงการ SMEs Pro-active 
โดยต่อยอดจากการสนับสนุนกิจกรรมงานแสดงสินค้ารูปแบบเดิม 
____________________ 
1โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (3 พฤษภาคม 2559) อนุมัติหลักการในการใช้เงินต้นเพ่ือด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานและ
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จัดสรรเงินตามระเบียบและหลักเกณฑ์กองทุนฯ ตามที่ พณ. เสนอ ดังนั้น โครงการ SMEs Pro - active ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จึงไม่ได้
มีการน าเสนอคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ ปัจจุบันกองทุนฯ มีวงเงินคงเหลือประมาณ 678.58 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565) 
2Thaitrade.com เป็นหนึ่งใน Cross-Border e-Commerce ของประเทศไทย ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พณ. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ส่งออกของไทยสามารถน าสินค้าและบริการมาเสนอให้กับลูกค้าในต่างประเทศได้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ซึ่งบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 
9. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) เสนอ
ผลการประชุม กปส. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยสรุปสาระส าคัญ
ได้ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการด าเนินงาน/มติที่ประชุม 
1. เรื่องเพื่อทราบ 
    1.1 ผลการด าเนินงานของ
มูลนิ ธิ โ ครงการหลวงและ
ห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงานตามแผนแม่บท
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและ
แผนแม่บทโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2560-2565) 

(1) ผลการด าเนินงานในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง1 เช่น ด าเนินงานวิจัยคัดเลือก
และปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรบนพ้ืนที่สูง 
จ านวน 50 ชนิด 126 สายพันธุ์และได้น าผลงานวิจัยดังกล่าวไปส่งเสริมให้เกษตรกร
สร้างรายได้รวมทั้งสิ้น 168 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 สร้าง
รายได้รวมทั้งสิ้น 7,083.23 ล้านบาท สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนการรวมกลุ่ม
ในชุมชน เช่น สหกรณ์เกษตร กลุ่มออมทรัพย์ฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและ
ป่าต้นน้ าล าธาร เช่น การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพ้ืนที่ใหม่รวม 2,246 
ไร่ จ านวน 373,166 ต้น การปลูกป่าฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า 23,795 ไร่ และพัฒนาแหลง่น้ า
ขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร อุปโภคและบริโภค และระบบกระจายน้ า สนับสนุนศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงและชุมชน จ านวน 86 แห่ง และจัดหาและซ่อมบ ารุงระบบ
ประปาบาดาล 67 แห่ง 
(2) ผลการด าเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง2 เช่น 
พัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะส าหรับพ้ืนที่สูง รวม            
24 พันธุ์ (กัญชง องุ่น และกาแฟอะราบิกา) ส่งเสริมการปลูกพืชและสัตว์ชนิดใหม่
ที่มีมูลค่าสูงทดแทนพืชเดิมที่ให้ผลตอบแทนพ้ืนที่ต่ า ท าให้ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมมากกว่า 350 ล้านบาทต่อปี สร้างผู้น าชุมชนและผู้น าเกษตรกร จ านวน 1,000 
คน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยแบ่งแยกพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ท ากินในทุกชุมชน และจัดท าแผนที่ดิน
รายแปลงของเกษตรกร 394 ชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า รวมทั้งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค 119 แห่ง 
(3) ผลการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนฯ ได้แก่ การด าเนินการตามแผน
แม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวม 3,335.41 
ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2 ,471.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.11 
ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และการด าเนินการตามแผนแม่บทโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง โดยมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,907.53 
ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1 ,309.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.63 
ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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    1 .2 ความก้าวหน้าการ
ก่ อ ส ร้ า ง ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนาการเกษตรโครงการ
หลวง ชนกาธิเบศรด าริ3 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 99.7 และมูลนิธิโครงการหลวงได้ลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วยแล้ว จึงขอให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยและให้ส านัก
งบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินงานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ส าคัญ
ของศูนย์วิจัยฯ เพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม : รับทราบและมอบให้ สงป. และ อว. พิจารณาให้การสนับสนุน
งบประมาณแก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีส าคัญของศูนย์วิจัยดังกล่าว และการด าเนินงาน
วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงต่อไป 

    1.3 ความก้าวหน้ าการ
จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้การ
พัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน
มูลนิธิโครงการหลวง 

กปส. ได้ขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ฯ โดยประชาสัมพันธ์สถาบันการ
เรียนรู้ฯ ในระดับนานาชาติ ผ่านการประกาศเจตนารมณ์การจัดตั้งสถาบันในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ เมื่อปี 2562 และการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด 
ครั้งที่ 63 ณ สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อปี 2563 เพ่ือเผยแพร่รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่
สูงแบบโครงการหลวง รวมทั้งได้คัดเลือกพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเพ่ือเป็นสถานที่ถ่ายทอด
วิชาการเกษตรและองค์ความรู้ของโครงการหลวง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนวิชา
เรียนรู้ โดยถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในการพัฒนาพ้ืนที่สูงสาขาต่าง ๆ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในประเทศและนานาชาติ รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง
สถาบันการเรียนรู้ฯ ด้วย ทั้งนี้ มีแผนเปิดตัวสถาบันการเรียนรู้อย่างเป็นทางการในปี 
2567 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

    1.4 กรอบค าของงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
สนับสนุนงานพัฒนาพื้นที่สู ง 
งานโครงการหลวง และงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โค ร งกา รหลวง  ปร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดท าแผนการด าเนินงานและค าของบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ดังนี้ 
(1) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 มีหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 31 หน่วยงาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเบื้องต้น
รวม 1,398.10 ล้านบาท 
(2) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 มีหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 27 หน่วยงาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเบื้องต้น
รวม 890.14 ล้านบาท 
(3) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 24 หน่วยงาน งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเบื้องต้นรวม 435.27 ล้านบาท 
มติที่ประชุม : รับทราบและให้หน่วยงานด าเนินตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับ            
การจัดสรรงบประมาณต่อไป 

2. เรื่องเพื่อพิจารณา 
กรอบงบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่สนับสนุนงาน
พัฒนาพื้นที่สูงงานโครงการหลวง 
และงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

(1) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-
2570) มีหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 29 หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ 1,988.01  
ล้านบาท 
(2) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
มีหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 27 หน่วยงาน วงเงินงบประมาณรวม 853.17 ล้านบาท 
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(3) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี              
(พ.ศ. 2566-2570) มีหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 20 หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ
รวม 687.36 ล้านบาท 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบให้ สงป. รับไปพิจารณาตามขั้นตอนและระเบียบ           
ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งมอบให้ สวพส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ หารือกับ สงป.                  
เพ่ือก าหนดโครงสร้างแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

3. เรื่องอ่ืน ๆ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และข้าราชการระดับท้องถิ่น
ต้องรับทราบและน านโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและ
ประชาชนได้รับประโยชน์ รวมถึงการให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบพุ่งเป้าและน าข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 
(Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) มาใช้ในการแก้ปัญหากับ
ครัวเรือนเป้าหมาย โดยจัดสรรงบประมาณและด าเนินโครงการให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีด้วย 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินโครงการบริหารจัดการน้ าของประเทศ เช่น การท าแก้ม
ลิง การดึงน้ าจูงน้ า และการแก้ปัญหาน้ าท่วมและโครงการอ่างเก็บน้ าล าสะพุงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริให้เกิดความต่อเนื่องต่อไปด้วย 

_____________________ 
1 รับผิดชอบโดยมูลนิธิโครงการหลวง มีหน้าที่ด าเนินงานในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน พะเยา 
แม่ฮ่องสอน และตาก 
2รับผิดชอบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) มีหน้าที่สนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงใน
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนท่ีสูงอื่น ๆ ของประเทศไทย เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย และสุโขทัย 
3ศูนย์วิจัยฯ ตั้งอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ มีหน้าที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชปลอดโรคโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  
 
10. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมิถุนายน และครึ่งแรกของปี 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมิถุนายน และครึ่งแรกของปี 2565 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้  
 
 
 สาระส าคัญ และข้อเท็จจริง 
   1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมิถุนายน และครึ่งแรกของปี 2565 

  การส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายน 2565 มีมูลค่า 26,553.1 ล้านเหรียญสหรัฐ (907,286 
ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 11.9 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน ทองค า และยุทธ
ปัจจัย ขยายตัวร้อยละ 10.4 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นแรงหนุนส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโต
ของการส่งออกในเดือน มิ.ย. สะท้อนความสามารถในการผลิตสินค้าอาหารไทยป้อนสู่ตลาดโลกและสอดรับนโยบาย               
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”  ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังคงเติบโตตามการขยายตัวของภาคการผลิตโลก 
สอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโลก (Global Manufacturing PMI) ที่อยู่เหนือระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือน
ที่ 24 จากค าสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่เร่งตัว และการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 
  มูลค่าการค้ารวม 
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  มูลค่าการค้าในรูปเงินเหรียญสหรัฐ เดือนมิถุนายน 2565 การส่งออก มีมูลค่า 26,553.1                
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11.9 การน าเข้า มีมูลค่า 28,082.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 24.5 ดุลการค้า            
ขาดดุล 1,529.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ภาพรวมครึ่งแรกของปี 2565 (มกราคม-มิถุนายน) การส่งออก มีมูลค่า 149,184.8 
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 12.7 การน าเข้า มีมูลค่า 155,440.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 21.0 
ดุลการค้า ขาดดุล 6,255.9 ล้านเหรียญสหรัฐ   

  มูลค่าการค้าในรูปเงินบาท เดือนมิถุนายน 2565 การส่งออก มีมูลค่า 907,286 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 22.7 การน าเข้า มีมูลค่า 971,481 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 36.3 ดุลการค้า ขาดดุล 64,195 ล้านบาท 
ขณะที่ภาพรวมครึ่งแรกของปี 2565 (มกราคม-มิถุนายน) การส่งออก มีมูลค่า 4,945,248 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
23.1 การน าเข้า มีมูลค่า 5,223,277 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 32.0 ดุลการค้า ขาดดุล 278,029 ล้านบาท 

  การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
  มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 24.5 สินค้าที่

ขยายตัวดี ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ขยายตัวร้อยละ 39.4 (ขยายตัวในตลาดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเมียนมา) ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 16.1 (ขยายตัวในตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น 
สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ตุรกี และอินเดีย) ข้าว ขยายตัวร้อยละ 68.2 (ขยายตัวในตลาดอิรัก สหรัฐฯ แอฟริกาใต้ เบนิน ฮ่องกง 
และเซเนกัล) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 15.3 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อียิปต์ 
แคนาดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และลิเบีย) น้ าตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 92.7 (ขยายตัวในตลาดอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
กัมพูชา เกาหลีใต้ ลาว และญี่ปุ่น) ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง และไก่แปรรูป ขยายตัวร้อยละ 20.1 (ขยายตัวในตลาดญี่ปุ่น สหราช
อาณาจักร จีน เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้) อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวร้อยละ 13.6 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น มาเลเซีย 
ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์) สินค้าส าคัญที่หดตัว ได้แก่ เครื่องดื่ม หดตัวร้อยละ 7.6 (หดตัวในตลาดเมียนมา จีน สิงคโปร์ 
แต่ขยายตัวในตลาดเวียดนาม กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง และเกาหลีใต้) สิ่งปรุงรสอาหาร หดตัวร้อยละ 4.4               
(หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ และเมียนมา แต่ขยายตัวในตลาดออสเตรเลีย มาเลเซีย กัมพูชา 
เกาหลีใต้ และรัสเซีย) เครื่องเทศและสมุนไพร หดตัวร้อยละ 42.1 (หดตัวในตลาดเมียนมา ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ปากีสถาน 
และออสเตรเลีย แต่ขยายตัวในตลาดบังกลาเทศ เวียดนาม จีน อินเดีย และมาเลเซีย) ทั้งนี้ ครึ่งแรกของปี 2565 การ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 17.1  

  การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
  มูลค่ าการส่ งออกสินค้ า อุตสาหกรรม ขยายตั วร้ อยละ  6.7 โดยสินค้ าส าคัญ 

ที่ขยายตัวดี ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค า) ขยายตัวร้อยละ 9.1 (ขยายตัวในตลาดอินเดีย เยอรมนี 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเบลเยี่ยม) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 10.4 
(ขยายตัวในตลาดจีน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และอินเดีย) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ขยายตัวร้อยละ 13.4 
(ขยายตัวในตลาดนอร์เวย์ อินเดีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ขยายตัวร้อยละ 52.1 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง เมียนมา และไต้หวัน) ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 
ขยายตัวร้อยละ 37.9 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ จีน อินเดีย เวียดนาม และเกาหลีใต้) เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ 
ขยายตัวร้อยละ 33.3 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และจีน) ขณะที่สินค้าส าคัญที่หดตัว 
ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 6.0 (หดตัวในตลาดออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เวียดนาม สหรัฐฯ และ
มาเลเซีย แต่ขยายตัวในตลาดฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ชิลี แอฟริกาใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ผลิตภัณฑ์ยาง หดตัว 
ร้อยละ 4.9 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมนี และอินเดีย แต่ขยายตัวในตลาดจีน มาเลเซีย เวียดนาม 
เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 24.4 (หดตัวในตลาดจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ 
กัมพูชา และบราซิล แต่ขยายตัวในตลาดเบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ เวียดนาม และมาเลเซีย) ทั้งนี้                
ครึ่งแรกของปี 2565 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 10.5   

ตลาดส่งออกส าคัญ 
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  การส่งออกไปยังตลาดส าคัญส่วนใหญ่ขยายตัวต่อเนื่อง ตามค าสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้า 
ท่ามกลางปัจจัยกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจากผลกระทบของความขัดแย้งในยูเครน และอัตราเงินเฟ้อที่เร่ง
ตัว อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปจีนและญี่ปุ่นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังซบเซาจาก
ผลกระทบของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เข้มงวด ทั้งนี้ ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาด
ต่างๆ สรุปได้ดังนี้ (1) ตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ 11.9 โดยขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ร้อยละ 12.1 อาเซียน (5) ร้อย
ละ 35.6 CLMV ร้อยละ 19.5 สหภาพยุโรป (27) ร้อยละ 5.0 ขณะที่ตลาดจีน และญี่ปุ่น กลับมาหดตัวร้อยละ 2.7 และ 
1.0 ตามล าดับ (2) ตลาดรอง ขยายตัวร้อยละ 13.2 ขยายตัวในตลาดเอเชียใต้ ร้อยละ 49.5 ทวีปออสเตรเลีย ร้อยละ 4.9 
ตะวันออกกลาง ร้อยละ 24.0 ทวีปแอฟริกา ร้อยละ 12.1 และลาตินอเมริกา ร้อยละ 17.2 ขณะที่รัสเซียและกลุ่มประเทศ 
CIS หดตัวร้อยละ 46.8 และ (3) ตลาดอ่ืน ๆ หดตัวร้อยละ 18.3 อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ หดตัวร้อยละ 66.7 
  2. ปัจจัยสนับสนุนและมาตรการส่งเสริมการส่งออก 
  การส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือผลักดันและอ านวย 
ความสะดวกการส่งออกของผู้ประกอบการไทย โดยการด าเนินงานที่ส าคัญในรอบเดือนที่ผ่ านมา ได้แก่   
(1) การสร้างความร่วมมือทางการค้า เพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกไปตลาดใหม่ ๆ อาทิ การเปิดเจรจา FTA ไทย-เอฟต้า 
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหราชอาณาจักร การขยายการจัดท า Mini FTA ไทย-ปูซาน เพ่ือ
ขยายการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ผ่านทางท่าเรือปูซาน การเจรจากับผู้บริหารศูนย์การค้าของต่างประเทศ เพ่ือน าสินค้า
ไทยไปวางจ าหน่าย และการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับผู้น าเข้าซาอุดีอาระเบีย (2) การเจรจาขยายตลาดส่งออกสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป อาทิ การส่งออกมังคุดไปยังไต้หวัน การผลักดันกล้วยหอมไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ตลาด
ญี่ปุ่น การปลดล็อกอุปสรรคการส่งออกแป้งข้าวเจ้าไปยังมาเลเซียฝั่งตะวันตก และ (3) การผลักดันสินค้าท้องถิ่นไทยสู่
ตลาดต่างประเทศ อาทิ การผลักดันน าผ้าไทย GI ไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าแชมเปญของฝรั่งเศส การผลักดันขึ้น
ทะเบียนสินค้า GI ในตลาดญี่ปุ่น ได้แก่ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง และสับปะรดห้วยมุ่น  
  แนวโน้มการส่งออกระยะถัดไป กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่า การส่งออกของไทยยังขยายตัวได้ดี โดย
คาดว่า จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายในการท างานของกระทรวงพาณิชย์ได้ เนื่องจากการท างานเชิงรุกในการส่งเสริมตลาดหลัก 
และตลาดใหม่ๆ ขณะที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนการส่งออก ได้แก่ ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดโลก 
ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังเติบโตตามการขยายตัวของภาคการผลิตโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ทรงตัว และค่าเงินบาทอ่อนค่ามีส่วนช่วยให้การส่งออกสินค้าไทยสามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งในตลาดโลกได้ 
อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภาวะเงินเฟ้อโลกที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออ านาจซื้อของผู้บริโภคใน
ต่างประเทศ 
 
11. เรื่อง  สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนมิถุนายน 2565 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนมิถุนายน 2565 ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ  ดังนี้  
  สาระส าคัญ และข้อเท็จจริง 
   1. สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้ 
   ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (CPI) เดือนมิถุนายน 2565 เท่ากับ 107.58 เมื่อเทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2565 (106.62) เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.90 (MoM) ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า ที่สูงขึ้นร้อยละ 
1.40 (MoM) ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนนี้อยู่ที่ร้อยละ 7.66 (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการของภาครัฐที่พยายามช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และผู้ประกอบการภาคเอกชนได้
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรึงราคาขายปลีกเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยค านึงถึงการ
ได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เป็นส าคัญ 
   ส าหรับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นร้อยละ 7.66 (YoY) มีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของราคา
สินค้ากลุ่มพลังงาน ทั้งน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม ส่งผลให้มีสัดส่วนผลกระทบ ต่ออัตราเงินเฟ้อ 
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(Contribution to Percentage Change : CPC) ถึงร้อยละ 61.83 ประกอบกับฐานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายน 
2564 อยู่ในระดับต่ า โดยกลุ่มสินค้าส าคัญท่ีมีราคาปรับสูงขึ้น ได้แก่ 

 กลุ่มพลังงาน มีอัตราการเติบโตของราคาร้อยละ 39.97 (YoY) ประกอบด้วย น้ ามัน
เชื้อเพลิง มีอัตราการเติบโตของราคาร้อยละ 39.45 ค่าไฟฟ้าร้อยละ 45.41  และราคาก๊าซหุงต้มร้อยละ 12.63 
ส่งผลให้กลุ่มพลังงานมีสัดส่วนผลกระทบถึงร้อยละ 61.83 ของอัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้ 

 กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ มีอัตราการเติบโตของราคา ร้อยละ 6.42 (YOY 
อาทิ เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ และเครื่องประกอบอาหาร ส่งผลให้กลุ่มอาหารมีสัดส่วนผลกระทบร้อยละ 34.27 ของอัตรา
เงินเฟ้อในเดือนนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้ากลุ่มอาหารมีสาเหตุจากพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนในกระบวนการผลิต
สินค้าอาหารทุกขั้นตอน ตลอดจนเป็นต้นทุนโลจิสติกส์และราคาวัตถุดิบทั้งหมด  อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าที่ราคาปรับ
ลดลง อาทิ ข้าวสาร เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีจ านวนมาก และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือลดราคาตามมาตรการ     
ลดค่าครองชีพของกระทรวงพาณิชย์และผลไม้สด โดยเฉพาะ เงาะ มังคุด และลองกอง ที่ราคาลดลงตามปริมาณผลผลิตที่
มีค่อนข้างมาก 

 สินค้าอ่ืน ๆ มีสัดส่วนผลกระทบร้อยละ 3.90 ต่ออัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้โดยมีรายการที่
ราคาเพ่ิมขึ้น อาทิ สิ่งที่เกี่ยวกับท าความสะอาด (น้ ายาล้างจาน น้ ายาปรับผ้านุ่ม) ของใช้ส่วนบุคคล  (สบู่ถูตัว ยาสีฟัน) 
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (บุหรี่ เบียร์ สุรา) และค่าโดยสารสาธารณะ เป็นต้น  ขณะที่บางรายการมีราคาลดลง 
อาทิ ค่าส่งพัสดุไปรษณยี์ และค่าเครื่องรับโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมิถุนายน 2565 สูงข้ึนร้อยละ 13.8 (YOY) เป็นการสูงขึ้นในทุกหมวด
สินค้า โดยเฉพาะปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง จากราคาวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต และการน าเข้าที่
เพ่ิมข้ึน ประกอบกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม  เมื่อเปรียบเทียบ
กับเงินเฟ้อแล้ว พบว่า อัตราเงินเฟ้อยังต่ ากว่าการเพ่ิมขึ้นของดัชนีราคาผู้ผลิตส่วนหนึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของ
ผู้ประกอบการค้าปลีกตามมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาลส่วนดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง สูงขึ้นร้อยละ 5.5 (YOY) 
สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง เนื่องจากราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กในตลาดโลกลดลง ขณะที่ต้นทุนการผลิตยังคงปรับตัว
สูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งน้ ามัน ถ่านหิน และอลูมิเนียม 

ส าหรับดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวม อยู่ที่ระดับ 44.3 เทียบกับเดือนก่อนหน้า ที่ระดับ 
44.7 สาเหตุเกิดจากความกังวลของประชาชนต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะราคาน้ ามันซึ่งเกิดจากมาตรการ
คว่ าบาตรของประเทศพันธมิตรต่อประเทศรัสเซีย ท าให้สินค้าโภคภัณฑ์มีราคาเพ่ิมสูงขึ้น  ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก และ
ส่งผ่านมายังเศรษฐกิจไทย 

 2. แนวโน้มเงินเฟ้อท่ัวไป  
อัตราเงินเฟ้อไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ยังมีแนวโน้มขยายตัวในระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาส            

ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
 
 
12. เรื่อง รายงานการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานของรัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐ ตามที่ส านักงานศาลปกครอง (ศป.) เสนอและให้หน่วยงานของรัฐให้
ความส าคัญกับรายงานการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีและรายงานแนวทางการปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉัยของ
ศาลปกครองที่ส านักงานศาลปกครองได้เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานของรัฐทราบเป็นประจ าทุกปีด้วย 
  ทั้งนี้ ศป. เสนอว่า 
  1. ศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 197 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือ
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เนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีส านักงานศาลปกครองเป็นส่วนราชการ
ที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 77 (5) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการจัดท า
รายงานวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองและแนวปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉั ยของศาลปกครองสูงสุดน าเสนอใน
รายงานประจ าปีของส านักงานศาลปกครองมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐได้รับทราบแนวปฏิบัติจากค า
วินิจฉัยของศาลปกครอง และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติราชการที่ดีมีคุณภาพมีมาตรฐาน
เดียวกัน การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมอันน าไปสู่การสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น
แก่สังคมอย่างยั่งยืน 
  2. ศป. ได้เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีและรายงานแนวทางการปฏิบัติราชการ
จากค าวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานของรัฐทราบเป็นประจ าทุกปี  โดยจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่
หน่วยงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน 
รวมถึงห้องสมุดมหาวิทยาลัย จ านวน 9,000 หน่วยงาน แต่ปรากฏว่ายังมีการน าคดีที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีลักษณะ
เดียวกันมาฟ้องต่อศาลปกครองเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ถือปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองหรือยังมิได้ศึกษาถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่ ศป. ได้เผยแพร่ให้
ทราบ ศป. จึงได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ
ต่อไป 
  สาระส าคัญของรายงาน 
  รายงานการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 
  1. กรณีกฎหมายล าดับรองออกโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.7/2562) ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้ว่าการออกระเบียบว่าด้วยการสืบสวน
สอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดในส่วนของการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาโดยก าหนดห้ามมิให้ทนายความและ
หรือบุคคลที่ผู้กล่าวหาไว้วางใจ ซักถามแนะน าผู้กล่าวหาหรือตอบค าถามแทนผู้ถูกกล่าวหา เป็นการออกระเบียบที่มี
หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติให้ในการพิจารณาทางปกครอง คู่กรณีมีสิทธิน าทนายความของตนเข้ามาในการพิจารณา
ได้ และการใดที่ทนายความได้ท าลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท าของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ใน
ขณะนั้น ดังนั้น การออกระเบียบจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีนี้เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดจากความเข้าใจกฎหมาย
คลาดเคลื่อนของฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในการออกระเบียบฉบับพิพาท โดย ศป. มีข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ เห็นควรให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ทบทวนกฎหมายที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ทั้งในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรองว่ามี
บทบัญญัติหรือข้อก าหนดใดที่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อหลักการตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมในการพิจารณาทางปกครองให้แก่คู่กรณีหรือไม่ หากมี 
เห็นควรสั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องเพ่ือให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือข้อก าหนด
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการมาตรา 23 
  2. กรณีกฎหมายล าดับรองออกโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติฉบับบอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.165/2562) ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้ว่าการออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยในส่วนที่ก าหนดให้ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาพ้นจากต าแหน่งเมื่อถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณหรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย                
อย่างร้ายแรง นั้น เป็นการออกข้อบังคับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการออกกฎหมายล าดับรองขัดหรือแย้งกับ
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มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งบัญญัติให้ในระหว่าง                    
การสอบสวน จะน าเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการด าเนินการใดให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ 
ในกรณีนี้ ศป. มีข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
    2.1 การออกกฎหมายล าดับรองของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น                
เห็นควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2547 และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 ก าชับให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทบทวนกฎหมายล าดับรองและหรือ
ข้อบังคับของตนว่ามีบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติทั้งที่เป็นกฎหมายแม่บทและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้ามี ให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใดจะออกกฎหมายล าดับรองหรือข้อบังคับฉบับใหม่ให้ศึกษากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติอย่างถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้มี
เนื้อหาขัดหรือแย้งหรือเกินไปกว่าที่กฎหมายก าหนด 
    2.2 การออกกฎหมายล าดับรองของส่วนราชการอ่ืน ๆ เห็นควรเสนอว่าในกรณีที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) จะน ากฎหมายล าดับรองฉบับใดมาทบทวนตามมาตรา 35 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่บัญญัติให้ส่วนราชการมีหน้าที่ทบทวนกฎหมายล าดับรอง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพ่ือด าเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ซึ่งให้อ านาจไว้ 
สคก. ควรพิจารณาด้วยว่าเนื้อหาของกฎหมายล าดับรองมีเนื้อหาขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ให้
อ านาจหรือเกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้ามีก็ให้เสนอแนะต่อส่วนราชการที่ออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง
หรือยกเลิกกฎหมายล าดับรองดังกล่าว หรือหากเป็นกฎหมายล าดับรองที่ใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืนก็อาจเสนอแนะผ่าน
ส านักงาน ก.พ.ร. อันจะเป็นการบูรรณาการในการทบทวนกฎหมายล าดับรองอย่างแท้จริง 
 
13. เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ านมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเดิมได้อนุมัติราคารับซื้อน้ านมโค 19 บาท/กิโลกรัม โดยขอปรับเพิ่มราคารับซื้อน้ านม
โคเป็น 20.50 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) อนุญาตให้ผู้ประกอบการนมพาณิชย์
ปรับราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมในตลาดนมพาณิชย์ได้ โดยให้ พณ. พิจารณาการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นม (นมพาณิชย์) 
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้นของผู้ประกอบการ ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการปรับเพ่ิมหรือลดราคารับซื้อน้ านมดิบหลาย
ครั้ง โดยการปรับราคารับซื้อน้ านมดิบครั้งล่าสุด เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งได้อนุมัติ
ราคารับซื้อน้ านมดิบเป็น 19 บาท/กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เกิดปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลกประกอบกับ
วิกฤตพลังงานสืบเนื่องจากสงครามรัสเซีย – ยูเครน ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมนมปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนือง คณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอราคาน้ านมโคและผลิตภัณฑ์นม (รอง
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธาน) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 จึงได้
พิจารณาก าหนดราคากลางรับซื้อน้ านมดิบในปี 2565 จากต้นทุนการผลิตน้ านมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และต้นทุน
การบริหารจัดการศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยมีมติ ดังนี้  

ราคากลางรับซ้ือน้ านมดิบ 
ปี 2565 

ราคาเดิม 
 (บาท/กิโลกรัม) 

ราคาใหม่ 
(บาท/กิโลกรัม) 

หน้าศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 17.50 19.75 
ปรับขึ้น 2.25 บาท/กิโลกรัม 
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หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 19.00 21.25 
ปรับขึ้น 2.25 บาท/กิโลกรัม 

  2. ต่อมาคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน)                  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 
   2.1 เห็นชอบปรับราคากลางรับซ้ือน้ านมดิบ ดังนี้ 
    2.1.1 หน้าศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ จาก 17.50 บาท กิโลกรัม เป็น 17.75บาท/
กิโลกรัม (ตามมติคณะอนุกรรมการฯ) โดยมอบหมายกรมปศุสัตว์จัดท าโครงการ 1 เพ่ือให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร              
อีก 0.75 บาท/กิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน 
    2.1.2 หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จาก 19 บาท/กิโลกรัม เป็น 20.50 บาท/
กิโลกรัม (ข้อเสนอของ กษ. ในครั้งนี้) ซึ่งปรับราคาลดลงจากมติคณะอนุกรรมการฯ ที่เสนอที่ 21.25 บาท/กิโลกรัม 
   2.2 ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาทบทวนการก าหนดราคากลางรับซื้อน้ านมดิบ                  
ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และ ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภายใน 3 เดือน หลังจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องนี้ 
   2.3 ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอเรื่องขออนุมัติปรับเพ่ิมราคาน้ านมดิบให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา และให้จัดท าประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง ราคากลางรับซื้อน้ านมโค              
ณ หน้าศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและราคาหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมต่อไป 
   2.4 ให้ พณ. พิจารณาแนวทางในการควบคุมราคาปัจจัยการผลิตและราคาอาหารสัตว์ และ
พิจารณาการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นม (นมพาณิชย์) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้นของ
ผู้ประกอบการ 
  3 กษ. แจ้งว่า การปรับราคากลางรับซื้อน้ านมดิบ จะส่งผลกระทบ 2 ด้าน ดังนี้ 
   3.1 ผลผลิตน้ านมโค 
        ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประมาณ 20,000 ฟาร์มทั่วประเทศ มีภาระค่าใช้จ่าย
ประจ า ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานในการรีดนม ค่าอาหารซึ่งเป็นวัตถุดิบส าหรับการเลี้ยงโคนม และค่าขนส่งน้ านมดิบไปยัง
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบหรือโรงงานแปรรูปซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาวัตถุดิบส าหรับการเลี้ยงโคนม เช่น ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ข้าวสาลี กากถั่วเหลือง และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกษตรกรขนาดเล็กหลายรายไม่สามารถ
ด าเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมเป็นวงกว้าง และอาจกระทบต่อการจ้างงานใน
ระบบจ านวนกว่า 120,000 ราย ดังนั้น การปรับเพิ่มราคาน้ านมโคจะช่วยให้อาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรอยู่
รอดต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะให้การสนับสนุนการจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรด้วย ตลอดจนการปรับเกณฑ์การให้ราคาตามคุณภาพหรือองค์ประกอบของ
น้ านมโคซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีการพัฒนาคุณภาพน้ านมโคเพ่ือให้มีก าไรเพิ่มสูงขึ้น 
    3.2 ตลาดนมพาณิชย์ 
        การปรับเพ่ิมราคาน้ านมโค 1.50 บาท/กิโลกรัม หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจะส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในตลาดนมพาณิชย์ต้องปรับราคาจ าหน่ายตามต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งขนาดบรรจุที่จ าหน่ายมาก
ที่สุด ขนาด 250 มิลลิลิตร จะมีต้นทุนเพ่ิมขึ้นประมาณกล่องละ 0.40 บาท ทั้งนี้ เชื่อว่าในระยะแรกจะมีผลกระทบแต่
ไม่มากนัก เนื่องจากนมพร้อมดื่มเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องขออนุญาตปรับราคาจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน) ก่อน และที่ผ่านมาน้ านมโคที่รับซื้อ ณ ศูนย์รวบรวมน้ านม
โคส่วนใหญ่จะถูกหักราคามากกว่า2 ซึ่งจะเป็นการจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพนมให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เช่น 
มาตรฐาน “พรีเมียม” ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข3 โดยผลิตภัณฑ์นมประเภท “พรีเมียม” จะไม่ถูกควบคุม
ราคาโดย พณ. ผู้ประกอบการจึงสามารถรับซื้อน้ านมดิบในราคาที่สูงขึ้นได้ 
_____________________ 



25 
 

1กษ. แจ้งว่า จะด าเนินการออกประกาศปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ านมดิบหน้าศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เป็น 19 บาท/กิโลกรัม และหาก
รวมกับโครงการเพื่อให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรฯ เป็นกรณีพิเศษเพิ่มอีก 0.75 บาท/กิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน จะท าให้ราคากลางรับซื้อ
น้ านมดิบหน้าศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เป็น 19.75 บาท/กิโลกรัม ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาจัดท าโครงการซึ่งอาจมีการน าเสนอคณะรัฐมนตรี
อนุมัติงบประมาณต่อไป 
2ราคารับซื้อน้ านมโคดิบอาจมีส่วนต่างราคาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าราคากลาง ข้ึนอยู่กับคุณภาพน้ านมโคดิบท่ีรับซื้อในแต่ละครั้ง 
3ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 366) พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากน้ านมโคสด และน้ านมโคชนิดเต็ม
มันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งระบุรายละเอียดเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ของน้ านมโคดิบ สถานที่รวบรวมน้ านมโคดิบ และสถานท่ี
ผลิตน้ านมโคสด ท่ีสามารถแสดงข้อความ “พรีเมียม” หรือ “Premium” บนฉลากน้ านมโคสด และน้ านมโคชนิดเต็มมันเนยที่ผ่าน
กรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ได้ 
 
14. เรื่อง การจัดท าโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของส านักงบประมาณภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่
อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) (โครงการฯ บ้านหลวง) 
ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 60 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ด าเนินการโดยส านักงบประมาณ (สงป.) 
จ านวน 1 โครงการ รวม 79 หน่วย ภายในวงเงินงบประมาณ 75 ล้านบาทตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) (การเคหะแห่งชาติ) ได้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) (โครงการฯ บ้านหลวง) ภายใต้แผน
แม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (แผนแม่บทฯ) ด าเนินการโดยส านักงบประมาณ (สงป.) 
จ านวน 1 โครงการ รวม 79 หน่วย ภายในวงเงินงบประมาณ 75 ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์ เช่น 1) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของหน่วยงานของรัฐ 2) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ห่างไกลจากภูมิล าเนาของตนให้ปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มก าลังความสามารถจากการได้รับการสนับสนุนสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งแผนแม่บทฯ ได้ก าหนด
เป้าหมายโครงการฯ บ้านหลวงไว้ จ านวน 25,000 หน่วย โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการด าเนิน
โครงการฯ บ้านหลวงให้หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว รวม 12 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (4 หน่วยงาน) กร ะทรวง
ยุติธรรม (5 หน่วยงาน) กระทรวงศึกษาธิการ (1 หน่วยงาน) กรมประชาสัมพันธ์ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  จ านวน
หน่วยรวมทั้งสิ้น 8,744 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 มีการด าเนินการแล้ว 3 ,426 หน่วย ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 6,486.97 ล้านบาท) ซึ่ง พม. แจ้งว่า สงป. พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่ พม. จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบในหลักการโครงการฯ บ้านหลวงซ่ึงด าเนินการโดย สงป. จ านวน 1 โครงการ รวม 79 หน่วย ภายในวงเงิน 75 
ล้านบาท โดยมีความเห็นเพ่ิมเติม เช่น ให้ด าเนินโครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและเป็นธรรม              
ให้จัดท ารายละเอียดแบบรูปรายการประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละระดับ 
จัดล าดับความส าคัญของโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป เป็นต้น 
 
15. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม          
พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้
พระราชก าหนดก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ             
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 
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23/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนวทางการด าเนินการตามมาตรา 6 แห่ง               
พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 9) และการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือ
โครงการเพื่อขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1. อนุมัติให้น าวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (1) เพิ่มเติม                  
(ครั้งที่ 3) จ านวน 18,447.9800 ล้านบาท เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส             
โคโรนา 2019 
  2. อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2565 รอบที่ 4 
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
บริการอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่หน่วยบริการ/สถานพยาบาลให้บริการแล้วระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2565 
วงเงิน 18,447.9800 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1) ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2564 
  3. มอบหมายให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 2 
และด าเนินการจัดท าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพ่ือให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สามารถจัดหา
เงินกู้เพ่ือใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 และรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบ                 
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
  4. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้ด าเนินโครงการภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม 
พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จ เร่งรายงานผลการด าเนินงานและคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการ (ถ้ามี)                
ตามขั้นตอนข้อ 22 และข้อ 23 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
เพ่ือให้สามารถน าวงเงินดังกล่าวมาบริหารจัดการและจัดสรรให้กับโครงการอ่ืน ๆ ได้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
(วันที่ 13 กันยายน 2565) 
 
 
 

ต่างประเทศ 
 
16. เรื่อง การช าระค่าบ ารุงสมาชิกคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิ ทัล (Committee on Digital 
Economy Policy: CDEP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development: OECD) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) โดยส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ด าเนินการช าระค่าบ ารุงสมาชิกรายปีในอัตราที่องค์การ
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: 
OECD) ก าหนดเป็นประจ าทุกปีโดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามท่ี ดศ. เสนอ 
    ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการช าระค่าบ ารุงสมาชิกในปีงบประมาณ 2565 ให้ สดช. ปรับแผนการใช้จ่ายในส่วน
ที่เพ่ิมขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ไปด าเนินการก่อนในโอกาสแรก และภาระค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้ สดช. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ    
   สาระส าคัญของเรื่อง  
  ดศ. รายงานว่า  
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  1. การเข้าร่วม CDEP ภายใต้ OECD ของ ดศ. เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ประเทศไทยได้มีโอกาส             
เข้าเป็นสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติเพ่ือผลประโยชน์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกับประเทศทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนี้ 
   1.1 รับทราบข้อมูลวิจัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่จัดท าโดย OECD รวมทั้งประเด็นที่
ประเทศสมาชิกและพันธมิตรมีความสนใจในการเข้าร่วมประชุม CDEP ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส โดยประเทศไทยสามารถแสดงข้อคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ได้  
   1.2 เข้าถึงข้อมูลแหล่งความรู้ เช่น ข้อมูลสถิติ รายงานการศึกษา แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่จัดท าโดย OECD เป็นต้น 
   1.3 เข้าร่วมคณะท างานย่อยเฉพาะทาง การฝึกอบรม และการประชุมต่าง ๆ ซึ่งมีกิจกรรม
ตลอดปีตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
จะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของประเทศไทยได้เรียนรู้การท างานและการพัฒนานโยบายระดับนานาชาติ ตลอดจน
ร่วมให้ข้อมูลกรณีศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่และเป็นฐานข้อมูลของ OECD โดยปัจจุบันมีคณะท างานย่อย
จ านวน 5 คณะ ได้แก่ (1) Working Party on Security and Privacy in the Digital Economy (SDE) (2) Working 
Party on Measurement and Analysis of the Digital Economy (MADE) (3) Working Party on Communication 
Infrastructures and Services Policy (CISP) (4) Working Party on Data Governance and Privacy (DGP) และ 
(5) Working Party on Artificial Intelligence (WPAI)  
   1.4 เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่าย และเจรจาความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 
   1.5 สดช. ได้น าแนวทางวัดและประเมินผลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของ CDEP หรือ
แนวทาง Digital Tool kit มาเป็นต้นแบบในการจัดท าตัวชี้วัดมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (Digital Contribution to GDP) รวมทั้งการส ารวจและจัดท าดัชนีตัวชี้วัดด้านการพัฒนาดิจิทัลของ
ประเทศไทย (Thailand Digital Outlook) ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นระยะเวลา 4 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดใน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 ภายใต้หมุดหมายที่ 6 (ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก) 
ให้ประเทศไทยมี Digital Contribution to GDP ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 25701 โดยใช้ผลอ้างอิงจาก
การด าเนินงานของ สดช.  
  2. ดศ. (สดช.) เข้าร่วมเป็นสมาชิกในฐานะผู้ร่วมประชุม (Participant)2 ของ Committee on Digital 
Economy Policy ใน CDEP และได้เริ่มจ่ายค่าบ ารุงสมาชิกรายปีในอัตราที่ OECD ก าหนดเป็นประจ าทุกปีตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2561 โดยในปีงบประมาณ 2561 - 2564 สดช. จ่ายค่าบ ารุงสมาชิกจ านวน 11,000 ยูโร 11,200 ยูโร 
11,400 ยูโร และ 11,400 ยูโร ตามล าดับ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อตามรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องเสนอพร้อมกับขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
  3. กระทรวงการต่างประทศ ได้มีหนังสือที่ กต 0703/ว353 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 แจ้งค่าบ ารุง
สมาชิกส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของ OECD ดังกล่าวประจ าปี ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565) จ านวน 12,500 ยูโร โดย
อัตราค่าบ ารุงสมาชิกดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมของ External Relation Committee ภายใต้ OECD                
เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ก าหนดให้เก็บค่าบ ารุงสมาชิกของปี 2565 ในอัตราเพิ่มร้อยละ 10 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,100 ยูโร (ไม่ได้ปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ)  
________________________________ 
1 ดศ. แจ้งเพิ่มเติมว่า ณ ปี 2562 Digital Contribution to GDP ของประเทศไทยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 11.62 (ปี 2563 และปี 2564 
ก าลังอยู่ระหว่างการศึกษา) 
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2 สดช. แจ้งเพิ่มเติมว่า การเข้าร่วม CDEP มี 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) Invitee (สามารถเข้าร่วมได้ต่อเมื่อได้รับเชิญ) (2) Participant 
(สามารถเข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นได้ทุกการประชุม/กิจกรรม แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงโหวต) และ (3) Associate (มีสิทธิใน            
การออกเสียงโหวต) ทั้งนี้ ส าหรับการเป็นสมาชิกแบบ Participant จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาชิก 
 
17.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ส าหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 
ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะง า ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) 
ส าหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ - อันลองเวง - จวม/สะง า (National Road 67: NR67) 
(โครงการ NR67) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยรับความเห็นของส านักงบประมาณประกอบการพิจารณา
ต่อไป ดังนี้ 
    1. ให้ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น
และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
    2. ให้ สพพ. ใช้เงินสะสมของหน่วยงาน ส าหรับการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และดอกเบี้ยที่ 
สพพ. กู้ รวมทั้งความเสี่ยงกรณีกัมพูชาผิดนัดช าระหนี้ และก าหนดแนวทางและวิธีการบริหารจัดการเพ่ือรองรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน โดยต้องด าเนินการให้เป็นตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
    สาระส าคัญของเรื่อง 
    1. ตามที่  สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชา ส าหรับโครงการ R67 (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 1 และ 8 สิงหาคม 2549) โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้วเมื่อปี 2552 
ต่อมาในปี 2557 กัมพูชา [กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (Ministry of Economy and Finance : MEF)] ได้ส่ง
หนังสือขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ (Formal Request) เพ่ือขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ ส าหรับ
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ NR671 ซึ่งคณะกรรมการส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้าน (คพพ) ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
แบบให้เปล่าแก่กัมพูชาในการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) 
โครงการ NR67 ในกรอบวงเงิน 20 ล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน และให้ สพพ. น าร่างขอบเขตการด าเนินงาน (Terms 
of Reference: TOR) ภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ NR 67 ดังกล่าวเสนอ คพพ. เพ่ือทราบก่อนไป
ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งต่อมา สพพ. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการศึกษาผลกระทบและ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าวพบว่า โครงการดังกล่าวไม่อยู่ ในระดับที่มีนัยส าคัญที่จะต้องด าเนินการในขั้น
ศึกษาและประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนบนเส้นทางเดิม (ไม่ได้เปลี่ยนแนว
เส้นทาง) และการด าเนินโครงการดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายถนนที่ส าคัญในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในระดับภูมิภาคได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม
ให้มีการขยายตัวด้านการค้าชายแดน การขนส่งสินค้าทั้งไทยและกัมพูชามากขึ้น ซึ่ง คพพ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มีมติรับทราบผลการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการดังกล่าว 
    2. กัมพูชา (โดย MEF) ได้น าส่งเอกสาร Financial Assistance Application Form (FA) เพ่ือขอรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับด าเนินโครงการ NR67 ช่วงเสียมราฐ – อันลองเวง – จวม/สะง า กัมพูชา มายัง สพพ. 
เพ่ือยกระดับและปรับปรุงสภาพถนนโครงการดังกล่าวให้สามารถรองรับปริมาณการจราจร กระตุ้นเศรษฐกิจ และ
พัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางในกัมพูชา โดยมีขอบเขตงานก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี  
    3. โครงการ NR67 จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคมนาคมขนส่งโดยเป็นเส้นทางสนับสนุน
การเชื่อมโยงเส้นทางในประเทศระหว่างเมืองที่ส าคัญ ได้แก่ พนมเปญ-เสียมราฐ - บันเตียเมียนเจย (บันทายมีชัย) ผ่าน
ทางหลวงหมายเลข 6 (NR6) ของกัมพูชาและเส้นทางระหว่างประเทศที่ส าคัญเชื่อมโยงกับไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ของกรอบความร่วมมือทาง
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เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และทางหลวงอาเซียนสาย AH1 ผ่านถนน
ทางหลวงหมายเลข 5 (NR5) (กรุงพนมเปญ - ปอยเปต) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน อ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของไทยใน
การให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในอนุภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างมีนัยส าคัญเนื่องจากเป็นการด าเนินโครงการตามแนวเส้นทางเดิม อีกทั้ง การที่กัมพูชาที่มีพรมแดนติดกับไทยจึงมี
โอกาสทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ                    
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของไทย 
_____________________ 
หมายเหตุ : 1NR67 คือถนนหมายเลข R67 สายทางเดิม (ปรับปรุงจาก Road เป็น National Road) 
 
18.  เรื่อง ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 และกิจกรรม                     
ที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้  
    1. เห็นชอบให้ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกลงนามในหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ในการเสนอเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 ถึงศูนย์มรดกโลก และ
เห็นชอบกรอบวงเงินในการจัดประชุมฯ จ านวน 350,000,000 บาท ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอ ส าหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการภายหลังได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
    2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country 
Agreement) เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง โดยด าเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเห็นของกระทรวงการ
ต่างประเทศด้วย  
    สาระส าคัญของเรื่อง 
  การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ เป็นการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกที่จัดขึ้น
เป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพ่ือด าเนินการหารือ รับทราบ 
และพิจารณาแนวทางในการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ของรัฐภาคีสมาชิก ศูนย์มรดกโลก องค์กรที่ปรึกษาและคณะท างาน
ชุดต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น รวมถึงการพิจารณาน าเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติขึ้น
เป็นมรดกโลก โดยในการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญจะคัดเลือก             
จากประเทศที่ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งราชอาณาจักรไทยเป็นกรรมการมรดกโลกวาระ            
ปี 2562 - 2566 (ตามมติคณะรัฐมนตรี 29 มกราคม 2562) กล่าวคือ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ 
ครั้งที่ 46 ในปี 2566 จะเป็นปีที่ราชอาณาจักรไทยอยู่ในวาระการเป็นกรรมการมรดกโลกเป็นปีสุดท้าย ดังนั้น 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เห็นชอบในหลักการให้ราชอาณาจักรไทยเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 46 โดยการพิจารณาเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 46 จะมีการพิจารณาในการประชุมฯ ครั้งที่ 45              
(ยังไม่มีการก าหนดช่วงเวลาการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 45) 
  ทั้งนี้หากราชอาณาจักรไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 46 จะต้องมี            
การจัดท า (1) ความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement: HCA) ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไข ข้อตกลงใน           
การด าเนินงานร่วมกัน และรายละเอียดความรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ระหว่างประเทศเจ้าภาพและศูนย์มรดกโลก และ
จะต้องมีการลงนามร่วมกันทั้งสองฝ่าย (2) ข้อมูลการเตรียมการด้านโลจิสติกส์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการประชุม 
เช่น ก าหนดการเดินทางของผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม             
แห่งสหประชาชาติ (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) รูปแบบ
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การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประชุม เป็นต้น และ (3) รายละเอียดค่าใช้จ่ายภาคบังคับที่ต้องช าระ
ให้กับ UNESCO และศูนย์มรดกโลก 
 
19.  เรื่อง การสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของไทยวาระปี ค.ศ. 2025 -2027  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการลงสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของไทย 
(United Nations Human Rights Council: HRC) วาระปี ค.ศ. 2025 - 2027 (พ.ศ. 2568 - 2570)  ซึ่งมีก าหนดการ
เลือกตั้งในช่วงเดือนตุลาคม 2567 ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และร่างค ามั่นโดยสมัคร
ใจของไทยประกอบการสมัครสมาชิก HRC ทั้งนี้ คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ มี
ก าหนดจัดงานเปิดตัวการสมัครเลือกตั้งสมาชิก HRC ของไทยระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 77 (เดือน
กันยายน 2565) สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. การลงสมัครสมาชิก HRC ของไทยวาระปี ค.ศ. 2025 - 2027 
   1.1 HRC จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 เพ่ือเป็นกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐบาล
ที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั่วโลก พยายามหยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น               
สร้างบรรทัดฐานของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งส่งเสริมขีดความสามารถในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ โดย HRC มีสมาชิก 47 ประเทศ จาก 5 ภูมิภาค ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก
ซึ่งมีโควตา 13 ประเทศ และการเลือกตั้งสมาชิก HRC จะท าด้วยการลงคะแนนลับโดยสมาชิกสหประชาชาติ ทั้งนี้ ไทย
เคยด ารงต าแหน่งสมาชิก HRC ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2553 – 2556 และมีบทบาท เช่น เป็นประเทศสายกลางและเป็นสะพาน
เชื่อมในการแสวงหาท่าทีร่วมของประเทศ  ต่าง ๆ ต่อสถานการณ์วิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญของโลก ผลักดัน
แนวทางที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่านความร่วมมือทางเทคนิคและการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านสิทธิมนุษยชน และแสดงบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมสิทธิด้านต่าง ๆ (เช่น สิทธิด้านการศึกษา                 
สิทธิด้านสาธารณสุข และสิทธิของกลุ่มเปราะบาง) ทั้งนี้ ไทยได้ลงสมัครสมาชิก HRC วาระป ี2558 - 2560 ด้วย แต่มิได้
รับเลือกตั้งไทยจึงว่างเว้นจากการเป็นสมาชิก HRC มาแล้วเกือบ 10 ปี 
   1.2 HRC มีกลไกส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลัก 4 กลไก ได้แก่ (1) การประชุมสมัย
ปกติและการประชุมสมัยพิเศษ โดย HRC จะจัดการประชุมสมัยปกติปีละ 3 ครั้ง (ช่วงเดือนมีนาคม มิถุนายน และ
กันยายน) และการประชุมสมัยพิเศษหากมีสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน (2) กลไกพิเศษ เป็นกลไกติดตามและรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งในลักษณะสถานการณ์รายประเทศ
และรายประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยบุคคลหรือกลุ่มคนที่ได้รับการแต่งตั้ง (3) กระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน 
เป็นกลไกของ HRC ในการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนแบบลับเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรง ต่อเนื่อง และ
เป็นระบบเท่านั้น และ (4) กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: UPR) เป็น
กลไกท่ีให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนระหว่างกัน โดยพิจารณาจากรายงานประเทศ
ที่จัดท าขึ้นโดยประเทศที่เข้าสู่กระบวนการฯ สหประชาชาติและภาคประชาสังคม โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564              
ไทยได้เสนอรายงานประเทศฯ ตามกลไก UPR รอบที่ 3 พร้อมทั้งประกาศค ามั่นโดยสมัครใจทั้งหมด 8 ข้อ และเมื่อวันที่               
14 กุมภาพันธ์ 2565 ไทยได้แจ้งตอบรับข้อเสนอแนะรวมทั้งหมด 218 ข้อ และรับทราบ (ไม่ตอบรับ) 60 ข้อ จาก
ข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับมาทั้งหมด 278 ข้อ โดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏิบัติการ             
ตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและค าม่ันโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR รอบท่ี 3 
   1.3 การลงสมัครสมาชิก HRC อีกครั้งของไทยจะเป็นการเน้นย้ าบทบาทและความมุ่งมั่นของ
ไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งหลังจากการด ารงต าแหน่ง HRC ครั้งล่าสุด ไทยมีความก้าวหน้าในท่าทีและการปฏิบัติใน
หลายด้านซึ่งสอดรับกับพัฒนาการของกรอบความคิดด้านสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ เช่น ความคืบหน้าในการ
เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน การผลักดันกฎหมายภายในเพ่ือรองรับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน การ
ประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติระหว่างปี 2561 - 2562 นอกจากนี้ ไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศตัวอย่างที่
ประสบความส าเร็จในความพยายามส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพ และคุ้มครองสิทธิทางสังคมให้กับกลุ่ม



31 
 

เปราะบางท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโลกท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากไทยได้รับเลือกตั้งจะ
เป็นการแสดงถึงการได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศและมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเวที
ที่เป็นเสาหลักของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน อีกท้ังยังเป็นจังหวะเวลาที่ส าคัญเมื่อค านึงถึงสถานการณ์
และความท้าทายในเวทีโลกปัจจุบันที่ไทยควรเข้าไปร่วมมีบทบาทในการก าหนดวาระและทิศทางการหารือในเวทีระหว่าง
ประเทศดังกล่าวเพ่ือผลักดันประเด็นที่สอดคล้องกับหลักการและผลประโยชน์ของประเทศไทย ทั้งนี้ คณะผู้แทนถาวร
ไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ มีก าหนดจัดงานเปิดตัวการสมัครเลือกตั้ง 
สมาชิก HRC ของไทยระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 77 (เดือนกันยายน 2565) 
  2. ร่างค ามั่นโดยสมัครใจของไทยประกอบการสมัครสมาชิก HRC ข้อมติสหประชาชาติที่ 60/251 
ก าหนดให้ประเทศที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก HRC จะต้องจัดท าเอกสารค ามั่นโดยสมัครใจที่จะด าเนินการให้เกิด
ความก้าวหน้าในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ หากได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก HRC ซึ่ง กต. ได้
จัดท าร่างค ามั่นโดยสมัครใจดังกล่าวแล้ว โดยมีสาระในเชิงนโยบายและหลักการภาพกว้างของสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ 
อย่างครอบคลุม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของค ามั่นในกรอบอ่ืน ๆ ที่ไทยเคยให้ไว้แล้ว เน้นความกระชับ สร้างสรรค์ และสะท้อน
ความร่วมมือ เช่น (1) ด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือพัฒนาและทบทวนกฎหมาย นโยบาย และระเบียบข้อบังคับให้
สอดคล้องกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี และรับรองการด าเนินการในประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริมความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม
หลักการปารีส และ (3) ร่วมมือกับหน่วยงานของสหประชาชาติและหุ้นส่วนอื่น ๆ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และคนพิการ โดย
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้น าร่างเอกสารค ามั่นโดยสมัครใจฉบับนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสาน
การด าเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และการประชุม
คณะกรรมการก ากับดูแลการจัดท ารายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก  UPR เมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน 2565 แล้ว และได้ปรับร่างเอกสารค ามั่นโดยสมัครใจตามข้อคิดเห็นที่ได้รับจากที่ประชุมทั้งสองด้วยแล้ว 
โดยร่างค ามั่นฯ ไม่เข้าข่ายการจัดท าหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่อย่างใด 
 
20.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 7  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอผลการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 และให้กระทรวง                  
การต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กต. รายงานว่า 
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 7 ณ เมืองพุกาม 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น สาระส าคัญ/ผลการหารือฯ 
1. ภาพรวมการประชุม (1) ที่ประชุมยินดีกับความคืบหน้าของกรอบความร่วมมือฯ โดยเฉพาะการด าเนิน

โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ า และการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนการขยายความร่วมมือสู่ระดับท้องถิ่น และการพัฒนา
เครือข่ายพันธมิตรเมืองท่องเที่ยว 
(2) ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์และความท้าทายร่วมในปัจจุบันและทิศทางความ
ร่วมมือในอนาคต โดยเห็นพ้องให้ประเทศสมาชิกเร่งส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ 
ได้แก่ การเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์กับจีน การรวมตัวทางเศรษฐกิจ การเกษตรเพ่ือการ
ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาสีเขียว การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ การพัฒนาดิจิทัล การแลกเปลี่ยนระดับประชาชน สาธารณสุข และความ               
ท้าทายรูปแบบใหม่ 

2. ข้อริเริ่มใหม่ที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เสนอ 

จีนได้เสนอข้อริเริ่มส าคัญท่ีเป็นรูปธรรม 6 ประการ ได้แก่ 
(1) การเกษตร จะด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 100 โครงการ และอบรม
ผู้ประกอบการเกษตร 1,000 คน รวมทั้งจัดตั้งแปลงเกษตรสาธิตในพื้นที่ 10,000 เฮกตาร์ 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(2) การบริหารจัดการน้ า จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกศาสตร์ จัดตั้งสถานี
อุตุนิยมวิทยาอุทก ด าเนินโครงการระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดส่งน้ าใน
ชนบท การบริหารลุ่มน้ าขนาดเล็ก และการรักษาความปลอดภัยของเขื่อนและอ่างเก็บน้ า 
20 แห่ง 
(3) การพัฒนาดิจิทัล จะจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมคลาวด์คอมพิวดิ้ง (Cloud Computing 
Innovation Center) ส่งเสริมโทรทัศน์ดิจิทัล และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัล
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(4) อวกาศ จะด าเนินโครงการร่วมมือกับประเทศลุ่มน้ าโขงในด้านดาวเทียมส ารวจ 
ดาวเทียมประเภทกู้คืนได้ การเพาะปลูกในอวกาศ และการติดตามสถานการณ์ในอวกาศ 
และเชิญชวนประเทศลุ่มน้ าโขงเข้าร่วมโครงการส ารวจดวงจันทร์และอวกาศห้วงลึกของ
จีน 
(5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะให้ทุนการศึกษาแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 2,000 ทุน 
ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ 2,000 คน ในสาขานิวเคลียร์เพ่ือสันติ การเกษตร ระบบนิเวศและ
ป่าไม้ และจะจัดตั้งสถาบันแม่โขง-ล้านข้าง ณ มหาวิทยาลัยเหอไห่ มณฑลเจียงซู                  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารจัดการน้ า 
(6) สาธารณสุข จะบรจิาควัคซนี และสง่เสริมให้อนภุูมิภาคลุ่มน้ าโขง เป็นฐานอุตสาหกรรม
ผลิตยาแผนดั้งเดิม 

3. แนวคิด “RISE” 
(together) 

รองนายกรัฐมนตรี (นายดอนฯ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ
แนวคิด “RISE” (together) เพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือ ดังนี้ 
(1) การส่งเสริมความยืดหยุ่น (Resilience) โดยการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ระบบ
สาธารณสุข การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) ในการแก้ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า 
(2) การรวมตัวทางเศรษฐกิจ (Integration and Interoperability) โดยการส่งเสริม
ความเชื่อมโยง และอ านวยความสะดวกการค้าข้ามแดน เช่น การส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การตรวจโรค การเสริมสร้างขีดความสามารถของด่าน โดยเฉพาะด้านการตรวจโรคพืช
และสัตว์ การจัดตั้งพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนที่
ครอบคลุมมากกว่า 2 ประเทศ และการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
การจราจรบริเวณด่านและเวลาการท าการของด่าน 
(3) การสอดประสาน (Synergy) โดยส่งเสริมการสอดประสานระหว่างนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก และระหว่างกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างกับกรอบ
ความร่วมมืออ่ืน ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 
Cooperation Strategy: ACMECS) 
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 (4) ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อธุรกิจและนวัตกรรม (Enabling Ecosystem) ผ่านการพัฒนา
ระเบียงนวัตกรรม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในกรอบความร่วมมือฯ 
ผ่านสภาธุรกิจแม่โขง-ล้านช้าง 

4. การรับรองเอกสาร
ผลลัพธ์  

ที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์ รวมจ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 
(1) แถลงข่าวร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-             
ล้านช้าง ครั้งที่ 7 โคยมีสาระส าคัญในภาพรวมไม่แตกต่างจากร่างแถลงข่าวร่วม ที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไว้แล้ว (ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2565)  แต่มี
การปรับแก้ถ้อยค าในย่อหน้าที่ 3 เพื่อให้ปรากฏเรื่องข้อริเริ่มความมั่นคงระดับโลกของจีน 
(Global Security Initiative: GSI) ในลักษณะที่เน้นการสนับสนุนเกื้อกูลกันระหว่างข้อ
ริเริ่ม GSI และกรอบความร่วมมือฯ โดยไม่มีนัยว่าประเทศสมาชิกให้การสนับสนุน GSI 
โดยตรง เนื่องจากประเทศสมาชิกและไทยยังอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของข้อ
ริเริ่ม GSI นอกจากนี้ประเทศสมาชิกยังได้ขอให้ไม่กล่าวถึงเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการทหารและการป้องกันประเทศในย่อหน้าที่ 10 เนื่องจากสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามแจ้งว่า ยังไม่มีความพร้อมที่จะส่งสริมความร่วมมือด้านการทหารและ                 
การป้องกันประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือฯ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทั้งสองประเด็น
ข้างต้นสอดคล้องกับท่าทีของหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ของไทย 
(2) แถลงการณ์ร่วม 4 ฉบับ ได้แก่ 
(2.1) แถลงการณ์ร่วมเพ่ือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ ภายใต้
กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
(2.2) แถลงการณ์ร่วมเพ่ือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงทาง
อาหาร ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
(2.3) แถลงการณ์ร่วมเพ่ือการส่งเสริมความร่วมมือด้านศุลกากรเพ่ือการส่งเสริมการค้า
และการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง -              
ล้านช้าง 
(2.4) แถลงการณ์ร่วมเพ่ือการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง
อารยธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
ทั้งนี้ แถลงการณ์ร่วม 4 ฉบับ มีสาระส าคัญไม่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบไว้แล้ว (ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2565) 

 
  ทั้งนี้ การประชุมฯ ในครั้งนี้เป็นการเตรียมการส าหรับการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือฯ ครั้งที่ 4 
ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2565 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกได้
เห็นพ้องในหลักการในการเสนอร่างแผนปฏิบัติการของกรอบความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ (ค.ศ. 2023 - 2027) (พ.ศ. 2566 
- 2570) ต่อที่ประชุมผู้น าฯ เพ่ือพิจารณารับรอง ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมผู้น าฯ ดังกล่าว ไทยจะรับหน้าที่การเป็น
ประธานกรอบความร่วมมือฯ ร่วมกับจีน ต่อจากเมียนมา โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี จนถึงปลายปี 2567 
 

แต่งตั้ง 
 
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้
ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จ านวน 37 ราย ดังนี้  



34 
 

  1. ให้นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง   
   2. ให้นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการพัฒนาชุมชน และ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง   
   3. ให้นายโชตินรินทร์ เกิดสม พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ชุมพร และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง   
   4. ให้นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
สระบุรี และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการปกครอง  
  5. ให้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการพัฒนาชุมชน  
  6. ให้นายชยาวุธ จันทร พ้นจากต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมท่ีดิน  
  7. ให้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
อุบลราชธานี และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมโยธาธิการและผังเมือง  
  8. ให้นายขจร ศรีชวโนทัย พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
สมุทรสงคราม และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  9. ให้รอ้ยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
กาญจนบุรี  
  10. ให้นายชาธิป รุจนเสรี พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
นครพนม และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดก าแพงเพชร  
   11. ให้นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ชัยภูมิ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดขอนแก่น  
  12. ให้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดหนองคาย และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดจันทบุรี  
  13. ให้นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดอุทัยธานี และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  14. ให้นายธวัชชัย ศรีทอง พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชลบุรี  
  15. ให้นายโสภณ สุวรรณรัตน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ  
  16. ให้นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชุมพร  
  17. ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเชียงใหม่  
  18. ให้นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
อุดรธานี และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครราชสีมา   
  19. ให้นายอภินันท์ เผือกผ่อง พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
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  20. ให้นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดจันทบุรี 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนนทบุรี  
  21. ให้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดลพบุรี 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  22. ให้ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดพะเยา  
  23. ให้นายเอกรัฐ หลีเส็น พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสตูล 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพังงา  
  24. ให้นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดร้อยเอ็ด 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพิษณุโลก  
  25. ให้นายทรงพล ใจกริ่ม พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
กาฬสินธุ์ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดร้อยเอ็ด  
  26. ให้นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดระยอง  
  27. ให้นายอ าพล อังคภากรณ์กุล พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
นครนายก และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดลพบุรี  
  28. ให้นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดล าปาง  
  29. ให้นายสันติธร ยิ้มละมัย พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดล าพูน  
  30. ให้นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดพังงา และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสตูล  
  31. ให้นายผล ด าธรรม พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสระบุรี  
  32. ให้นายสุพจน์ ยศสิงห์ค า พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสิงห์บรุี  
  33. ให้นายพิจิตร บุญทัน พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดบัสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสุรินทร์  
  34. ให้นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ชัยนาท และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอ่างทอง  
  35. ให้นายวันชัย คงเกษม พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
สมุทรปราการ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุดรธานี  
  36. ให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
แพร่ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุตรดิตถ์  
  37. ใหน้ายชลธี ยังตรง พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดยโสธร และ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุบลราชธานี  
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง  
  



36 
 

22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักข่ าวกรองแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร                
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  
 
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักงาน ก.พ. ส านัก
นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงาน 
ก.พ. ส านักนายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 2 ราย เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง และเพ่ือ
ทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการตามล าดับ ดังนี้  
  1. ร้อยต ารวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) 
ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
   2. นายสุวัฒน์ เอ้ือเฟื้อ ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) ด ารงต าแหน่ง                 
รองเลขาธิการ ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง 
นางสาววรวรรณ พลิคามิน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
 
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักงาน ก.พ.ร.                  
ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง นางสาววิริยา เนตรน้อย ที่ปรึกษาการ
พัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) ส านักงาน ก.พ.ร. ให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
 
26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้ง นายวิรัตน์                 
ธัชศฤงคารสกุล ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่จะว่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
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27. เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้ง นายวิบูลย์ วงสกุล ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกอัตราเดือนละ 250,000 บาท โดย
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบ  
 
28. เรื่อง การต่อสัญญาจ้างผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการต่อสัญญาจ้าง นายชีระ วงศบูรณะ ให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกอัตราเดือนละ 274,000 
บาท ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ส่วนสิทธิประโยชน์อ่ืนที่ผู้รับจ้างจะได้รับให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว  
 
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางสาวทิพานัน ศิริชนะ 
ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งรองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 
เป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง ขออนุมัติต่อเวลาการด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  
  
31. เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ                  
(Thai National Committee for International Council of Museum)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่               
1 ตุลาคม 2562 [เรื่อง คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (วธ.)] โดยขอปรับปรุงเฉพาะในส่วนของ
องค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (Thai National Committee for 
International Council of Museum) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  
  องค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (Thai National 
Committee for International Council of Museum) ที่เสนอปรับปรุงในครั้งนี้ ดังนี้   
    ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นรองประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี หรือผู้แทน อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้แทน ผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อ านวยการ
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ รองอธิบดีกรม
ศิลปากร (ที่อธิบดีกรมศิลปากรมอบหมาย) ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์  :                        
สปาฟา ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา หรือผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือผู้แทน ผู้อ านวยการ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และนายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย โดยมีผู้อ านวยการส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ                               
กรมศิลปากร เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ส านักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ และผู้อ านวยการกลุ่มวิจัย ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)  
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  1. พิจารณาด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวทางของสภาการพิพิธภัณฑ์
ระหว่างประเทศ (ICOM)   
   2. สนับสนุนและส่งเสริมวัตถุประสงค์การด าเนินงานของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติแก่นักวิชาชีพ
ด้านพิพิธภัณฑ์และหน่วยงาน องค์กรด้านพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของ                  
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ ให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ    
   3. เผยแพร่และเชิญชวนนักวิชาชีพด้านพิพิธภัณฑ์ หน่วยงาน และองค์กรด้านพิพิธภัณฑสถาน
ภายในประเทศสมัครเป็นสมาชิกของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ   
   4. เป็นศูนย์กลางการติดต่อ ประสานงาน เผยแพร่ข่าวสาร ระหว่างสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ และ
สมาชิกภายในประเทศด้วยวิธีการและสื่อต่าง ๆ  
   5. เป็นผู้แทนของสมาชิกภายในประเทศ 
   6 .  ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ร ะห ว่ า ง ช า ติ  ( International Committee)  ข อ ง                         
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติในการด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติตามความเห็นชอบของ
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ 
   7.  พิจารณาด าเนินการจัดประชุม สัมมนา รวมถึงการฝึกอบรมด้านพิพิธภัณฑ์ 
   8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดในอ านาจหน้าที่ตาม
ความจ าเป็น 
   9. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมาย 
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