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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2565 )  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                    
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเครื่องหมายค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
  3.  เรื่อง   แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570) 
  4.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ 
    พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 
  5.  เรื่อง  การเสนอให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติประเภทสัตว์ในต านาน 
  6.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนการด าเนินโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็กของส่วน 
    ราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 - 2570 
    ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
  7.  เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน 
   8.  เรื่อง   สรุปรายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ 

    นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 16 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
  9.  เรื่อง  รายงานประจ าครึ่งปี (มกราคม-มิถุนายน 2565) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
  10.  เรื่อง  การพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการเรียกเก็บเงินน าส่งจากสถาบันการเงิน 
  11.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์เพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  12.  เรื่อง  มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
    จัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 
  13.  เรื่อง  โครงการสินเชื่อแก้หนี้เพ่ิมทุน 
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 
  15.  เรื่อง  ขอผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า 
    ชายเลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ท้องที่ต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล 
    จังหวัดสตูล เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาจีน - บ้านโคกพยอม  
    ต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
  16.  เรื่อง   รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน
    พ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู ครั้งที่ 2 
  17.   เรื่อง   แนวทางการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์  สารเบนซิลคลอโรด์ และสารเบนซิล 
    ไซยาไนด์ที่น าไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด 
  18.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  19.  เรื่อง  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
    ณ เดือนกันยายน 2565 
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  20.  เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานการพิจารณาศึกษา 
    เรื่อง “การจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
    ประเทศ” ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
    วุฒิสภา 
    

ต่างประเทศ 
 
  21.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากส านักงานส่งเสริม
    การค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา เพ่ือด าเนินโครงการศึกษาจัดท า 
    แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการของประเทศไทย 
    (Thailand Integrated Logistics and Intermodal Transport Development 
    Plan) 
  22.   เรื่อง   รายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรของซาอุดีอาระเบีย  
    ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  23.   เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษี 
    อากรแห่งเอเชียแปซิฟิก (Study Group on Asia-Pacific Tax Administration 
    and Research: SGATAR) ครั้งที่ 52  
  24.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อการแก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาว่าด้วยองค์การทางทะเลระหว่าง
    ประเทศ (Convention on the International Maritime Organization : IMO 
    Convention) 
  25.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-มองโกเลีย ครั้งที่ 1  
    รวมทั้งด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 
  26.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะท างานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 
  27.   เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุม
    อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  28.  เรื่อง  การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า สมัยที่ 14 (Ramsar COP 14) 
  29.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ครั้งที่ 5 

 แต่งตั้ง 
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
  32.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

****************** 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเครื่องหมายค ารับรองเครื่องช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเครื่องหมายค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิจารณาแล้ว 
และให้ด าเนินการต่อไปได้  
   ทั้งนี้ พณ. เสนอว่า   
   1. กฎกระทรวงก าหนดแบบเครื่องหมายค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2560 ข้อ 3 ได้ก าหนดให้
แบบของเครื่องหมายค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดของส านักงานกลาง หรือส านักงานสาขา มี 4 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดตร า
ตอกประทับ 2) ชนิดคีมบีบประทับ 3) ชนิดแถบผนึก และ 4) ชนิดฉลุพ่นทราย เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องหมาย             
ค ารับรองรูปแบบบใหม่ คือ ชนิดซีล (Seal) ซึ่งมีความคงทน แข็งแรง รวมทั้งสามารถตรวจสอบ ติดตามเครื่องชั่งตวง
วัดที่ได้รับการตรวจสอบและให้ค ารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถป้องกันการแก้ไข
หรือดัดแปลงเครื่องชั่งตวงวัดได้โดยง่าย     
   2. ประกอบกับแบบเครื่องหมายค ารับรองตามกฎกระทรวงในข้อ 1. ยังไม่ครอบคลุมเครื่องหมายค า
รับรองเครื่องชั่งตวงวัด ชนิดซีล (Seal) ดังนั้น เพ่ือเป็นการก าหนดให้เครื่องหมายค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด ชนิดซีล 
(Seal) เป็นเครื่องหมายค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดชนิดที่ 5 พณ. พิจารณาแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบ
เครื่องหมายค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้  

ประเด็น กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 60 ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ พณ. เสนอ หมายเหตุ 
ชนิดเครื่องหมาย
ค ารับรอง  

เครื่องหมายค ารับรอง มี 4 ชนิด  
1) ชนิดตราตอกประทับ 
2) ชนิดคีมบีบประทับ  
3) ชนิดแถบผนึก  
4) ชนิดฉลุพ่นทราย  

เครื่องหมายค ารับรอง มี 5 ชนิด 
1) ชนิดตราตอกประทับ 
2) ชนิดคีบบีบประทับ 
3) ชนิดแถบผนึก 
4) ชนิดฉลุพ่นทราย 
5) ชนิดซีล (Seal)  

เ พ่ิ ม เ ติ ม ช นิ ด ข อ ง
เครื่องหมายค ารับรอง
เ พ่ื อ ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม
เครื่องหมายชนิดซีล 
(Seal)  

   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก าหนดแบบเครื่องหมายค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2560 โดย
เพิ่มให้แบบเครื่องหมายค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด ชนิดซีล (Seal) เป็นเครื่องหมายค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด 
ชนิดที่ 5 ซึ่งก าหนดให้ด้านบนของซีลมีตราเครื่องหมายค ารับรอง และหมายเลขล าดับของซีลก ากับไว้ โดย
เครื่องหมายค ารับรองและหมายเลขล าดับของซีลต้องอ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก และไม่สามารถท าลายซีลได้
โดยง่าย  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้   
   ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ที่ สธ. เสนอ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2545 
โดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ฉบับละ 2,000 บาท เป็น
อัตราค่าธรรมเนียมซึ่งไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งบัญญัติให้อัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ฉบับละ 4,000 บาท ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่ได้มีการก าหนด
ค่าธรรมเนียมในส่วนค่าต่ออายุใบอนุญาตไว้ ซึ่งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตามร่างกฎกระทรวงใน
เรื่องนี้เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูล
ทะเบียนสมาชิก การจัดการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามข้อบังคับ   
ทันตแพทยสภาว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2560 ซึ่งมี ความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นส าคัญ ซึ่งคณะกรรมการ  
ทันตแพทยสภาได้เห็นชอบด้วยแล้ว  
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  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม                    
พ.ศ. 2545 โดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ฉบับละ 2,000 
บาท ซึ่งไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่ก าหนด ฉบับละ 4,000 บาท  
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
3. เรื่อง  แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2565-2570) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  แผนปฏิบัติ
การด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570)  ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)  
ได้มีมติเม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าวแล้วและให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ต่อไป [เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (27 มิถุนายน 2538) ที่ให้ถือว่าการประชุม กก.วล เป็นการประชุม
คณะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและมติคณะรัฐมนตรี (1 พฤศจิกายน 2548) ที่ให้น ามติ กก.วล. เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายที่ส าคัญและเรื่องที่ กก.วล. พิจารณาได้ข้อยุติแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ]  โดยแผนปฏิบัติการฯ 
ดังกล่าวเป็นแผนที่ด าเนินการต่อเนื่องจากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มติ (3 พฤษภาคม 2559)  เห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางการแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนด้วยแล้ว ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกันด าเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าว โดยมีผลการด าเนินการ เช่น                
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ส าเร็จร้อยละ 69 (เป้าหมายร้อยละ 75)  การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
ส าเร็จร้อยละ 22 (เป้าหมายร้อยละ 30) และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ส าเร็จร้อยละ 90.85 (เป้าหมายร้อยละ 100) 
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีปัญหาและอุปสรรค และข้อจ ากัด เช่น สถานที่ก าจัด 
ขยะมูลฝอยชุมชนของรัฐและเอกชนส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ระบบติดตาม ก ากับและควบคุม                
การด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ รวมถึงกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ปัจจุบันไม่สามารถก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด าเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย
แผนแม่บทดังกล่าวมุ่งเน้นการจัดการขยะ ณ ปลายทาง ของ อปท. โดยลดการเกิดขยะ การน าของเสียกลับมาใช้ซ้ า
และใช้ประโยชน์ใหม่และการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพ่ือให้การ
จัดการขยะของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้มีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของ
ประเทศ ฉบับท่ี2ฯ โดยยกระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ให้ความส าคัญกับการจัดการที่ต้นทางตามวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)  ตั้งแต่ต้นทาง (เช่น การออกแบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)                     
ให้สอดคล้องกับการก าจัดขยะมูลฝอย ณ ปลายทาง เพ่ือให้มีการน าทรัพยากรกลับคืนจากของเสียให้มากที่สุด โดย
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ สาระส าคัญ 
(1) วิสัยทัศน์ การจัดการขยะวิถีใหม่เพ่ือสิ่งแวดล้อมสะอาดและก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                  

ที่ยั่งยืน 
(2) กรอบแนวคิด การจัดล าดับความส าคัญของการจัดการขยะรูปแบบใหม่และการบริหารจัดการขยะ                   

ตามวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
2.1) การจัดการ ณ ต้นทาง ออกแบบ การผลิต และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการก าหนดหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการร่วมรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของตน
ตลอดวัฎจักรชีวิตตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
2.2) การจัดการ ณ กลางทาง ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนโดยการเลือกใช้สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ซ้ าและเรียกคืนกลับไปรีไซเคิล การคัดแยก
ขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง สอดคล้องกับรูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอย ณ ปลายทาง เพ่ือให้มี
การน าทรัพยากรกลับคืนจากของเสียให้มากที่สุดทั้งในรูปแบบวัสดุรีไซเคิลและพลังงาน 
เพ่ือให้เหลือขยะที่ต้องก าจัดให้น้อยที่สุด 
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2.3) การจัดการ ณ ปลายทาง ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยผสมผสานโดยใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ก่อนการฝังกลบขั้นสุดท้าย เช่น ระบบคัดแยกและน ากลับคืนวัสดุรีไซเคิล 
การเผาเพื่อผลิตพลังงาน การหมักปุ๋ยเพ่ือให้เหลือขยะที่ต้องฝังกลบให้น้อยที่สุด 
2.4) การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการขยะเพ่ือสนับสนุนให้การจัดการขยะเป็นไปอย่าง              
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน  การจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมส าหรับการจัดการ
ขยะ 

(3) เป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการฯ  

3.1) ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 
3.2) ขยะบรรจุภัณฑ์มีการน ากลับมาใช้ประโยชน์  ได้แก่ (1) พลาสติก ร้อยละ 100                  
(2) แก้ว ร้อยละ 86 (3) กระดาษ ร้อยละ 74 และ (4) อะลูมีเนียม ร้อยละ 81 
3.3) การลดปริมาณขยะอาหารเทียบจากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 28 
3.4) ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 50 
3.5) มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 
3.6) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 

(4) มาตรการ
ภายใต้แผนปฏิบัติ
การฯ  

ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้ 
4.1) มาตรการที่ 1 การจัดการขยะท่ีต้นทาง 
 4.1.1) การควบคุมป้องกัน ลดและใช้ประโยชน์ขยะตามวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์    
ต้ังแต่การออกแบบผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถใช้ซ้ าหรือ
น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 4.1.2) การคัดแยกและเก็บรวบรวมเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่หรือส่งก าจัดอย่าง
เหมาะสม 
 4.1.3) สนับสนุนให้ผู้ผลิตมีการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ผู้จ าหน่ายและผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีคิดและวิถีชีวิตให้มีการบริโภค
อย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้น้อยที่สุด ทิ้งให้ถูกที่ คัดแยกเพ่ือน า
กลับไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด 
 4.1.4) ศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดและสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 4.1.5) ก าหนดระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางตามประเภทที่สอดคล้อง
กับรูปแบบหรือเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย ณ ปลายทาง 
 4.1.6) ออกกฎระเบียบให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 
4.2) มาตรการที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะ 
 4.2.1) เพ่ิมศักยภาพการก าจัดขยะเพ่ือให้มีสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้นและ
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดการขยะ ก ากับ
ดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับสถานที่ก าจัดขยะ ร้านรับซื้อของเก่า                  
โรงงานรีไซเคิลทุกประเภท โรงงานหรือสถานประกอบกิจการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อและสถานที่ก าจัดกาก
ของเสียอุตสาหกรรม 
 4.2.2) ก าหนดแนวทางการจัดการขยะที่ยังไม่มีระบบการจัดการหรือขยะที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทที่จะเป็นปัญหาในอนาคต 
4.3) มาตรการที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการขยะ 
 4.3.1) พัฒนากฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ครอบคลุมการจัดการ                
ที่ต้นทางตามวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยผลักดันการออกกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
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 4.2.3) ก าหนดให้ อปท. ทุกแห่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการขยะตั้งแต่              
การคัดแยกที่ต้นทางจนถึงการก าจัด และบังคับใช้อย่างเข้มงวด พัฒนาหรือปรับปรุง
ฐานข้อมูลการจัดการขยะให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 
 4.2.3) สร้างกระบวนการรับรู้ เสริมสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบของ
ประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย  น่าสนใจ เข้าใจง่าย และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
 4.2.4) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะที่ก าจัดยาก
และขยะใหม่ 

(5) การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

5.1) กลไกการขับเคลื่อน 
 5.1.1) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการฯ                     
ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับมีความเข้าใจ ยอมรับ ตระหนัก
ถึงความส าคัญ และร่วมมือในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 5.1.2) การใช้กลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ การใช้เครื่องมือทางการเงินการคลัง เครื่องมือทาง
สังคม และการก ากับดูแลติดตามตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการด าเนินงานการ
จัดการขยะของภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปในทิศทางท่ีก าหนด 
5.2) การติดตามและประเมินผล ก าหนดให้มีการติดตาม ประเมินผล และผลกระทบของ
การด าเนินงานภายใต้มาตรการที่ก าหนดเป็นประจ าทุกปีเพ่ือน ามาปรับปรุงหรือใช้ในการ
ทบทวนแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมและรายงานผลการด าเนินงานต่อ กก.วล. และ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

   ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่ง สศช.  พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบแผนปฏิบัติการฯ    
และเห็นว่าแผนดังกล่าวเป็นแผนระดับปฏิบัติการ จึงควรได้รับการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน 
ระดับกระทรวง กรม และจังหวัดที่มีความส าคัญต่อการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว้ 
 
4. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาคตะวันออก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(กพอ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบมติ กพอ. ครั้งที่ 3/2565 ในการให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานด าเนินโคร งการ 
(Implementing Agency) ส าหรับโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 (โครงการทางวิ่งและทางขับที่ 2) โครงการ
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (โครงการสนามบินอู่ตะเภา) ทั้งนี้ ทางวิ่งและทางขับที่ 2 เป็น
ทรัพย์สินราชพัสดุ เมื่อกองทัพเรือด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ส่งมอบสิทธิการใช้ประโยชน์ให้กับ สกพอ. เพ่ือ
ด าเนินการตามสัญญาร่วมลงทุนต่อไป โดยหากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรี                
มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติ กพอ.  
  2. เห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสนามบิน                
อู่ตะเภา 
   จากเดิม “อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจ านวน 17,768 ล้านบาท ให้กับกองทัพเรือเพ่ือใช้
ในการด าเนินโครงการสนามบินอู่ตะเภา และให้กองทัพเรือด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ (สงป.) 
ต่อไป” 
   เป็น “อนุมัติกรอบวงเงินจ านวน 17,768 ล้านบาท ให้กับกองทัพเรือเพ่ือใช้ในการด าเนิน
โครงการสนามบินอู่ตะเภา และให้กองทัพเรือด าเนินการตามความเห็นของ สงป. ต่อไป ทั้งนี้ ส าหรับแหล่งเงินเพ่ือ
การด าเนินงานการก่อสร้างโครงการทางวิ่งและทางขับที่ 2 โครงการสนามบินอู่ตะเภา อนุมัติให้กระทรวงการคลัง 
(กค.) จัดหาเงินกู้ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (พ.ร.บ. 
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หนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548) ในกรอบวงเงิน 16,210 ล้านบาท ให้กับกองทัพเรือ โดยให้ สงป. จัดสรรงบประมา ณ
สมทบในอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณเป็นไปตามที่ กค. ตกลงกับแหล่งเงินกู้” 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สกพอ. รายงานว่า  
  1. โครงการทางวิ่งและทางขับที่ 2 ตั้งอยู่พ้ืนที่เขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก จังหวัด
ระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการสนามบินอู่ตะเภา ที่ สกพอ. ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์
เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จ ากัด แล้ว ทั้งนี้ ตามหลักการของโครงการสนามบินอู่ตะเภาได้ก าหนดให้โครงการทางวิ่งและ
ทางขับที่ 2 เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของภาครัฐโดยมีกองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งที่ผ่านมากองทัพเรือได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับโครงการทางว่ิงและทางขับที่ 2 โดยเป็นรายการผูกพันปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในกรอบวงเงินจ านวน 1,463.5955 ล้านบาท ส าหรับงานการปรับถม
ดินทางขับเชื่อมทางว่ิงที่ 1 และลานจอดศูนย์ซ่อมอากาศยาน ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทัพเรือได้ออกแบบทางวิ่งที่ 2 และ
ทางขับที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จและผู้รับจ้างของกองทัพเรืออยู่ระหว่างด าเนินงานการปรับถมดินทางขับเชื่อมทางวิ่งที่ 1 
และลานจอดศูนย์ซ่อมอากาศยาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างในเดือนพฤษภาคม 2565 
  2. ส าหรับกรอบวงเงินงบประมาณของโครงการทางวิ่งและทางขับที่ 2 ส่วนที่เหลือ จ านวน 
16,304.4045 ล้านบาทนั้น เดิมกองทัพเรือได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น               
งบผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวงเงินขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 16,211.40 ล้านบาท แต่
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบ
มาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุน มีจ านวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินของโครงการทางว่ิงและทางขับที่ 2 โครงการสนามบินอู่ตะเภา ของ
กองทัพเรือ วงเงิน 16,210.90 ล้านบาท จากการใช้เงินงบประมาณ เป็นการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยงบประมาณรายจ่ายลงทุนโครงการที่อยู่ในรายการใช้เงินกู้ดังกล่าวถูกปรับลดลงจากงบประมาณที่
กองทัพเรือเสนอขอรับจัดสรรจ านวน 500,000 บาท 
  3. คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
12 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณารายละเอียด เหตุผลความจ าเป็นและประเด็นที่เกี่ยวข้องของโครงการลงทุนของส่วน
ราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และได้บรรจุโครงการทางว่ิงและทางขับที่ 2 เข้าอยู่ใน
แผนหนี้สาธารณะฯ ปี พ.ศ. 2565 ประเภทเงินกู้ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. หนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนหนี้สาธารณะฯ ปี พ.ศ. 2565 (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 กันยายน 2564) 

วงเงินการใช้เงินกู้ ปีงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 
2565 2566 2567 รวม 

โครงการทางว่ิงและทางขับที่ 2 3.242.28 7,042.3725 5,926.2475 16,210.90 
  4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพอ. ได้พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินโครงการทางวิ่ง
และทางขับที่ 2 โครงการสนามบินอู่ตะเภา จ านวน 3 ครั้ง สรุปได้ ดังนี้ 
ล าดับ มติ กพอ. รายละเอียด 
4.1 การประชุมครั้งที่ 3/2564 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 
(1) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินโครงการทางว่ิงและทางขับที่ 2 

เป็นเงินกู้ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. หนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 
(2) ให้ กค. เป็นผู้พิจารณาด าเนินการจัดหาเงินกู้ ตามมาตรา 22 แห่ง 

พ.ร.บ. หนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 ในกรอบวงเงิน 16,210.90 ล้าน
บาท ตามแผนโครงการและแผนการใช้จ่ายให้กับกองทัพเรือ และให้ 
สงป. จัดสรรงบประมาณสมทบ โดยอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงิน
งบประมาณเป็นไปตามที ่กค. ท าการตกลงกับแหล่งเงินกู้ 

(3) ให้กองทัพเรือ และ สกพอ. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการเพ่ือไม่ให้
โครงการมีความล่าช้า 

4.2 การประชุมครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 

(1) เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแหล่งเงินส าหรับการก่อสร้างโครงการทาง
ว่ิงและทางขับที่ 2 จากการใช้เงินงบประมาณ เป็นการใช้เงินกู้ 
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ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. หนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 ให้แก่
กองทัพเรือ 

( 2 )  มอบหมายให้  สกพอ .  เป็ นหน่ วยงานด า เนิ น โคร งการ 
(Implementing Agency)1 โดยให้กองทัพเรือและ สกพอ. หารือ
ในรายละเอียดของกิจกรรมในการมอบอ านาจและการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โดยต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ให้ สบน. ประสาน
กับธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย (AIIB) เพ่ือร่วม
พิจารณารายละเอียดของการมอบอ านาจระหว่างกองทัพเรือ และ 
สกพอ. เพ่ือให้ได้ข้อยุติต่อไป 

4.3  การประชุมครั้งที่ 3/2565 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 

(1) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินส าหรับการก่อสร้างโครงการ
ทางว่ิงและทางขับที่ 2 จากการใช้เงินงบประมาณ เป็นการใช้เงินกู้ 
ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. หนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 ในกรอบ
วงเงิน 16,210 ล้านบาท ตามแผนโครงการ และแผนการใช้จ่ายให้กับ
กองทัพเรือ โดยให้ กค. ด าเนินการกู้เงินจ านวนประมาณ 15,455 
ล้านบาท และให้ สงป. จัดสรรงบประมาณสมทบเงินกู้ในกรอบวงเงิน
ที่เหลือจ านวนประมาณ 755 ล้านบาท หรือจ านวนเงินสมทบตามที่ 
กค. จะได้ตกลงกับแหล่งเงินกู้ และให้กองทัพเรือ และ สกพอ. 
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

(2) เห็นชอบให้แก้ไขมติ กพอ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่          
9 มีนาคม 2565 วาระที่ 4.1 การเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินโครงการ
ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ที่ได้เห็นชอบให้ สกพอ. เป็นหน่วยงาน
ด าเนินโครงการ (Implementing Agency) เป็น ให้กองทัพเรือเป็น
หน่วยงานด าเนินโครงการ โดยให้กองทัพเรือเร่งรัดจัดเตรียมเอกสาร
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ สบน. เพ่ือจัดส่งให้ AIIB ต่อไป ทั้งนี้               
ทางวิ่งและทางขับที่  2 เป็นทรัพย์สินราชพัสดุ เมื่อกองทัพเรือ
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ส่งมอบสิทธิการใช้ประโยชน์ให้กับ 
สกพอ. เพ่ือด าเนินการตามสัญญาร่วมลงทุนต่อไป 

(3) ให้กองทัพเรือและ สกพอ. น าเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับท่ี 2 จากการใช้เงินงบประมาณ
เป็นการใช้เงินกู้ต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

__________________________________ 
1 สบน. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0905/388 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งความก้าวหน้าในการจัดหาแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ 
สรุปได้ว่า ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ได้อนุมัติ Project Concept ของโครงการทางวิ่งและทาง
ขับที่ 2 แล้ว และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) พิจารณา อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุน (Investment Committee) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเงื่อนไขของ Environmental and Social Framework ว่า การ
ก าหนดให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการรวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการเอง ( Implementing Agency) 
อาจส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการบริหาร (Executive Board) ของ AIIB เนื่องจากอาจมีความเกี่ยวข้อง
ในหมวด Environmental and Social Exclusion List ข้อ (v) Production of, or trade in, weapons and munitions, including 
paramilitary materials ทั้งนี้ AIIB ได้เสนอแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนการก ากับติดตามโครงการดังกล่าว โดย
เสนอให้กองทัพเรือมอบหมายกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างทั้งการด าเนินงานตามสัญญาจ้างให้กับ สกพอ. ผ่านข้อตกลงระหว่าง
กองทัพเรือและ สกพอ. ทั้งนี้ สบน. ได้มีข้อเสนอขอให้กองทัพเรือจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาตามข้อมูลรายละเอียดที่กองทัพเรือ
ได้เตรียมการไว้แล้วให้เป็นภาษาอังกฤษและมีรูปแบบตามมาตรฐานเอกสารประกวดราคา (Bidding Document) ของ AIIB และให้
กองทัพเรือและ สกพอ. หารือในรายละเอียดของกิจกรรมในการมอบอ านาจและการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน รวมทั้ง            
การด าเนินการมอบอ านาจจะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องด้วย อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือ
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ช้ีแจงว่า หากกองทัพเรือเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยไม่ได้เป็นหน่วยงานด าเนินโครงการ (Implementing Agency) เอง จะท า
ให้ความรับผิดชอบของกองทัพเรือในการก ากับดูแลและบริหารโครงการไม่สามารถด าเนินการไปได้อย่างสมบูรณ์และเบ็ดเสร็จ 
 
5. เรื่อง การเสนอให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติประเภทสัตว์ในต านาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติประเภทสัตว์ในต านานตามมติ
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ (กอช.) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(สปน.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สปน. รายงานว่า 
  1. ในการประชุม กอช. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการที่จะเสนอให้ครุฑและ
นาคเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติประเภทสัตว์ในต านาน และมอบให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมศิลปากร 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (รภ.) และ สปน. หาข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และเสนอ กอช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  2. ต่อมา สปน. โดยส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้หารือร่วมกับผู้แทน วธ. กรมศิลปากร 
และ รภ. มีมติเห็นชอบในหลักการให้เสนอครุฑและนาคเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติประเภทสัตว์ในต านวน ทั้งนี้ มีบาง
หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมที่จะน าเสนอสัตว์ประจ าชาติประเภทสัตว์ในต านาน และบางหน่วยงาน (คณะกรรมการการ
จัดท าหลักเกณฑ์การใช้ค าราชาศัพท์ และคณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย) เห็นว่าไม่อาจก าหนดให้
ครุฑและนาคเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติประเภทสัตว์ในต านานเนื่องจากไม่ใช่สัตว์ในต านานของไทย แต่เป็นสัตว์ใน
ต านานอินเดียโบราณ 
  3. จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันประเทศที่มีสัตว์ประจ าชาติประเภทต านาน เทพนิยายและความเชื่อ 
มีจ านวน 157 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 229 รายการ มีบางประเทศที่มีสัตว์ประจ าชาติมากกว่า 1 รายการ ซึ่งสัตว์ประจ า
ชาติของประเทศต่าง ๆ มีสัตว์ที่ปรากฏอยู่จริง เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์สี่เท้า สัตว์ปีก และเป็นสัตว์ในต านานเทพ
นิยายและความเชื่อ แม้ว่าจะไม่มีผู้พบเห็นหรืออาจจะไม่ปรากฏว่ามีแหล่งอาศัยอยู่ในประเทศ แต่คนในชาตินั้น ๆ มี
ความเชื่อและศรัทธาจนมีการสร้างสรรค์เป็นสัญลักษณ์ประจ าชาติ สัตว์ในต านวนประจ าชาติจะมีการประกาศใน
ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ชาติที่ยาวนาน มีอารยธรรม เช่น ประเทศจีน หมีแพนด้าเป็นสัตว์ประจ าชาติ และมังกรเป็น
สัตว์ประจ าชาติประเภทต านาน ประเทศอินโดนีเซีย มังกรโคโมโดเป็นสัตว์ประจ าชาติ และครุฑเป็นสัตว์ประจ าชาติ
ประเภทต านาน และประเทศกรีซ ปลาโลมาเป็นสัตว์ประจ าชาติ และนกฟินิกซ์เป็นสัตว์ประจ าชาติประเภทต านาน 
ทั้งนี้ สัตว์ในต านานเหล่านั้นมักจะน ามาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ เป็นตราแผ่นดิน โล่และอาร์ม หรือปรากฏในธง
ต่าง ๆ และมีความเก่ียวข้องกับสถาบันเป็นส่วนใหญ่ 
  4. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีสัตว์ในจินตนาการ ต านาน และ
ความเชื่อมากมาย เช่น นาค ครุฑ หงส์ คชสีห์ ราชสีห์ ช้างเอราวัณ และกินรี ปรากฏอยู่ในสิ่งต่าง ๆ และจะพบว่า
เรื่องราวเกี่ยวกับนาคมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต สะท้อนถึงต านานและความเชื่อมาแต่อดีต สื่อออกมาผ่านทาง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น เป็นผู้พิทักษ์ศาสนา เป็นบันไดเชื่อมระหว่างโลกและ
สวรรค์ นาคจึงเป็นหนึ่งในคติความเชื่อที่ปรากฏในสังคมไทยมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ ปัจจุบันคติความเชื่อเรื่อง
นาคยังคงปรากฏในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรม ทั้งที่เป็นวิถีปฏิบัติสืบทอดมาแต่โบราณ รวมทั้ งมี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมที่ปรากฏอย่าง
หลากหลายในสังคมไทย เช่น ในวันออกพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ข้ึนดาวดึงส์ นาคที่อาศัยอยู่
ตามแม่น้ าโขงต่างยินดีปรีดา พากันจุดบั้งไฟถวายการเสด็จลงกลับสู่โลกมนุษย์ของพระองค์เป็นพุทธบูชา ซึ่งความเชื่อ
ดังกล่าวเป็นต้นเค้าของต านาน เรื่อง “บั้งไฟพญานาค” และในประเพณีไหลเรือไฟ เรือที่ตกแต่งขึ้นก็แทนพญานาค
เพ่ือลอยไปบูชารอยพระพุทธบาท ดังนั้น การเสนอให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติประเภทสัตว์ในต านานจึงมีความ
เหมาะสม เพราะจะสร้างให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ จะเป็น Soft Power 
ที่ส าคัญ ทั้งยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยน าทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ กลายเป็นสินค้า
ส่งออกทางวัฒนธรรม น ารายได้เข้าประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน 
  5. ในการประชุม กอช. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้พิจารณาการเสนอให้นาคเป็นเอกลักษณ์
ประจ าชาติประเภทสัตว์ในต านานก่อนในเบื้องต้น เนื่องจากนาคมีคติความเชื่อที่ปรากฏในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน 
โดยเป็นตัวแทนของประชาชน ดังจะเห็นได้จากวัฒนธรรมประเพณีและศิลปกรรมจ านวนมากของไทยที่ผูกพันกับนาค 
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นาคจึงถือเป็นสัญลักษณ์สะท้อนวัฒนธรรมของประชาชนอย่างแนบแน่น การเสนอนาคให้เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ
ประเภทสัตว์ในต านานจึงมีความเหมาะสม และสามารถน ามาต่อยอดเป็น Soft Power ในการน าวัฒนธรรมมาใช้เป็น
ทรัพยากรในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการก าหนดให้นาคเป็น
เอกลักษณ์ประจ าชาติประเภทสัตว์ในต านาน โดยให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพิจารณา
ให้ความเห็นประกอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  6. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
   6.1 เห็นชอบในหลักการก าหนดให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติประเภทสัตว์ในต านาน  
   6.2 มอบหมายกรมศิลปากร ส านักช่างสิบหมู่ ด าเนินการร่างภาพต้นแบบนาคเสนอเข้าที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป 
    6.3 มอบหมาย วธ. ด าเนินการใช้นาคเป็น Soft Power เพ่ือวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และก าหนดกิจกรรมที่เก่ียวข้องต่อไป  
   ทั้งนี้ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2565 มีมติรับทราบภาพร่างต้นแบบนาคและรายละเอียดประกอบตามที่ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรเสนอ โดยภาพ
ต้นแบบต้องการสื่อให้เห็นภาพรวมคติความเชื่อเกี่ยวกับนาค เป็นรูปพญานาคสี่ตระกูล คือ ตระกูลวิรูปักษ์ (สีทอง) 
ตระกูลเอราปถ (สีเขียว) ตระกูลฉัพพยาปุตตะ (สีรุ้ง) และตระกูลกัณหาโคตมะ (สีด า) และมีนาคตัวใหญ่สุด คือ               
นาควาสุกรี ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ ส่วนรายละเอียดประกอบภาพ เช่น 
คลื่นน้ า และศาสนสถาน เพ่ือสื่อให้เห็นว่านาคเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ าและความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงบทบาทการเป็น              
ผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา 
 
6. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการด าเนินโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 - 2570 ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบอนุมัติแผนงานโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี พ.ศ. 2565 - 2570 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 531.3597 ล้านบาท 
  2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) ด าเนินการตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนและบูรณาการการท างานร่วมกัน
กับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ (มูลนิธิฯ) ดังนี้ 

หน่วยงาน วงเงิน (ล้านบาท) 
กษ. โดยกรมพัฒนาที่ดิน 514.5697 
กษ. โดยกรมชลประทาน 1.8570 
ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ า 14.9330 

รวม 531.3597 
  3. แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2565 - 2566 ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานมาด าเนินการเป็นอันดับแรก หากไม่สามารถปรับแผนได้ หรือไม่มี
งบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอ หรือไม่มีงบประมาณจากแหล่งอ่ืนมาด าเนินการ ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2567 - 
2570 ให้ด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 
  4. ให้ส านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการซ่อมแซมแหล่ง
น้ าขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับ อปท. ปี พ.ศ. 2565 - 2570 (ตามข้อ 1) ตามแผนที่ก าหนด 
  ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินโครงการและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ                
พ.ศ. 2566 เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว เพ่ือมาด าเนินการเป็นล าดับแรก ส่วนการด าเนินการและค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป 
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยันความพร้อมของ
โครงการเกี่ยวกับรายละเอียดของแบบรูปรายการ สถานที่ด าเนินการและประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยค านึงถึงศักยภาพ ความคุ้มค่า ประหยัด เป้าหมาย และประโยชน์ที่ทางราชการและ
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ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน
ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สทนช. รายงานว่า  
  1. ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 และ
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดแนวทางการถ่ายโอน
ภารกิจของส่วนราชการให้กับ อปท. โดยก าหนดขอบเขตการถ่ายโอนแหล่งน้ าที่มีปริมาตรเก็บกักน้ าน้อยกว่า                     
2 ล้านลูกบาศก์เมตร และแหล่งน้ าที่มีการใช้ประโยชน์ของประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่หนึ่งจังหวัด รวมทั้งบ่อน้ าบาดาล
ที่ไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่หาน้ ายาก และไม่ใช้วิชาการด้านอุทกธรณีวิทยาชั้นสูง ให้ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. 
ด าเนินการแทน หากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินที่จะถ่ายโอนมีสภาพช ารุดเสียหาย ให้ส่วนราชการด าเนินการ
ซ่อมแซมและตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของโครงการก่อนถ่ายโอนให้ อปท. 
  2. ปัจจุบันมีโครงการขนาดเล็กด้านแหล่งน้ าที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับ อปท. มากกว่า 8,000 
รายการ โดยเป็นแหล่งน้ าที่ไม่พร้อมถ่ายโอนและ อปท. ไม่พร้อมรับ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากสภาพไม่พร้อมใช้
งาน ช ารุดเสียหาย ท าให้เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  3. สทนช. และมูลนิธิฯ ได้ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนโครงการขนาดเล็กให้กับ 
อปท. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยมูลนิธิฯ ได้น าเสนอผลการด าเนินการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ าขนาด
เล็กที่ช ารุดเสียหายที่ผ่านมา โดยได้มีการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ าขนาดเล็กที่ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจ
ให้ อปท. และแหล่งน้ าประเภทอ่ืน ๆ ด้วยวิธีการบริหารจัดการน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริ ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ที่
ได้รับประโยชน์ได้มีส่วนร่วมในการสละแรงงาน และมูลนิธิฯ ได้จัดซื้อวัสดุ เพ่ือซ่อมแซมให้ รวม 646 โครงการ ใน               
9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดน่าน อุทัยธานี เพชรบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุดรธานี ปัตตานี ยะลา และจังหวัด
นราธิวาส โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน จ านวน 
มีปริมาณน้ าเก็บกักเพ่ิมข้ึน 122.2 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 43,549 ครัวเรือน 
มีพ้ืนที่รับประโยชน์ 204,218 ไร่ 
ท าให้เกิดการจ้างงาน 960 คน 
มูลค่าการจ้างงาน 39.66 ล้านบาท 
คาดการณ์รายได้ของเกษตรกร (จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น 244.30 
ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุน 5.06 เท่า) 

1,430 ล้านบาท 

สามารถสร้างโอกาสการท างานให้กับผู้ว่างงานจากการถูกเลิกจ้างและ
บัณฑิตที่จบการศึกษาแต่ยังไม่มีงานท า ให้มีอาชีพ มีรายได้  ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้ง
ช่วยซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ าขนาดเล็กให้
ประชาชนในด้านอุปโภคบริโภคและด้านเกษตรกรรม 

- 

  4. สทนช. เล็งเห็นปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ าของส่วนราชการให้กับ อปท. ดังกล่าว
ข้างต้น จึงเห็นควรให้มูลนิธิฯ น าประสบการณ์และความส าเร็จที่ผ่านมา มาขยายผลในการสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจด้านแหล่งน้ าที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับ อปท. โดยมูลนิธิฯ จะท าการส ารวจแหล่งน้ าที่ช ารุดเสียหายและจัดท า
โครงการซ่อมแซมพร้อมรายละเอียดแบบรูปรายการโดยเฉพาะ หากมีแหล่งน้ าที่มีความจ าเป็นต้องซ่อมแซมเร่งด่วน
และเป็นประโยชน์กับประชาชน ให้ด าเนินการซ่อมแซมทันที เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถถ่ายโอนแหล่งน้ าดังกล่าว
ให้กับ อปท. ร่วมกับประชาชนบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์ต่อไป 
  5. ในคราวประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่                 
9 ธันวาคม 2564 [รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน] ที่ประชุมได้ มีมติเห็นชอบใน
หลักการการขับเคลื่อนการถ่ายโอนโครงการขนาดเล็กให้กับ อปท. ตามแนวทางของมูลนิธิฯ โดยให้ สทนช. 
พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งให้ สงป. พิจารณา
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงโครงการขนาดเล็กด้านแหล่งน้ าให้สามารถใช้งานได้
ก่อนถ่ายโอนให้กับ อปท. และให้ สทนช.  สงป. และ อปท. พิจารณาข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน 
  6. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 สนทช. ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สงป. 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ า กรมพัฒนาที่ดิน                     
กรมประมง ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิฯ เพ่ือหารือแนว
ทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ าให้กับ อปท. โดยที่ประชุม มีมติให้ สทนช. เป็น
เจ้าภาพในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและมูลนิธิฯ โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเดิม เป็นผู้ขอตั้ง
งบประมาณ และมูลนิธิฯ เป็นผู้ด าเนินการส ารวจและปรับปรุงซ่อมแซมโครงการ ทั้งนี้ โครงการ ปี พ.ศ. 2565 - 
2566 ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และโครงการปี 
พ.ศ. 2567 - 2570 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในงบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งมอบมูลนิธิฯ 
จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับ อปท. ปี                     
พ.ศ. 2565 - 2570  
  7. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 สทนช. ได้ประชุมพิจารณาแนวทางการขอรับงบประมาณและกรอบ
วงเงินที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิฯ ร่วมกับกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมพัฒนาที่ดิน 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และมูลนิธิฯ โดยที่ประชุมได้มีมติขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกรอบ
วงเงินงบประมาณ 531.3597 ล้านบาท (เป็นจ านวนโครงการและกรอบวงเงินที่มีการสรุปภายหลังการประชุมซึ่ง
เป็นการด าเนินการตามมติของที่ประชุม) โดยมีรายละเอียด สรุปได้ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
กิจกรรม ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

ส ารวจแหล่งน้ า
ขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 
2565 - 2569  
3,029 โครงการ 

21.6360 17.5800 13.9300 13.3550 13.4300 - 79.9310 

- กรมชลประทาน 
4 โครงการ 

 1.0880 - - - - 1.0880 

- กรมทรัพยากรน้ า 
59 โครงการ 

2.1750 3.2850 - - - - 5.4600 

- กรมพัฒนาที่ดิน 
2,966 โครงการ  

19.4610 13.2070 13.9300 13.3550 13.4300  73.3830 

การซ่อมแซมแหล่ง
น้ าขนาดเล็ก ปี 
พ.ศ. 2566 - 2570  
750 โครงการ 

12.7600 72.0640 87.7140 89.0965 92.9002 96.8940 451.4287 

- กรมชลประทาน 
1 โครงการ 

- - 0.7690 - - - 0.7690 

- กรมทรัพยากรน้ า 
15 โครงการ 

- 6.1300 3.3430 - - - 9.4730 

- กรมพัฒนาที่ดิน 
734 โครงการ 

12.7600 65.9340 83.6020 89.0965 92.9002 96.8940 441.1867 

รวม 34.3960 89.6440 101.6440 102.4515 106.3302 96.8940 531.3597 
  8. ในคราวประชุม กนช. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
โครงการซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ถ่ายโอนให้กับ อปท. ปี พ.ศ. 2565 - 2570 ตาม
แผนปฏิบัติการระยะ 6 ปี ของมูลนิธิฯ 
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7. เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เสนอ 
ดังนี้  
  1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน 
  2. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 [เรื่อง ผลการด าเนินการตามมาตรา 5/8 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559] เฉพาะข้อ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบองค์การมหาชน 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กพม. รายงานว่า  
  1. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ                
(มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 กรกฎาคม 2560) ส านักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือให้องค์การมหาชน
ถือปฏิบัติ [ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1208/686-723 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ตาม
มาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)] ต่อมากระทรวงการคลัง (กค.) ได้ประกาศ
หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (ออกตามนัยมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561)                 
ซ่ึงก าหนดให้องค์การมหาชนในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ                
พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งได้ประกาศหลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
และหลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตามล าดับ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของ
รัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและโครงสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน ซึ่ง
ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพม. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ กค. ดังกล่าวแล้ว พบว่า จะต้องปรับปรุง
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กค. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างและองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง อ านาจหน้าที่ การประชุม การประเมินผล
งาน และการบังคับใช้  
  2. กพม. ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุง
รายละเอียดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่ง กค. เห็นว่า กรณีที่มีการก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับทางการเงิน 
อาจขัดต่อหลักความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นข้อก าหนดใน
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพและประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ 
ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญได้ ดังนั้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งความเห็นของ กค. ให้ กพม. 
พิจารณาประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว
แล้วมีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ให้ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชนจาก เดิม 
“พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน” เป็น 
“พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการองค์การมหาชนในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็น                   
ไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน” ทั้งนี้ กค. ไม่ขัดข้องในการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ในประเด็นดังกล่าว 
  3. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ สรุปได้ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
องค์การมหาชน (เดิม) 

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
องค์การมหาชน (กพม. เสนอมาในครั้งนี้  
ซึ่งปรับให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กค.) 
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โครงสร้างและองค์ประกอบ เช่น 
- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธาน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบจ านวนไม่น้อยกว่า
สองคน และให้ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน
นั้นเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ (ไม่ได้ก าหนด
ขนาดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ) 

- จ านวนสามถึงห้าคน ประกอบด้วย (1) ประธาน
กรรมการตรวจสอบ (2) กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า
สองคนแต่ไม่เกินสี่คน และ (3) หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
ภายในขององค์การมหาชนนั้นเป็นเลขานะการ 

- กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

-  กรรมการตรวจสอบฯ จ านวนหนึ่ งคนมาจาก
กรรมการองค์การมหาชนนั้น ๆ โดยจะเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการที่มี
ชื่อเรียกอย่างอ่ืนก็ได้ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เช่น 
- กรรมการตรวจสอบฯ ควรเป็นผู้มีความช านาญหลาย
ด้าน โดยอย่างน้อยต้องมีความเข้าใจในองค์การมหาชน
และมีประสบการณ์เพียงพอเพ่ือน าเสนอมุมมองได้
หลากหลาย และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

- คณะกรรมการองค์การมหาชนควรพิจารณาและ
ก า ห น ด ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ จ า เ ป็ น ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ (List of Competencies) 
เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยควรมี
ความรู้ที่เพียงพอ ดังนี้ (1) ลักษณะการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ (2) การเงินและการบัญชี (3) การ
บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (4) 
การตรวจสอบภายใน และ (5) กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน  

- กรรมการตรวจสอบฯ อย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้มี
ความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี
หรือการเงิน (ก าหนดไว้ในโครงสร้างและองค์ประกอบ) 
- ในกรณีที่ไม่มีกรรมการองค์การมหาชนที่มีความรู้
ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ
การเงิน หรือไม่มีผู้มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
กับบัญชีหรือการเงิน องค์การมหาชนต้องจัดหาที่
ปรึกษาจากภายนอกที่มีคุณสมบัติดังกล่าวร่วมเป็น
กรรมการตรวจสอบด้วยหนึ่งคน 

- ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
อย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน เพ่ือท า
หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

ไม่ได้มีการก าหนดไว้ - ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจ าและไม่เป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การมหาชนนั้น โดย
ให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้น
สภาพจากองค์การมหาชนที่เคยสังกัด ภายในระยะเวลา
สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ 

การแต่งตั้ง 
คณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นผู้แต่งตั้งประธาน
และกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน โดยจ านวน
กรรมการตรวจสอบขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การ
มหาชน ขอบเขตความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และให้รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการตรวจสอบให้รัฐมนตรีรักษาการตามพระ

คณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นผู้แต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบฯ และให้รายงานการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือการเปลี่ยนแปลงใด 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบให้รัฐมนตรี
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่ได้มีการแต่งตั้งหรือ
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ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนทราบภายในสามสิบ
วัน นับแต่ได้มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลง (ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้
ก าหนดไว้ในโครงสร้างและองค์ประกอบแล้ว) 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณธกรรมการตรวจสอบฯ ตามวาระของการเป็นกรรมการองค์การมหาชน
ในองค์การมหาชนนั้น 

อ านาจหน้าที่ เช่น 
- ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบและงบประมาณของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

- จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้
สอดคล้ อ งกั บขอบเขตความรั บผิ ดชอบในการ
ด าเนินงานขององค์การมหาชน โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนและมีการ
สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

ไม่ได้มีการก าหนดไว้ -  สอบทานประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลที่ดี รวมถึงระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์การ
มหาชน และระบบการรับแจ้งเบาะแส 
- สอบทานให้องค์การมหาชนมีการรายงานการเงินอย่าง
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

- พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การ
มหาชนเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น 
เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน (ไม่ได้ก าหนดขั้นตอนการประเมินผลงานของ      
ผู้ตรวจสอบภายในไว้)  
- พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมี
ความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 

- ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน 
เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการองค์การ
มหาชน โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนการประเมินผล
งานผู้ตรวจสอบภายใน 
- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการองค์การ
มหาชนในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็น
ไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 

การประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชนควรจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้องปีละสองครั้ง เพ่ือตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานและงบการเงินและจัดท ารายงานเสนอ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

ควรก าหนดไม่น้อยกว่าสี่ครั้งต่อปี โดยองค์ประชุมและ
การลงมติที่ประชุมให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ควรมรการประชุมร่วมกับผู้บริหารของ
องค์การมหาชน ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบ
ภายนอกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

การก าหนดเบี้ยประชุม 
ให้กรรมการตรวจสอบฯ ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตราเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการองค์การมหาชนแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนนั้น 

การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไม่ได้มีการก าหนดไว้ ต้องด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ในภาพรวมและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบฯ รายบุคคล (โดยให้
รายงานในรายงานประจ าปีขององค์การมหาชนหรือ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การมหาชน) 
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การบังคับใช้ 
- เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ฉบับนี้ ให้
ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งให้องค์การมหาชนทราบ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวัน 

ไม่ได้มีการก าหนดไว้ - ในกรณีที่ กค. ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ฯ เพ่ิมเติม ใน
ภายหลัง ให้องค์การมหาชนปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของ กค.ฯ เพ่ือความต่อเนื่องในการบริหาร
กิจการขององค์การมหาชน 

 
8. เรื่อง  สรุปรายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 16 

(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ 
นายกรัฐมนตรี (กตน.)  เสนอ  สรุปรายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
ครั้งที่ 16 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

 1. นโยบายหลัก 9 ด้าน ประกอบด้วย 
 

นโยบายหลัก มาตรการ/ผลการด าเนินงานทีส่ าคัญ 
1) การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ 28กรกฎาคม 2565 เช่น พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรม
วัฒนธรรมอาสาท าความดีทั้งแผ่นดิน 

2) การสร้างความม่ันคง 
ความปลอดภัยของประเทศ
และความสงบสุข 
ของประเทศ 

ยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยขึ้นสู่ระดับ Tier 2 โดยได้ด าเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานใน
แรงงานกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและได้รับสภาพการจ้างตาม
หลักสากล เช่น (1) การตรวจแรงงานที่ศูนย์ควบคุม การแจ้งเรือเข้าออก (Port In and 
Port Out Control Center: PIPO) ในพ้ืนที่ 22 จังหวัดชายทะเล (2) การตรวจแรงงานเชิง
คุณภาพในสถานประกอบการทั่วไปและการตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้
แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ  การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และ (3) การผ่อนผันแรงงานต่าง
ด้าว 3 สัญชาติให้อยู่ในราชอาณาจักรเพ่ือท างานได้ชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของ               
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

3) การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1) จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2565 โดยมีกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ความส าคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ และ               
การมอบโล่รางวัลนายกรัฐมนตรี เช่น รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย รางวัลผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่นชาวต่างประเทศและรางวัล พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยดีเด่น  
3.2) ยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันและนโยบายรัฐบาลโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG) รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สร้างรายได้ และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้คัดเลือกงาน
เทศกาล/ประเพณีที่มีความโดดเด่นในจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและยกระดับไปสู่
ระดับชาติและนานาชาติ เช่น ประเพณีเวียนเทียนทางน้ ากลางกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 
และประเพณีบูชาพระธาตุ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองคนดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.3) จัดงาน “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ลานวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2565 

4) การสรา้งบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก 

ถ้ อยแถลงในพิ ธี เปิ ดงาน China International Consumer Products Expo 
(Hainan Expo) ประจ าปี ค.ศ. 2022 และ Global Consumption Forum ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงการณ์ถึงการจัดงานมี
ส่วนเพ่ิมพูนการค้าและการลงทุนระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาครวมทั้งได้ขยายโอกาส
ส าหรับนักธุรกิจไทยและจีนในการเข้าถึงวัตถุดิบระหว่างกันสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลไทยให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับมณฑลต่าง ๆ ของจีน ในทุกมิติ และได้กล่าว
แสดงความยินดีกับพัฒนาการของท่าเรือการค้าเสรีของมณฑลไห่หนานที่มีบทบาทส าคัญ
เป็น “สะพานการค้าและการลงทุน” ที่เชื่อมระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนและภูมิภาค
อ่ืน ๆ ภายใต้ข้อริเริ่ม Belt and Road Initiative รวมทั้งให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
การค้าเสรีที่สอดคล้องกับเป้าหมายการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบ
เอเปคที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2565 

5) การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 

5.1) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เช่น พัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงยกระดับสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ 
ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพืชกัญชงเชิงอุตสาหกรรมแห่งอาเชียน 
(Industrial Hemp Hub of ASEAN) ภายใน 5 ปี สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 
40,000 ล้านบาท และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อไร่  
5.2) พัฒนาภาคเกษตร เช่น ด าเนินโครงการ Pig Sandbox น าร่องที่จังหวัดราชบุรีตามที่
นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายเพื่อเพ่ิมช่องทางรายได้สร้างความยั่งยืนให้อาชีพเกษตรกร                  
ผู้เลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการท าเกษตร และโครงการ “มหกรรมผลไม้และของดีป่าละอู” 
ประจ าปี 2565  จัดขึ้นเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน
ป่าละอู ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพ้ืนที่
ปลูกทุเรียน และให้ผลแล้ว 8,109 ไร่ ปริมาณผลผลิต 7,118.44 ตัน 
5.3) พัฒนาภาคการท่องเที่ยว โดยในเดือนกรกฏาคม 2565 ได้ด าเนินการตามแผนงาน
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินระยะทางรวม 6.3 กิโลมตร ในพ้ืนที่
โครงการนนทรี ทั้งนี้ โครงการด าเนินการแล้วเสร็จระยะทางรวม 62 กิโลเมตร 
5.4) พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้าการบริการและการลงทุนใน
ภูมิภาค เช่น กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ “ไทย-ซาอุดีอาระเบีย”              
(Thai Saudi Business Matching) จ านวน 70 บริษัท มีการเจรจาจับคู่กับนักธุรกิจไทย
กว่า 352 คู่ สร้างมูลค่าการซื้อขายประมาณ 130 ล้านบาท และมูลค่าคาดการณ์ภายใน
หนึ่งปีมากกว่า 11,500 ล้านบาท 

 5.5) พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา
แพลตฟอร์มควบคุมและระบบจัดการจราจรทางอากาศโดยกระทรวงคมนาคม (บริษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ ากัด)  ร่วมกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท AI and 
Robotics Ventures จ ากัด (ARV) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการน าร่อง
ด้านการจัดการจราจรทางอากาศส าหรับอากาศยานไร้คนขับ โดยใช้โครงการวังจันทร์
วัลเลย์ จังหวัดระยอง เป็นพ้ืนที่น าร่องและจะขยายผลการใช้งานไปยังพ้ืนที่อ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
5.6) ขับเคลือ่นเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP  และกลุ่มวิสาหกิจ
หรือสหกรณ์ผ่านกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยได้ประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 มีผู้เข้าฝึกอบรม 7,683 คน 
 

6) การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งของฐานราก 

6.1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในตามแผนบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม 
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Coopshopth. net แ ล ะ  Coop- mart. net แ ล ะ แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม  Thaitrade. com                          
(ตลาดต่างประเทศ) และ Phenixbox.com (ตลาดภายในประเทศ) เกิดการจับคู่เจรจา
ธุรกิจกับกลุ่มผู้ประกอบการ 14 แห่ง มีคู่เจรจาธุรกิจ 41 คู่ มูลค่าซื้อขายประมาณ 3 ล้าน
บาท 
6.2) โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ เช่น โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้ผู้สูงอายุ 1,371 คน และโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสม
กับวัยและประสบการณ์ 10,503 คน 
6.3) บูรณาการให้ความช่วยเหลือผ่านกลไกศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ โดยได้
ด าเนินการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายแล้ว 645,525 ครัวเรือน 

7) การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูแ้ละพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 

7.1) ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจ าเป็นพื้นฐาน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้เรียน และเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาทางเลือกโดยปรับเพ่ิมแบบขั้นบันไดต่อเนื่ อง                            
4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2566-2569 
7.2) ด าเนินโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) โดยการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น  ระดับกลาง และระดับสูง 
เพ่ือเป็นต้นแบบการด าเนินงานโรงเรียนอีโคสคูลในประเทศไทย มีโรงเรียนอีโคสคูล            
ระดับต้น 254  โรงเรียน 

8) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

8.1) ลงนามความร่วมมือสร้างต้นแบบองค์กรสุขสภาพดีน าไทยสู่เมืองหลวงสุขภาพ
โลก โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถาบันการสร้างชาติได้ลงนามความร่วมมือ “การ
พัฒนาสุขสภาพองค์กรเพ่ือการสร้างชาติ” เพ่ือน าประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นเมือง
หลวงของการส่งเสริมสุขภาพของโลก 
8.2) รณรงค์วันป้องกันการจมน้ าโลก “ก้าวผ่านโควิด ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
ปลอดภัยและไม่จมน้ า” โดยสมัชชาสหประชาชาติได้ก าหนดให้วันที่ 25 กรกฎาคม ของ
ทุกปี เป็น “วันป้องกันการจมน้ าโลก” (World Drowning  Prevention Day)  เพ่ือให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนทั่วโลกตระหนักถึงความส าคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหาการ
จมน้ า 

9) การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
การรกัษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  

9.1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ า ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สามารถรองรับผลกระทบจากภัยแล้งได้ โดยได้ด าเนินการเจาะพัฒนา
บ่อน้ าบาดาล 2 บ่อ และก่อสร้างระบบประปาฯ 1 ระบบ ปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้น 0.4380              
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,000 ครัวเรือน 
9.2) โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park)  โดยการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐาน 
ปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติผ่านการรับรองมาตรฐานอุทยานแห่งชาติสีเขียวแล้ว 102 แห่ง 
9.3) ผลักดันไม้กลายเป็นหินตากสู่อุทยานธรณีระดับโลก โดยได้รับการบันทึกสถิติโลก 
“ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” จาก Guinness World Records ซึ่งค้นพบในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ)  จังหวัดตาก มีความยาวถึง 
69.70 เมตร และนับเป็นมรดกทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่น ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ศึกษา
และเรียนรู้  และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านชากดึกด าบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติ
วิทยาต่อไป 

  2. นโยบายเร่งด่วน 9 เรื่อง ประกอบด้วย  
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นโยบายเร่งด่วน มาตรการ/ผลการด าเนินงานทีส่ าคัญ 
1) การแก้ไขปัญหาในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน 

1.1) พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) LOT 19 “ช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ลดราคาสูงสุด ร้อยละ 48” โดยจัดจุดจ าหน่ายข้าวถุง
ราคาถูกทั่วประเทศ 703 จุด สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไม่น้อยกว่า             
13  ล้านบาท 
1.2) แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชน โดยผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอตั้งแต่
วันที่ 8 เมษายน-21 กรกฎาคม 2565 รวม 296 ราย มูลหนี้รวม 36.27 ล้านบาท 
1.3) ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซล ลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก                  
2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม- 20 กันยายน 2565 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนและภาคธุรกิจ 
1.4) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้รับการลดภาระดอกเบี้ย 353,267 ราย และ
โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสิทธิเข้า
ท าประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 21,312 ราย 
1.5) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยได้โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 กรกฎาคม 2565 รวม 40,765.87               
ล้านบาท 

2) การปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสถาบันการเงินประชาชน โดยส่งเสริมการออมทรัพย์และให้บริการทางการเงิน           
แก่สมาชิก และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้คุณภาพชีวิต และสวัสดิการของสมาชิก
และประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ มีองค์กรการเงินชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสถาบันการเงิน
ประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 แล้ว 7 แห่ง 

3) การให้ความช่วยเหลือ 
เ กษต ร กรและพั ฒนา
นวัตกรรม 
 

3.1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) เช่น พัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลติในพ้ืนที่
ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จ านวน 67,164 ไร่ และส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 
1,000 ราย 
3.2) สร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่เกษตรกร เพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวและ
ยางพารา เช่น ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือจ าหน่าย 48,724.31 ตัน และประกัน
รายได้เกษตรกรชาวสวนยาง (ระยะที่ 3) ให้แก่เจ้าของสวนยาง 1.329 ล้านราย 

4) การยกระดับศักยภาพ 
ของแรงงาน 

ยกระดับศักยภาพของแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  เช่น                       
(1) โครงการฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม                  
6 กลุ่มเป้าหมาย (ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์ 
และหุ่นยนต์) มีผู้เข้าร่วม 5,671 คน (2) โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพ่ิม
มูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน มีผู้เข้าร่วม 1,330 คน และ (3) โครงการเพ่ิมทักษะก าลัง
แรงงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีผู้เข้าร่วม 7,007 คน 

5) การวางรากฐานระบบ 
เศรษฐกิจของประเทศ 
สู่อนาคต 

5.1) ส่งเสริมการลงทุน โดยมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือนมกราคม-
กรกฎาคม 2565 ในพ้ืนที่ “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” (Eastern Economic 
Corridor: EEC) (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)  758 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 394,012             
ล้านบาท และในพ้ืนที่ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)” (Special Economic Zone: SEZ)              
1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 553 ล้านบาท 
5.2) จัดกิจกรรมชักจูงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี 
และสิงคโปร์ ) ให้มาลงทุนในพ้ืนที่ EEC โดยมีอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจ เช่น 
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว 
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6) การเตรียมคนไทย 
สู่ศตวรรษที่ 21 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 โดยได้โอนเงิน
สนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาเด็กและเยาวชน องคก์รเอกชน/ชุมชน ในการท ากิจกรรมที่
สร้างสรรค์ทุกระดับ 36.240 ล้านบาท มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 64,085 คน 

7) การแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดและสร้าง 
ความสงบสุขในพื้นที ่
ชายแดนภาคใต้ 
 

7.1) เผาท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งท่ี 53 เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 
จ านวน 40.7 ตัน จาก 185 คดี มูลค่ารวม 34,688 ล้านบาท และได้น าผู้เสพและผู้ติดยา
เสพติดเข้ารับการบ าบัด รวม 74,671 คน 
7.2) ผลการปราบปรามยาเสพติด โดยจับกุมคดียาเสพติด 22,490 คดี มีผู้ต้องหา 22,254 
คน และได้ยึดของกลาง เช่น ยาบ้า 43.911 ล้านเม็ด ไอซ์ 1,063.78 กิโลกรัม และเฮโรอีน 
3,198.08 กิโลกรัม 
7.3) โครงการต าบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปรับปรุงพ้ืนที่ปลูกข้าวให้มีความเหมาะสม 
2,219 ไร่ และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับการใช้เลี้ยงโค-กระบือ 510 ราย 

8) การพัฒนาระบบ 
การให้บริการประชาชน 
 

8.1) อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้แก่บุคลากรทักษะสูง/ผู้เชี่ยวชาญ                
นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ประสงค์จะเข้ามา
ท างานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศผ่านวีซ่าประเภทพิเศษ (SMART 
Visa ตั้งแต่ดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 มีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติทั้งสิ้น 234 ค าขอ 
8.2) โครงการ Automation Networking Development for You  เพ่ือช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้ได้รับการอนุมัติหนังสืออนุญาต
รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาการรอพิจารณาค าขอโดยเฉลี่ยจากมากกว่า 90 นาที 
เหลือเพียง 43 นาท ี

9) การจัดเตรียม 
มาตรการรองรับภัยแล้ง 
และอุทกภัย 

ด าเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น                    
(1) โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะท่ี 2) จังหวัดสงขลา (งานปรับปรุง
สะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร) มีผลการด าเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 92.10 (2) 
โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ขุดคลอง
ระบายน้ าหลาก พร้อมอาคารประกอบ) มีผลการด าเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 26.16 และ 
(3) โครงการประตูระบายน้ าล าน้ าพุง-น้ าก่ า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร 
(ก่อสร้างประตูระบายน้ าและอาคารชลประทาน) มีผลการด าเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 
31.04  

 
9. เรื่อง รายงานประจ าครึ่งปี (มกราคม-มิถุนายน 2565) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานประจ าครึ่งปี (มกราคม-มิถุนายน 
2565) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) (เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ ธปท. พ.ศ. 2485 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา 61 ซึ่งบัญญัติให้ทุกหกเดือนให้ ธปท. จัดท ารายงานสภาพเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายสถาบัน
การเงิน นโยบายระบบการช าระเงิน แนวทางการด าเนินงานและประเมินผล เพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือรายงาน
คณะรัฐมนตรีทราบ) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ภาวะเศรษฐกิจ 
      1.1 เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนซึ่งฟ้ืนตัวจากช่วงครึ่งปีหลังของปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและการส่งออก
บริการ โดยการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) และการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของ
ภาคธุรกิจที่ดีขึ้น ส่วนการส่งออกสินค้ายังขยายตัวได้สอดคล้องกับอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าและการส่งออกบริการ
สินค้าปรับตัวดีขึ้นมากตามการผ่อนคลายมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปรับอ่อนลงตามการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักจากท่าทีการด าเนินนโยบาย
การเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ประกอบกับนักลงทุนปรับลดความเสี่ยงการลงทุน จึงลดการ
ลงทุนในสินทรัพย์ตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทย 
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      1.2 เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในประเทศโดยรวมปรับดีขึ้น โดยตลาดแรงงานทยอยฟ้ืนตัว
ตามภาวะเศรษฐกิจแต่ต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับขึ้นจากราคาพลังงานและราคา
อาหารสดที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคากลุ่มอาหารส าเร็จรูปเป็น
ส าคัญ 
      1.3 เสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนหนี้ต่างประเทศ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ต่ าและสัดส่วนเงินส ารองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้นที่สูงเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์สากล 
  2. การด าเนินงานของ ธปท. ประกอบด้วย 
      2.1 แนวทางการด าเนินงานและประเมินผลนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) ได้ด าเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น โดยใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ 
1-3 เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินด้านเสถียรภาพราคาส าหรับระยะปานกลางและปี 2565 โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1 การด าเนินนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ย ในไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม-มีนาคม) ปี 
2565 กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพ่ือสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ปี 2565 กนง. เห็นว่าความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมีการ
ปรับลดลง ขณะที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อปรับเพ่ิมขึ้น กนง. จึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ทั้งนี้ ในระยะต่อไป กนง. จะพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สอดคล้องกับแนวโน้มและความเสี่ยงของ
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่เปลี่ยนไป 
   2.1.2 การด าเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐเคลื่อนไหวผันผวน โดยแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นไตรมาสตามแนวโน้มการฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยวและปรับอ่อนค่าลง
จากความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและยูเครน และการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจหลัก ส่วนในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐยัง
อ่อนค่าต่อเนื่องส่งผลให้ดัชนีค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินคู่ค้าคู่แข่งค่อนข้างทรงตัวในช่วงแรกของปี 2565 ทั้งนี้ การ
ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 และการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่เร็วกว่าคาดในเดือนพฤษภาคม 2565 จะช่วยจ ากัดการ
อ่อนค่าของเงินบาทในช่วงหลังของไตรมาสที่ 2 ปี 2565 
    นอกจากนี้ กนง. ได้ให้ความส าคัญกับการติดตามพัฒนาการและความผันผวนของ
ตลาดการเงินโลกและไทยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเห็นควรผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน       
(FX Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น 
   2.1.3 การรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน กนง. ให้ความส าคัญกับการมีมาตรการเฉพาะ
จุดส าหรับกลุ่มเปราะบาง เนื่องจากในระยะต่อไปแม้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเนื่องแต่ภาคครัวเรือนและภาค
ธุรกิจบางกลุ่มยังเปราะบางจากรายได้ที่ยังฟ้ืนตัวไม่เต็มที่และภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง จึงอาจได้รับผลจากค่าครองชีพ
และต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ การด าเนินมาตรการเฉพาะส าหรับกลุ่มเปราะบางจะช่วยบรรเทาปัญหาได้อย่างตรงจุด เช่น 
การปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการช าระหนี้ระยะยาวของลูกหนี้ 
      2.2 แนวทางการด าเนินงานและประเมินผลนโยบายสถาบันการเงิน 
   2.2.1 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และนโยบายการก ากับดูแลสถาบันการเงินในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ธปท. ได้ด าเนินนโยบาย ดังนี้ (1) มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เช่น แนว
ทางการดูแลลูกหนี้กลุ่มเปราะบางเพ่ิมเติมโดยการต่ออายุมาตรการสินเชื่อรายย่อย การปรับปรุงเงื่อนไขโครงการ
คลินิกแก้หนี้เพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต และการปรับเงื่อนไขสินเชื่อฟ้ืนฟูเพ่ือรองรับการปรับตัว
ของผู้ประกอบธุรกิจ และ (2) การปรับเปลี่ยนนโยบายการก ากับดูแลสถาบันการเงินให้กลับสู่ระดับปกติ โดยยกเลิก
นโยบายจ ากัดอัตราการจ่ายเงินปันผลและการไม่ต่ออายุมาตรการปรับลดอัตราเงินน าส่งจากสถาบันการเงินเข้า
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
   2.2.2 นโยบายก ากับสถาบันการเงินและการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและ
เศรษฐกิจโดยรวม มีความคืบหน้าในการด าเนินงาน ดังนี้ 
    (1) การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ จะต้องติดตามความเสี่ยงในระยะต่อไป ได้แก่     
1) ผลกระทบของต้นทุนและค่าครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนที่รายได้
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น้อยและกลุ่มแรงงานที่รายได้ยังฟ้ืนตัวไม่เต็มที่ 2) ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ในภาค
การผลิต    3) เศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวในระยะข้างหน้า และ 4) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 สาย
พันธุ์ใหม่ที่อาจกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
    (2) การด าเนินนโยบายก ากับสถาบันการเงิน เช่น 1) การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล โดย ธปท. ได้ยกเลิกเพดานการลงทุนใน
ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน แต่ยังไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง 2) การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) โดยอาจต้องปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมเติมในบางประเด็น
เพ่ือให้ บบส. สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้ของภาค
ครัวเรือนและธุรกิจได้ดีขึ้น และ 3) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) โดยมีหลักการส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ธรรมาภิบาลด้าน IT การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน IT และการบริหารจัดการโครงการด้าน IT ส าคัญ 
   2.2.3 การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยมีข้อเสนอแนะต่อการจัดท าแนวนโยบายภูมิ
ทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพ่ือพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้ชัดเจนทั้ง
การเปิดให้ผู้เล่นรายเดิมและรายใหม่แข่งขันพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม (2) พิจารณาแนวทาง
การดูแลความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบอย่างรอบด้านเพ่ือดูแลผู้ใช้บริการทางการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่
เศรษฐกิจดิจิทัลและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (3) ผลักดันให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลและเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธปท. จะจัดท าเอกสารทิศทางและนโยบายเพ่ือชี้แจงทิศทางและการด าเนินการ
ภายใต้แนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   2.2.4 การเป็นนายธนาคารของสถาบันการเงิน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ไม่มีสถาบัน
การเงินแห่งใดขอกู้ยืมสภาพคล่องจาก ธปท. โดยมีเพียงการขอกู้ยืมเพ่ือทดสอบระบบงานจากสถาบันการเงิน 3 แห่ง 
ทั้งนี้ สถาบันการเงินทุกแห่งสามารถส่งมอบสินทรัพย์หลักประกันและช าระคืนเงินกู้ยืมได้ตามก าหนด 
      2.3 แนวทางการด าเนินงานและประเมินผลนโยบายระบบการช าระเงิน สรุปได้ ดังนี้ 
   2.3.1 แนวโน้มการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ การใช้บริการระบบการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพ่ิมขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนปริมาณธุรกรรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพ่ิมจาก 35 รายการ ในปี 2557 เป็น 368 รายการ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 โดยการโอนเงินและ
ช าระเงินออนไลน์ผ่าน Mobile Banking/Internet Banking ขยายตัวสูงสุด ร้อยละ 50.7 และมีจ านวนบัญชี Mobile 
Banking/Internet Banking เพ่ิมขึ้น 5.9 ล้านบัญชี จากสิ้นปี 2564 รวมมีบัญชีฯ ทั้งสิ้น 129.1 ล้านบัญชี ณ สิ้น
เดือนมิถุนายน 2565 
   2.3.2 การด าเนินงานตามกรอบการพัฒนา 5 ด้าน ของแผนกลยุทธ์ระบบการช าระเงิน 
ฉบับที่ 4 เช่น (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการช าระเงินที่เชื่อมโยงกัน โดย ธปท. ได้ผลักดันและส่งเสริม
มาตรฐานด้านข้อมูล ISO 20022 ในภาคธุรกิจ ซึ่งเริ่มใช้กับระบบการช าระเงินใหม่ คือ การเชื่อมโยงบริการโอนเงิน
ต่างประเทศและระบบโอนเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการส าหรับภาคธุรกิจ (2) การส่งเสริมนวัตกรรมและบริการ
ช าระเงิน โดยได้ผลักดันการเชื่อมระบบการช าระเงินระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการช าระเงินผ่าน OR code และ
บริการโอนเงินราย่อยแบบทันที และ (3) การส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการช าระเงิน โดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการโครงการส ารวจพฤติกรรมการช าระเงินของภาคธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในช่วงการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางส่งเสริมให้ภาคธุรกิจใช้การช าระเงินดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
 
10. เรื่อง การพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการเรียกเก็บเงินน าส่งจากสถาบันการเงิน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนออัตราการเรียกเก็บเงินน าส่งจากสถาบัน
การเงินให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่อัตราร้อยละ 0.46 ต่อปี [เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐ มนตรี       
(10 เมษายน 2555) ที่ให้ กค. ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารืออย่างสม่ าเสมอถึงความเหมาะสมของอัตราการ
เรียกเก็บเงินน าส่งของสถาบันคุ้มครองเงินฝากและ ธปท. และแจ้งความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยเป็น
รายปี] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
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  1. ในปี 2563-2565 ธปท. ได้ปรับลดอัตราเงินน าส่งจากสถาบันการเงินจากร้อยละ 0.46 ต่อปี 
เหลือร้อยละ 0.23 ต่อปี เพ่ือให้สถาบันการเงินมีต้นทุนทางการเงินลดลงและสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจ
และประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  2. ธปท. ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า เศรษฐกิจในภาพรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนขึ้นและ
เริ่มส่งผลดีต่อสถานะของลูกหนี้หลายกลุ่ม ขณะที่ระบบสถาบันการเงินมีความม่ันคงโดยสะท้อนจากเงินกองทุน เงิน
ส ารอง และสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูง สามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของลูกหนี้ในระยะต่อไปได้ ท าให้หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลที่ผ่อนปรนและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินสามารถทยอยปรับเข้าสู่ระดับปกติได้ ประกอบกับภาระ
หนี้เงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ กค. กู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และพระราชก าหนดให้อ านาจ กค. กู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ยังคงเป็นภาระต่อระบบเศรษฐกิจ
การเงินในระดับสูง โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 จ านวน 672,614 ล้านบาท ซ่ึงเงินน าสง่จากสถาบัน
การเงินยังเป็นแหล่งเงินส าคัญในการลดเงินต้นและช าระดอกเบี้ย ดังนั้น การกลับมาเรียกเก็บเงินน าส่งจากสถาบัน
การเงินให้กับ ธปท. ที่อัตราร้อยละ 0.46 ต่อปี ในงวดน าส่งปี 2566 เป็นต้นไป จะช่วยให้หนี้ที่เหลืออยู่ลดลง ได้
ตามเป้าหมาย โดยคาดว่าการช าระหนี้ FIDF 1 และ FIDF 3 จะเสร็จสิ้นภายในปี 2575 ทั้งนี้ กค. พิจารณาแล้วไม่
ขัดข้อง สรุปได้ ดังนี้ 
      2.1 เงินจากแหล่งต่าง ๆ ประกอบด้วย 
   2.1.1 เงินน าส่งจากสถาบันการเงิน มีอัตราการขยายตัวของฐานการค านวณเงินน าส่งจาก
สถาบันการเงินอยู่ท่ีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 
   2.1.2 ก าไรของ ธปท. ไม่มีเงินน าส่งจากก าไร ธปท. เนื่องจาก ธปท. ยังมีผลขาดทุนสะสม
จ านวนสูง 
   2.1.3 เงินจากบัญชีผลประโยชน์ประจ าปี ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดการเงินซึ่งมีความผันผวน
สูง 
   2.1.4 เงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินคาดว่าจะน าส่งปีละ
ประมาณ 5,000 ล้านบาท ภายใต้สมมติฐานที่กองทุนฯ ยังคงถือหุ้นธนาคารกุรงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนที่ถือหุ้นอยู่ในปัจจุบัน 
      2.2 ดอกเบี้ยจ่ายปีงบประมาณ 2566-2575 ปีละประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยจะทยอย
ลดลงตามการช าระคืนต้นเงินกู้ 
 
11. เรื่อง รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอรายงานสถานการณ์เพ่ือขจัดการใช้
แรงงานเด็กประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้าย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 [คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี (22 ตุลาคม 2562) มีอ านาจหน้าที่
ในการก ากับ ดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติการตามแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และน าเสนอสถานการณ์และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจ าทุกปีหรือเมื่อมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน] ทั้งนี้ การด าเนินการเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามพันธกรณีที่ประเทศ
ไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการด าเนินการโดยทันที
เพ่ือขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
    1. สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กทั่วโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้จัดท ารายงาน
ประมาณการและแนวโน้มการใช้แรงงานเด็กทั่วโลก โดยการส ารวจประจ าปี 2563 พบว่า เด็กท างานอายุ 5 -17 ปี               
มีจ านวน 222.09 ล้านคน เข้าข่ายเป็นแรงงานเด็ก 160 ล้านคน และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 แรงงานเด็กเพ่ิมขึ้น
จาก 70 ล้านคน เป็น 86.6 ล้านคน ทั้งนี้  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
ท าให้เด็กที่ไม่สามารถเข้าสู่การศึกษามีความเสี่ยงที่จะถูกผลักให้เป็นแรงงานเด็ก รวมถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ าอาจท า
ให้เด็กที่เป็นแรงงานเด็กอยู่แล้วมีชั่วโมงการท างานที่ยาวขึ้น และอาจถูกบังคับให้ท างานในรูปแบบที่เลวร้ายเนื่องจาก
การตกงานและการสูญเสียรายได้ของครอบครัวในกลุ่มที่เปราะบาง 
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   2. สถานการณ์เด็กท างานในประเทศไทย  จากการประมวลผลข้อมูลโครงการส ารวจภาวะการ
ท างานของประชากรไตรมาสที่ 3 ปี 2564 พบว่า เด็กอายุ 15-17 ปี มีจ านวน 2.515 ล้านคน เป็นเด็กท างาน 
165,689 คน โดยเด็กส่วนใหญ่จะท างานอย่างเดียวโดยไม่ได้เรียนหนังสือและท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม กิจการ
ขายส่ง ขายปลีก กิจการโรงแรม และบริการอาหาร การผลิตซ่อมยานยนต์ และการก่อสร้าง ตามล าดับ 
   3. สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ในงบปีประมาณ พ.ศ. 2564 มีการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จ านวน 3 ,222 คน โดยเป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบการกระท าความผิดที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือค้ายาเสพติดมีมากที่สุด จ านวน 3 ,157 คน รองลงมาคือ การกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพ่ือการค้าประเวณี จ านวน 61 คน และการให้เด็กท างานที่มีแนวโน้มจะเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก จ านวน 4 คน  
  4. ผลการประเมินจัดระดับสถานการณ์แรงงานเด็ก โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ตาม
รายงานประจ าปี 2563 ประเทศไทยมีผลการประเมินจัดระดับความก้าวหน้าในการด าเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในระดับปานกลาง ซึ่งในรายงานระบุว่าเด็กในประเทศไทยยังคงเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด และการแสวงประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ ซึ่งบางครั้งเป็นผลมาจากการค้ามนุษย์ 
รวมถึงมีกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยซึ่งถือเป็นงานอันตราย ถึงแม้ว่าประเทศไทย
พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้ความ
คุ้มครองแก่แรงงานเด็กนอกระบบการจ้างงาน รวมถึงจ านวนพนักงานตรวจแรงงานและทรัพยากรที่ไม่เพียงพอต่อการ
ตรวจสถานที่ท างานซึ่งอยู่ห่างไกล โดยเฉพาะในภาคการจ้างงานนอกระบบ  
   5. การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย 
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เช่น (1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายโดยมีอบรมอาชีพแก่เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาค
บังคับ จัดสวัสดิการการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (2) การ
ช่วยเหลือ คุ้มครองและบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้ายโดยขับเคลื่อนแนวทางการตรวจประเมิน
อายุเด็กทางคดีแก่เด็กที่ตกเป็นเหยื่อเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีศูนย์ติดตามดูแลด้วย
ความห่วงใย โดยด าเนินการส่งต่อเด็ก เยาวชนที่ใกล้จบคดีให้ได้รับการศึกษาและการฝึกอาชีพ และ (3) การบูรณาการ
พัฒนาระบบและกลไกการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและการสื่อสารสาธารณะโดยมีการจัดท ากรอบ
แนวทางการด าเนินงานของสถานประกอบกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ 
จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และจัดท าคู่มือ
เพ่ือผู้ปฏิบัติงานส าหรับการสืบสวน สอบสวน กรณีการบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็ก (โครงการ ATLAS 
Project)  
   6. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์สถานการณ์และผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 เช่น (1) การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องควรด าเนินโครงการส ารวจการท างานของ
เด็กในภาพรวมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 4 ปี (2) พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ รวมถึงแนวปฏบัติที่
เกี่ยวข้อง เช่น การออกกฎหมายหรือระเบียบคุ้มครองเด็กที่ท างานนอกระบบ การก าหนดอายุขั้นต่ าที่อนุญาตให้
ท างานได้ การปรับปรุงประเภทหรือลักษณะงานที่เป็นอันตรายส าหรับเด็กให้สอดคล้องกับหลักสากล และการตรา
กฎหมายเพ่ือคุ้มครองเด็กจากการแข่งขันชกมวย (3) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจรูปแบบที่เลวร้าย
ของการใช้แรงงานเด็กอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และควรเพ่ิมจ านวนพนักงานตรวจแรงงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้
เพียงพอต่อสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน (4) สร้างความตระหนักและความส าคัญต่อการขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในทุกรูปแบบผ่านกิจกรรมรณรงค์ในทุกภาคส่วน เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจและมีพัฒนาการ
สมวัย มีภูมิคุ้มกันปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กและ (5) ควรให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง
เด็กจากภัยในรูปแบบออนไลน์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการท างานในเชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมและป้องกัน
คุ้มครองเด็กและเยาวชนให้มีความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยื่อการใช้                 
สื่อออนไลน์ในทางท่ีผิด 
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12. เรื่อง มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 และมอบหมาย
หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยรายงานให้  กนช. ทราบ พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงานรายงาน
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กนช. รายงานว่า 
  1. ตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่หน่วยงานใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น                
2 ช่วง คือ ช่วงฤดูแล้ง เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน สิ้นสุดวันที ่30 เมษายน ของปีถัดไป และช่วงฤดฝูน เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี (ยกเว้นพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ช่วงฤดูแล้ง เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปีและช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี) โดย
ในช่วงฤดูแล้งได้ด าเนินการตามกรอบการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ดังนี้ 
(1) คาดการณ์ปริมาณน้ าต้นทุน1 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 แผนการจัดสรรน้ าและความต้องการใช้น้ าราย
กิจกรรมในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน พร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ าส ารองทั้งแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน                 
(2) คาดการณ์แผนการใช้น้ ารายเดือนตามกิจกรรม (อุปโภคบริโภค เกษตร รักษาระบบนิเวศ และอุตสาหกรรม) ให้
เพียงพอต่อปริมาณน้ าต้นทุน (3) คาดการณ์พ้ืนที่เพาะปลูกพืชในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ าตันทุน (4) ประเมินพ้ืนที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ า แบ่งเป็นพ้ืนที่อุปโภคบริโภค  (ในเขต/
นอกเขตพ้ืนที่ให้บริการประปานครหลวง/ภูมิภาค) พ้ืนที่เกษตรกรรม [นารอบที่ 2  (นาปรัง)/ไม้ผลที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ] และพ้ืนที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ า และ (5) ส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการน้ าชุมชน 
  2. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 จ านวน 3 ด้าน 10 มาตรการ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจจะจะเกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์  และจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2566 ด้วย ซึ่ง กนช. ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2565 เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการและโครงการดังกล่าวแล้วและให้เสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 จ านวน 3 ด้าน 10 มาตรการ ดังนี้  

การด าเนินการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
ด้านน้ าต้นทุน (Supply)   
มาตรการที่ 1 เร่งเก็บกักน้ าในแหล่งน้ าทุกประเภท (ภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565) 
(1) เร่งเก็บน้ า/สูบทอยน้ า2 ส่วนเกินในช่วงปลายฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
(2) บริหารจัดการอ่างเก็บน้ า/แหล่งน้ าตามเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ า 
หรือเต็มศักยภาพเก็บกัก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.)  
กระทรวงพลังงาน (พน.)  
กระทรวงมหาดไทย (มท.)  

มาตรการที่ 2 เฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ าส ารอง พร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ ในพ้ืนที่             
เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ า (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง) 
(1) คาดการณ์ชี้ เป้าพ้ืนที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค
การเกษตรและคุณภาพน้ า (ช่วงก่อนและระหว่างฤดูแล้ง) พร้อมทั้ง
ติดตามเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ตลอดฤดูแล้ง 
(2) ส ารวจ ตรวจสอบ พ้ืนที่แหล่งเก็บกักน้ าส ารอง และจัดท าแผนปฏิบัติ
การส ารองน้ าในพ้ืนที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ าดิบเพ่ืออุปโภคบริโภค
และการเกษตร 
(3) เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
เข้าช่วยเหลือในพ้ืนที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ าได้ทันสถานการณ์ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กษ. 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ทส. มท. และ สนทช.   
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มาตรการที่ 3 ปฏิบัติการเติมน้ า (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง) 
(1) จัดท าแผนปฏิบัติการฝนหลวงรองรับพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ า 
และปฏิบัติการเติมน้ าให้กับแหล่งน้ า พื้นที่เกษตรและพ้ืนที่เฝ้าระวังเสี่ยง 
ขาดแคลนน้ าตามสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 
(2) จัดท าเผนปฏิบัติการและปฏิบัติการเติมน้ าใต้ดินในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
(ด าเนินการช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูแล้ง) 

กษ. และ ทส.  

ด้านความต้องการใช้น้ า (Demand)  
มาตรการที่ 4 ก าหนดแผนจัดสรรน้ าและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)  
(1) ก าหนดแผนการจัดสรรน้ าให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและแจ้ง
แผนให้ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
(2) ก าหนดแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยระบุ
พ้ืนที่คาดการณ์เพาะปลูก และแหล่งน้ าที่น ามาใช้ให้ชัดเจนในรูปแบบ    
แผนที่ เพ่ือให้การเพาะปลูกสอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนพร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขการเพาะปลูกพืชพ้ืนที่นอกแผนและ
พ้ืนที่ที่ไม่สามารถสนับสนุนน้ าเพ่ือการเพาะปลูกได้ 
(3) ควบคุมการใช้น้ าของพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบนให้เป็นไปตามแผนและ             
มีประสิทธิภาพ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบการขาดแคลนน้ าด้านอุปโภค
บริโภคของพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนล่างและมอบหมาย มท. ร่วมกับ กษ. และ ทส. 
สร้างการรับรู้กับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือควบคุม การส่งน้ าให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์  
(4) ส ารวจ ตรวจสอบ คันคลอง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ถนนที่เชื่อมต่อกับทาง
น้ าในพ้ืนที่ที่อาจจะเกิดการทรุดตัวเนื่องจากระดับน้ าในทางน้ าที่อาจจะ
ลดต่ ากว่าปกต ิ

อว. กษ. กระทรวงคมนาคม ทส. พน. 
และ มท.  

มาตรการที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคการเกษตร (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง) 
(1) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ถ่ายทอด เผยแพร่ผลการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
น้ าภาคการเกษตร 
(2) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชเพ่ือลดการใช้น้ าและเพ่ิม
รายได้ในพ้ืนที่น าร่อง เช่น ปลูกพืชใช้น้ าน้อย และปรับปรุงระบบการให้
น้ าพืช น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ าพร้อมจัดท า
แผนการปรับเปลี่ยนปลูกพืชใช้น้ าน้อยภายในเดือนตุลาคม 2565 

อว. กษ. และ สทนช. 

มาตรการที่ 6 เตรียมน้ าส ารองส าหรับพื้นที่ลุ่มต่ ารับน้ านอง (ระหว่างฤดูแล้ง)  
(1) เตรียมน้ าส ารองส าหรับพื้นที่ลุ่มต่ ารับน้ านอง โดยการสนับสนุนจัดสรร
น้ าเตรียมแปลงเพาะปลูกนารอบที่ 1 (นาปี) 
(2) จัดท าแผนการรับน้ าเข้า-ออกพ้ืนที่ลุ่มต่ าในการเพาะปลูกพืชและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

กษ. และ มท. 

มาตรการที่ ๗ เฝ้าระวังคุณภาพน้ า (ตลอดฤดูแล้ง)  
เฝ้าระวัง ตรวจวัด และควบคุมคุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลัก แม่น้ า             
สายรอง รวมถึงแหล่งน้ าที่รับน้ าจากภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และ
ชุมชนรวมทั้งเตรียมแผนปฏิบัติการรองรับกรณีเกิดปัญหาและแจ้งเตือน
พ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบ 

กษ. ทส. มท. และกระทรวง
อุตสาหกรรม  

ด้านการบริหารจัดการ (Management)  
มาตรการที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ าของชุมชน (ตลอดฤดูแล้ง)  
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เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ าของชุมชนที่เสี่ยงขาด
แคลนน้ า โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการใช้น้ าจากแหล่ง
น้ าที่มีอยู่ การเตรียมจัดหาน้ าส ารองและการกักเก็บให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคบริโภค/หรือการเกษตรตลอดฤดูแล้ง รวมทั้งพัฒนา/เพ่ิม
ประสิทธิภาพแหล่งน้ าชุมชน 

อว. กษ. ทส. มท. ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) (มูลนิธิ
ปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชด าริ) และ สนทช.  

มาตรการที่ 9 สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง) 
สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแผนบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือในการใช้น้ าอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

มท. สปน. (กรมประชาสัมพันธ์) 
สนทช. ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

มาตรการที่ 10 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (ตลอดและหลังจากสิ้นสุดฤดูแล้ง)  
(1) ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน รายงานผลการให้ความ
ช่วยเหลือ และหากพบการขาดแคลนน้ าหรือภัยแล้งให้รายงานมายัง           
กองอ านวยการน้ าแห่งชาติ และ กนช. 
(2) ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ พร้อมสรุปบทเรียน 

มท. สทนช.และทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

 
  2.2 การจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อรองรับสถานการณ์               
ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ขาดแคลน

น้ าหรือเสี่ยงภัยแล้ง 
(2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชนหรือ            
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง 
(3) เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ า หรือพ้ืนที่เสี่ยงภัยตามที่ สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดในพ้ืนที่ทั่วประเทศ หรือจ าเป็นต้องเร่งรัดด าเนินการเพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหา
โดยเร่งด่วน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดท าแผนปฏิบัติการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่
ต้องด าเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
กิจกรรม 

และประเภท 
โครงการ 

แบ่งเป็น 5 ประเภท เพ่ือรวบรวม จ าแนก วิเคราะห์ กลั่นกรองแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานในแต่ละประเภท ดังนี้ 

กลุ่มประเภท รายละเอียด 
1. การซ่อมแซมอาคาร
ชลศาสตร์ 

เป็นงานช่อมแซมอาคารชลศาสตร์ที่ช ารุดเสียหายจากการ
ใช้งานหรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การควบคุม
การระบายน้ าและการเก็บกักน้ าให้สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์เดิมของโครงการ เช่น ซ่อมแซมพนังกั้นน้ า 
คันกั้นน้ า ประตูระบายน้ า คลองส่งระบายน้ า/อาคาร
บังคับน้ า และฝาย 

2. การปรับปรุงอาคาร
ชลศาสตร์ 

เป็นการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
จากเดิมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสม
กับสภาพการใช้งานในปัจจุบัน เช่น ปรับปรุงอาคาร
ระบายน้ าล้น คลองส่ง/ระบายน้ า ประตูระบายน้ า และ
ฝายเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ 
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3. การสร้างความม่ันคง
ด้านน้ าเพื่อการอุปโภค-
บริโภค 

เป็นงานที่ด า เนินการเ พ่ือการอุปโภคบริ โภคให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ า เช่น ก่อสร้างบ่อน้ า
บาดาล ปรับปรุงบ่อน้ าบาดาล ก่อสร้างระบบประปา 
ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า
ส ารองเพ่ือการอุปโภคบริโภค  และการปรับปรุงคุณภาพ
น้ าแหล่งน้ าต้นทุน 

4. การเพิ่มน้ าต้นทุนเพื่อ
รองรับสถานการณ์ภัย
แล้ง 

เป็นงานที่ด าเนินการเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนให้แก่พ้ืนที่เสี่ยง 
ขาดแคลนน้ าหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือให้มีความมั่นคงด้าน
น้ ามากขึ้น เช่น งานขุดลอกคลอง งานขุดลอกสระ งาน
ก่อสร้างแหล่งน้ าใหม่เพ่ือการเกษตร  งานระบบส่งน้ าและ
ระบบกระจายน้ าเพ่ือการเกษตร งานบ่อน้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตรฝนหลวง และการก่อสร้างฝาย 

5. การเตรียมความ
พร้อมเครื่องมือ
เครื่องจักร 

เป็นการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่มีอยู่
เดิมให้พร้อมใช้งานได้ทันต่อสถานการณ์ เช่น ซ่อมแซม
เครื่องสูบน้ า 
  

หมายเหตุ : สนทช. จะไม่พิจารณาแผนงานโครงการที่ไม่เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เช่น งานด้านซ่อม/
ปรับปรุงถนน สะพาน หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างบ้านที่พักอาศัย/ส านักงานและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
___________________ 
1น้ าต้นทุน ถือเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนทั้งประเทศ ซ่ึงเป็นน้ าที่น ามาจัดสรรใช้ในกิจกรรมต่ าง ๆ ทั้งอุปโภคบริโภค การท าเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ ทั้งนี้ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการกักเก็บน้ าและบริหารจัดการต้นทุนให้
เกิดประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละกิจกรรม โดยการวางแผนการบริหารน้ าต้นทุนในช่วงฤดูฝน และส ารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเป็นประจ า
ในทุก ๆ ปี เพื่อให้เกิคความสมดุล 
2 สูบทอยน้ าเป็นการสูบน้ าเป็นทอด ๆ จากแหล่งน้ าไปสู่พื้นที่เป้าหมาย เช่น แหล่งน้ าอยู่ห่างจากพื้นที่เป้าหมายประมาณ 10  กิโลเมตร ท าให้ต้องสูบน้ ามาไว้
ที่แหล่งน้ าแห่งหนึ่งที่ระยะทาง 5 กิโลเมตร ก่อนสูบน้ าต่อจากแหล่งน้ านั้นไปพื้นที่เป้าหมายได้ ซ่ึงการด าเนินการสูบทอยน้ าเกิดจากอุปสรรค 2 ส่วน คือ (1) 
ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ า และ (2) ระยะทางของแหล่งน้ าไปสู่พื้นที่เป้าหมายที่มีระยะทางไกล 
 
13. เรื่อง โครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพ่ิมทุน และอนุมัติงบประมาณวงเงินรวม                 
600 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือด าเนินโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพ่ิมทุน พร้อมทั้งมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กค. รายงานว่า  
  1. หนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (โรคโควิด 19) แม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะคลี่คลายลงส่งผลให้
เศรษฐกิจไทยเริ่มกลับมาทยอยฟ้ืนตัว แต่การฟ้ืนตัวยังคงเป็นไปแบบไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่ยังฟ้ืนตัว
ได้ไม่เต็มที่ ประกอบกับปัญหาค่าครองชีพและอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ดังนั้น เพ่ือให้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างยั่งยืน รัฐบาลจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน เพ่ือลดภาระหนี้สินและดูแลให้ประชาชนมีชีวิตที่
มีคุณภาพ ด้วยการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มของลูกหนี้ที่เป็นประชาชนรายย่อย กค. และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ (กค. แจ้งว่า จะจัดงานมหกรรมครั้ง
แรกระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2565 ที่กรุงเทพมหานคร) เพ่ือช่วยเหลือให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วม
ใจแก้หนี้มีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไป โดยผ่อนปรนภาระหนี้สิน
ให้สอดคล้องกับรายได้ รวมถึงเพ่ิมทุนใหม่เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นและเป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 
กค. จึงขอเสนอโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน โดยมีกรอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสรุปได้ ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค์ ประชาชนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ได้รับความช่วยเหลือให้มีสภาพคล่อง

ทางการเงินในการด ารงชีวิตและลงทุนประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย 
2. วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินจะจัดสรรวงเงินการให้ความช่วยเหลือให้

เหมาะสมกับระยะเวลางานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้  
3. วงเงินสินเชื่อ/ราย ไม่เกินรายละ 20,000 บาท 
4. กลุ่มเป้าหมาย 4.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

     4.1.1 ผู้มีรายได้ประจ า 
     4.1.2 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่

แผงลอย เป็นต้น  
4.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
4.3 เป็นผู้ที่เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ 
4.4 ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน 

5. ระยะเวลาการยื่นขอ
สินเชื่อ 

ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 หรือจนกว่าจะ
ครบวงเงินโครงการ 

6. ระยะเวลาการกู้ยืม 6.1 ปลอดช าระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก ช าระดอกเบี้ยปกติ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ธนาคารก าหนด  
6.2 ระยะเวลาช าระคืนเงินงวดสูงสุดไม่เกิน 2 ปี 

7. อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)  
8. หลักประกัน ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) 
9. ช่องทางการให้บริการ ให้บริการผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด 
10. เงื่อนไขการพิจารณา
สินเชื่อ 

พิจารณาการให้สินเชื่อที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติของธนาคารและเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ธนาคารออมสินก าหนดเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจ
แก้ไขหนี้มีสภาพคล่องในการด ารงชีพหรือประกอบอาชีพ 

11. เงื่อนไขการชดเชย
จากรัฐบาล 

11.1 รัฐบาลชดเชยความเสียหายที่ เกิดจากหนี้ไ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-
Performing Loan : NPLs) ร้อยละ 100 ส าหรับ NPLs ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงิน
สินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 600 ล้านบาท (2,000 ล้านบาท*ร้อยละ 
30*ร้อยละ100) โดยธนาคารออมสินจะท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป 
11.2 แยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายภาครัฐ (Public Service Account 
: PSA)  
11.3 ไม่นับรวม NPLs ที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดผล
การด าเนินงานของธนาคารออมสิน 
11.4 ขอน าผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจากโครงการนับรวมเป็นผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดการให้สินเชื่อบุคคลรายย่อยวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท 

  2. กค. ได้ จัดท ารายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อ
คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา 27 และ 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของการด าเนินการตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ                 
พ.ศ. 2561 กค. แจ้งว่า ณ สิ้นวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว มียอดคงค้างจ านวน 970,710.435 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.48 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท) ดังนั้น หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ธนาคารออม
สินด าเนินโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน จ านวน 600 ล้านบาท จะส่งผลให้ภาระที่รัฐต้องรับชดเชย ซึ่งเม่ือรวม
โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว จะมียอดคงค้างเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 
985,760.524 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.95 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2566 ซึ่งยังคงไม่เกินอัตราร้อยละ 32 ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐได้ประกาศก าหนดไว้ 
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14. เรื่อง ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง (โครงการฯ) ระยะที่ 2  
  2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการด าเนินการโครงการ จ านวน 1,050.5 ล้านบาท 
ประกอบด้วย  
   2.1 ค่าชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 1,050 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) 
จ านวน 420 ล้านบาท และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน 630 ล้านบาท  
   2.2 ค่าด าเนินการโครงการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และติดตาม
โครงการ จ านวน 0.5 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมประมง 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กษ. รายงานว่า  
  1. กษ. ได้ด าเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง (มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563) มีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าแก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ และประมง
พ้ืนบ้าน1 โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 25 พฤษภาคม 2564 มีความก้าวหน้า
โครงการโดยสรุป ดังนี้ 

ประเด็น ธนาคารผู้ให้กู ้ รวม ธ.ออมสิน ธ.ก.ส. 
1. ความก้าวหน้าโครงการ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ) 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 435 คน 5,161 คน 5,596 คน 
จ านวนเรือที่เข้าร่วมโครงการ 624 ล า 5,764 ล า 6,388 ล า 
วงเงินสินเชื่อที่ขอ 2,668 ล้านบาท 3,841 ล้านบาท 6,509 ล้านบาท 
2. การอนุมัติสินเชื่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
สถานะการพิจารณา เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง 

การพิจารณา2 
- 

จ านวนผู้ได้รับการอนุมัติ 136 คน 
(ร้อยละ 31.26) 

2,122 คน 
(ร้อยละ 41.12) 

2,258 คน 
(ร้อยละ 40.35) 

วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ 497.244 ล้านบาท 
(ร้อยละ 18.64) 

677.203 ล้านบาท 
(ร้อยละ 17.63) 

1,174.45 ล้านบาท 
(ร้อยละ 18.04) 

วงเงินสินเชื่อคงเหลือ 5,962 ล้านบาท - 
หมายเหตุ : วงเงินสินเชื่อคงเหลือมาจากวงเงินสินเชื่อที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากธนาคาร มีสาเหตุจากผู้ประกอบการ
ประมงมีหนี้ช าระค้างกับธนาคาร มีประวัติผิดนัดช าระหนี้เกินที่ธนาคารก าหนด มีหลักประกันไม่เพียงพอ หรือมี
เอกสารไม่ครบถ้วน เป็นต้น และยังเกิดจากการที่ผู้ประกอบการประมงขอยกเลิกสิทธิในการกู้ เป็นต้น ทั้งนี้ วงเงิน
สินเชื่อคงเหลือ จ านวน 5,962 ล้านบาท ค านวณจากวงเงินสินเชื่อโครงการทั้งหมด จ านวน 10,300 ล้านบาท 
หักจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติของ ธ.ออมสิน จ านวน 497 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อที่ขอของ ธ.ก.ส. จ านวน 
3,841 ล้านบาท (เนื่องจาก ธ.ก.ส. ยังพิจารณาสินเชื่อไม่แล้วเสร็จ จึงใช้วงเงินสินเชื่อที่ขอแทนวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ
อนุมัติ) 

  2. ภายหลังสิ้นสุดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีผู้ประกอบการประมงประสงค์ให้ภาครัฐจัดท า
โครงการเพิ่มเติม เช่น สมาคมประมงจังหวัดตราด เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ
ประมงได้ ประกอบกับปัจุบันต้นทุนในการท าประมงสูงขึ้นจากราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่อง
ในการประกอบอาชีพ และมีผู้ประกอบการประมงบางส่วนไม่มีใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ในช่วงยื่นความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ระบุว่า มีเรือจ านวน 103 ล า ที่เพิ่งได้รับ
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ในรอบปี 2565 - 2566 แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ในรอบปี 2563 - 
2564 จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเวลานั้นได้ 
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  3. กษ. จึงจัดท าโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ และประมงพ้ืนบ้าน มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ประเด็น ธนาคารผู้ให้กู ้
ธ.ออมสิน ธ.ก.ส. 

1. ขนาดเรือประมง ตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป ต่ ากว่า 60 ตันกรอส 
2. วงเงินสินเชื่อ 
5,000 ล้านบาท3 

2,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาท 

3. ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

1. ระยะเวลาโครงการ : 8 ปี นับจากท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ 
2. ระยะเวลายื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ : 1 ปี หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
โครงการ หรือภายในกรอบวงเงินสินเชื่อตามท่ีก าหนด 
3. ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ : ไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันกู้ 

4. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7 ต่อปี โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยร้อยละ 3 ต่อปี 
เป็นระยะเวลา 7 ปีนับตั้งแต่วันที่กู้ 

5. ประเภทสินเชื่อ 1. เงินกู้ระยะสั้น ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด เพ่ือเป็นทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
2. เงินกู้ระยะยาว เพื่อเป็นเงินทุนในการปรับปรุงเรือประมง ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท าการประมง 

หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ 
6. คุณสมบัติ
ผู้ประกอบการ
ประมง4 

1. บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนตามกฎหมายไทย 
2. มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองเรือประมงท่ีมีทะเบียนเรือไทย 
3. มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี5 

4. เป็นผู้ประกอบการประมงที่มีใบอนุญาต
ท าการประมงพาณิชย์ 

4. กรณีผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ต้องมี
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ (เนื่องจาก
เรือประมงที่มีขนาดต่ ากว่า 60 ตันกรอส 
ประกอบด้วยเรื อประมงพาณิชย์ และ
เรือประมงพ้ืนบ้าน) 

7. วงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท 
8. หลักประกันการกู้
เงิน 

ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังนี้ 
1. ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ สามารถจดทะเบียนจ านอง
ได้ หรืออาคารชุด 
2. เรือประมง 
3. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
4. บุคคลค้ าประกัน 
5. หลักประกันอ่ืน ๆ ตามที่ธนาคารก าหนด 

9. หลักเกณฑ์การให้
สินเชื่อ 

ตามเงื่อนไขของ ธ.ออมสิน ตามเงื่อนไขของ ธ.ก.ส. 
ผู้กู้ที่ บสย. เป็นผู้ค้ าประกันสินเชื่อ ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ควรพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการประมงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการค้ าประกันสินเชื่อและวิธี
ปฏิบัติในการค้ าประกันสินเชื่อของ บสย. ควบคู่กันด้วย 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวน 1,050.5 ล้านบาท ประกอบด้วย 
10. ค่าชดเชย
ดอกเบี้ยแก่ธนาคาร 
1,050 ล้านบาท  

420 ล้านบาท6 630 ล้านบาท7 

ให้ธนาคารทั้ง 2 แห่ง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจาก สงป. ตามที่
เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินโครงการ โดยสามารถน าค่าใช้จ่ายในการกันส ารองที่เกิดจาก
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โครงการบวกกลับเป็นรายได้ของธนาคารในการค านวณโบนัสประจ าปีของพนักงานได้ 
และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และให้แยกบัญชีการด าเนินงานตามโครงการนี้
ออกจากการด าเนินงานปกติภายใต้ระบบบัญชี PSA (Public Service Account) 

ค่าด าเนินโครงการ
ของกรมประมง 0.5 
ล้านบาท 

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมประมง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และติดตามโครงการ 

  4. ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการแล้ว กษ. จะด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการเพื่อติดตามงานเป็นระยะ 

ภายใน 1 เดือน - กรมประมง 

2 .  ประชาสัม พันธ์ โครงการแก่
ผู้ประกอบการประมง 

ภายใน 1 ปี  - กรมประมง  
- สมาคมประมงที่เกี่ยวข้อง 
- ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. 

3. ผู้ประกอบการประมงสมัครเข้า
ร่วมโครงการ ณ ส านักงานประมงใน
พ้ืนที่ โดยผู้ประกอบการประมงต้อง
ได้หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก
สมาคมประมงที่สังกัด หรือในกรณีที่
ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้ส านักงาน
ประมงในพ้ืนที่ เป็นผู้ออกหนังสือ
รับรอง 

ภายใน 1 ปี (ประชาสัมพันธ์
โครงการแล้ว) 

- ส านักงานประมงจังหวัด 
- ส านักงานประมงอ าเภอ 
- สมาคมประมงแห่งประเทศไทย  
- สมาคมประมงในพ้ืนที่  
- สมาคมประมงพื้นบ้านในพื้นที่ 

4. ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. พิจารณา
สินเชื่อและเข้าสู่กระบวนการให้กู้ยืม 

ภายในปีที่ 1 - 6 (ประชาสัมพันธ์
โครงการแล้ว) 

- ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. 

__________________________________ 
1 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ ประมงพาณิชย์ หมายถึง การท าประมงโดย
ใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป เรือท่ีใช้เครื่องยนต์มีก าลังแรงม้าถึงขนาดที่ก าหนด หรือเรือประมงที่มี
ลักษณะหรือวิธีการท าประมงตามที่ก าหนด และห้ามท าการประมงพาณิชย์ในเขตทะเลชายฝั่ง โดยผู้ประกอบการ
ประมงพาณิชย์ต้องได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์จากอธิบดีกรมประมงก่อน และประมงพื้นบ้าน หมายถึง 
การท าการประมงท่ีมิใช่ประมงพาณิชย์ ไม่ว่าจะใช้เรือประมงหรือใช้เครื่องมือโดยไม่ใช้เรือประมง และท าการประมง
ได้เฉพาะในเขตทะเลชายฝั่ง โดยผู้ประกอบการประมงพ้ืนบ้านต้องได้รับใบอนุญาตท าการประมงพ้ืนบ้านจากอธิบดี
กรมประมงก่อน 
2 กษ. แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า ธ.ก.ส. คาดว่าจะพิจารณาสินเชื่อของโครงการฯ ระยะที่1 แล้วเสร็จภายในปี 2569  
3 ประมาณการวงเงนิสินเชื่อจากวงเงินสินเชื่อที่ขอของแต่ละธนาคารในโครงการฯ ระยะที่ 1 
4 ผู้ประกอบการประมงที่มีเรือประมงท้ัง 2 ขนาด สามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารได้เพียงแห่งเดียว 
5 ส านักงานประมงในพ้ืนที่หรือสมาคมประมงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง 
6 ชดเชยดอกเบี้ยปีละ 60 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2567 - 2573) (อัตราร้อยละ 3 ต่อปี จากวงเงินสินเชื่อ 
2,000 ล้านบาท) 
7 ชดเชยดอกเบี้ยปีละ 90 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2567 - 2573) (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี จากวงเงิน
สินเชื่อ 3,000 ล้านบาท) 
 
15. เรื่อง ขอผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ท้องท่ีต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย
บ้านเขาจีน - บ้านโคกพยอม ต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอการขอผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเพ่ือการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (อบจ. สตูล) ท้องที่ต าบล
คลองขุด อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (จ านวน 11-2-40 ไร่) เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาจีน -               
บ้านโคกพยอม ต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (โครงการฯ) ดังนี้ 
  1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของ
ป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ) 
  2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน) 
  3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ                
ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน) 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรี จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษา
สถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ) (2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 
(เรื่องมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน) และ                       
(3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง 
การแก้ไขปัญหาการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน) เพ่ือการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล (อบจ. สตูล) ท้องที่ต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จ านวน 11-2-40 ไร่ ส าหรับด าเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนสายบ้านเขาจีน - บ้านโคกพยอม ต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (โครงการฯ) รวมทั้งสิ้น 
1,564 เมตร โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ที่ก าลังจะก่อสร้างถนนใหม่ระยะทางประมาณ 578 เมตร และพ้ืนที่ถนนลาดยางที่
ก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังมิได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวประมาณ 968 เมตร อย่างไรก็ดี มท. 
แจ้งว่า เทศบาลต าบลคลองขุดได้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตเพื่อขอผ่อนผันการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาตไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 
23 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาจีน - บ้านโคกพยอม 
ส่วนที่ 1 

ระยะทาง 968 เมตร 
(ด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว) 

 

ส่วนที่ 2 
ระยะทาง 578 เมตร 

(ก าลังจะก่อสร้าง) 

พื้นที่โครงการฯ รวม 1,546 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลน  
จ านวน 11-2-40 ไร่ ซึ่งต้องปลูกป่าทดแทน 231.9 ไร่ 

(ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นป่าชายเลนแต่อย่างใด) 
งบประมาณโครงการฯ รวม 9,235,965 บาท 

 (1) การป้องกันการบุกรุกป่าไม้และล่าสัตว์ป่า          50,000 บาท 
 (2) การปลูกป่าทดแทน        3,095,865 บาท 
 (3) การก่อสร้างถนนตามโครงการฯ      6,090,100 บาท 
หมายเหตุ : เทศบาลต าบลคลองขุดได้รับการถ่ายโอนถนนบ้านเขาจีน - บ้านโคกพยอม 
ระยะทางรวม 5.4 กิโลเมตร มาจากแขวงทางหลวงชนบทสตูล เมื่อปี 2546 ตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. 

ซึ่ง มท. เห็นว่า การพัฒนาโครงการฯ มีความส าคัญตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล โดยจะช่ วยเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วย เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
เช่น ถ้ าเขาจีน นอกจากนี้ยังจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านและชุมชนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว รวมทั้ง
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เทศบาลต าบลคลองขุดได้แจ้งยืนยันการเป็นหน่วยรับผิดชอบงบประมาณ จ านวน 3,095,865 บาท ส าหรับการปลูก
ป่าทดแทนแล้ว 
 
16. เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวล าภู ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวล าภู ครั้งที่ 2 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ   
  สาระส าคัญข้อเท็จจริง 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู  ครั้งที่ 2 โดยสรุปมีผู้เสียชีวิต จ านวน 37 ราย             
(รวมผู้ก่อเหตุ) ผู้บาดเจ็บสาหัส 7 ราย แพทย์อนุญาตให้รักษาฟ้ืนฟูที่บ้าน 2 ราย  คงรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 ราย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้การฟ้ืนฟูช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและสมาชิกครอบครัว 
รวม 199 ราย ดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินการให้ความความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเพ่ือคืนสู่วิถีชีวิตปกติ 
   1.1 การช่วยเหลือเยียวยาทางด้านจิตใจ 
    1) ทีมปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต (Case Manager : CM) 
จ านวน 40 ทีม เป็นผู้จัดการรายกรณีประจ าครอบครัว ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ 40 ครอบครัว โดยเยี่ยมบ้านให้
ค าปรึกษาแนะน าเยียวยาจิตใจ รวมวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครอบครัวพร้อมประสานส่งต่อเพ่ือให้ได้รับสิทธิ
และบริการที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการ พัฒนาสู่ความยั่งยืน 
    2) พิธีบายศรีสู่ขวัญ : “ผูกข้อมือเพ่ือนบ้าน เพ่ือนใจ” ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุทัยสวรรค์ ระหว่างทีมปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ จ านวน 120 ราย 
   1.2 การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยครอบครัวผู้ประสบเหตุ  จ านวน               
40 ครอบครัว มีเด็ก จ านวน 25 ครอบครัว และอยู่ในวัยเรียน จ านวน 33 ราย และก่อนวัยเรียน จ านวน 7 ราย มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
    1) ประสานขอความช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนให้ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาจน
จบหลักสูตรของสถานศึกษาเอกชน จ านวน 2 ราย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 
    2) ส่งเข้ารับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 ราย 
    3) ประสานขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์  จ านวน 
33 ราย 
    4) สนับสนุนสื่อเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน คู่ใจวัยจิ๋ว จากมูลนิธิไทยพีบีเอส 
จ านวน 200 ชุด โดยมอบให้เด็กในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ จ านวน 7 ครอบครัว และส่งมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพื้นที่ต าบลอุทยัสวรรค์ ต าบลกุดแห่ และต าบลด่านช้าง จ านวน 193 ชุด 
    5) จัดหาทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาตรีโดยประสานขอ
สนับสนุนทุนการศึกษาจากภาคเอกชน จ านวน 1 ราย  
   1.3 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม จ านวน 40 หลัง ไดแ้ก่ บ้านที่มี
คนพิการ 9 หลัง บ้านที่มีผู้สูงอายุ 14 หลัง และบ้านผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในภาวะยากล าบาก 17 หลัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ห้องครัว เทพ้ืนปูกระเบื้อง ฝาผนัง หลังคา และระบบไฟฟ้า โดยด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 3 หลัง ปรับปรุงห้องน้ า จ านวน 14 หลัง ทั้งนี้จะด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครบ 40 หลัง ให้แล้ว
เสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและก าลังพลในการด าเนินการ ดังนี้ 
    - บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) 
    - บริษัทพานาโชนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
    - บริษัท บีเซน จ ากัด จังหวัดนนทบุรี 
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    - กองทัพภาคที่ 2 โดย กองพลทหารราบที่ 3 (พล.ร.3) มณฑลทหารบกที่ 24   
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 28 จังหวัดเลย กรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก        
จังหวัดเลย 
    - วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู 
    - เครือข่ายนักกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
    - คุณธีรพัฒน์ เหง้าเทศ วิศวกรโยธา (ข้าราชการบ านาญ) 
   1.4 เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ ครอบครัวที่ ได้รับผลกระทบ                     
40 ครอบครัว มีความต้องการอาชีพ ได้รับการช่วยเหลือ เพ่ิมพูนทักษะ และมีอาชีพทางเลือก ดังนี้ 
    1) อบรมอาชีพให้กับคนในชุมชน หลักสูตรอาหารจานเดียว จ านวน  30 ราย และ
อบรมหลักสูตรเบเกอรี่ให้แก่แม่เลี้ยงเดี่ยวกลับจากการท างานที่ประเทศเกาหลี 1 ราย และหลักสูตร Sous Chef De 
Cuisine หรือผู้ช่วยเชฟ ให้แก่พ่อเลี้ยงเดี่ยว 1 ราย ในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัด
ขอนแก่น  จ านวน 1 ราย 
    2) มอบพันธุ์ปลา จ านวน 2,500 ตัว ให้แก่ครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว จ านวน 1 ราย  
    3) รับสมาชิกครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเข้าท างานเป็นพนักงานที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ จ านวน 1 ราย และอยู่ระหว่างการอนุมัติจัดจ้างผู้ได้รับผลกระทบเพ่ือบรรจุแทนต าแหน่งนาย
ช่างที่เสียชีวิตอีก 2 ต าแหน่ง 
    4) แก้ไขปัญหาครอบครัวผู้สูงอายุที่ต้องการจ าหน่ายกระบือของบุตรชายที่เสียชีวิต 
จ านวน 5 ตัว เนื่องจากไม่สามารถดูแลได้ โดยจังหวัดหนองบัวล าภูได้ให้อาสาสมัครปศุสัตว์มาดูแลในเบื้องต้น พร้อม
ประสานหาผู้ที่ต้องการซื้อ 
   1.5 สร้างโอกาสเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐ โดยร่วมด าเนินการและประสานงานให้
ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงสิทธิและบริการ ดังนี้ 
    1) ร่วมกับกรมการปกครองออกบัตรประจ าตัวประชาชนและใบสูติบัตรให้แก่เด็ก
ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบซึ่งขาดโอกาสการเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐ ภายใน 3 วัน จ านวน 1 ราย 
    2) ช่วยเหลือการบันทึกข้อมูลเพ่ือรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 1 ราย และขอ
ทราบผลการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 85 ราย พร้อมการยื่นประสานงานการประเมินความพิการเพ่ือให้เข้าถึง
สิทธิและบริการอื่น ๆ จ านวน 1 ราย 
    3) มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จ านวน 1 ราย และเงินสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง จ านวน 2 ครอบครัว 
   1.6 แผนการเสริมสร้างความมั่นคงในชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ในพ้ืนที่ต าบลอุทัยสวรรค์ หมู่บ้านละ 10 คน 12 หมู่บ้าน รวม 120 ราย  พร้อมจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือทางสังคมประจ าต าบล 3 ต าบลที่มีผู้ได้รับผลกระทบ ในพ้ืนที่ต าบลอุทัยสวรรค์ ต าบลด่านช้าง และต าบล       
กุดแห่ เพ่ือดูแลทุกข์สุข และบ ารุงขวัญก าลังใจของประชาชน 
   1.7 จัดหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ได้รับการ
สนับสนุนพ้ืนที่ในการก่อสร้างจากส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นพ้ืนที่ ด้านข้างของ
ส านักงาน จ านวน 1.5 ไร่ โดยมีภาคเอกชนและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ
ก่อสร้าง พร้อมขอใช้พ้ืนที่โรงเรียนหนองกรุงศรีโพธิ์ศรีสมพรเพ่ือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราว ประกอบด้วย                  
ห้องส าหรับเด็กเล็ก 2 ห้อง และห้องพักครู 1 ห้อง ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู ได้ประสานงานใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้มีความเหมาะสมแก่
การเรียนการสอนเด็ก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นประสานภาคเอกชนในการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง และกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ประสานสมาคมมอนเตสซอรี่แห่งประเทศไทย 
น ารูปแบบการเรียน Montessori มาพัฒนาศักยภาพบุคลากรและน ามาใช้ในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
  2. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามความช่วยเหลือ และสร้างขวัญก าลังใจ ผู้ได้รับผลกระทบและประชาชน ใน
พ้ืนที่ 3 ต าบล อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมีข้อสั่งการและนโยบายส าคัญในการขับเคลื่อนงาน ดังนี้ 
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   2.1 ให้ทีมปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต (CM) ยึดหลักการท างานว่า 
ทุกคนเป็นผู้ร่วมปฏิบัติงาน (ไม่มีค าว่าเป็นไปไม่ได้) 
   2.2 อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในการจัดสรร
โควต้าให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอาชีพ จ านวน 6 ราย 
   2.3 จัดหาอาชีพทางเลือกตามความต้องการตลาดแรงงาน โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จ านวน 420 ชั่วโมง ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว             
รัตนาภา จังหวัดขอนแก่น โดยอบรมแบบ Online Onsite และฝึกปฏิบัติในสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาต ผู้ส าเร็จ
การอบรมมีงานท ารายได้เฉลี่ย 12,000-18,000 บาท และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน โรงพยาบาลกล้วยน้ าไท 
กรุงเทพมหานคร ผู้ส าเร็จการอบรมมีงานท ารายได้เฉลี่ย 13,000 – 15,000 บาท รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น เช่น              
การดัดและบ ารุงผม (SPA Perm) การต่อขนตาและเพ้นท์เล็บ 
   2.4 จัดอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดย
ความร่วมมือของกองทัพภาคที่ 2 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอนากลาง และฝ่ายปกครองอ าเภอนากลางเพ่ือเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต และยกระดับ เพ่ิมทักษะ และสมรรถนะ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ. ) ให้
มีศักยภาพ สามารถน าความรู้ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ได้  
 
17.  เรื่อง  แนวทางการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์  สารเบนซิลคลอโรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ที่น าไปใช้ใน
กระบวนการผลิตยาเสพติด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์  สารเบนซิลคลอโรด์ และสาร
เบนซิลไซยาไนด์ที่น าไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ  
  ทั้งนี้ ยธ. เสนอว่า เนื่องจากสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เป็นปัจจัยหลักในการผลิตยาเสพติด ซึ่งประเทศ
ไทยมีพ้ืนที่ติดกับแหล่งผลิตยาเสพติดสามเหลี่ยมทองค า ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดมีความพยายามน าเข้าสารเคมี
จากประเทศต่าง ๆ เข้าไปยังแหล่งผลิต และประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกใช้เป็นประเทศน าผ่านด้วยเช่นกัน 
ดังนั้น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงสั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก ประชุมหารือร่วมกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือก าหนดแนวทางการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์   สารเบนซิลคลอ
ไรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ ที่น าไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด 
  สาระส าคัญ  
  แนวทางการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอไรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ที่น าไปใช้ใน
กระบวนการผลิตยาเสพติด โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ส านักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการประชุมหารือการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี                    
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางการ
ควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ที่น าไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดซึ่งสรุปผลการประชุมฯ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ระงับการส่งออก และชะลอการน าเข้าสารโซเดียมไซยาไนด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ไว้ก่อนเพ่ือ
ปรับปรุงวิธีการพิจารณาการอนุญาตการน าเข้า และส่งออก โดยจะอนุญาตให้น าเข้ าและส่งออกตามปริมาณการใช้
จริง ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะได้ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ 
ไป ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้สารโซเดียมไซยาไนด์ ภายในประเทศ ประมาณ  141 ราย และมีปริมาณการใช้
ภายในประเทศ ประมาณ 300 ตันเศษ (ไม่รวมการใช้ในเหมืองแร่) ส่วนสารเบนซิลไซยาไนด์ ภายหลังปี พ.ศ. 2560      
ยังไม่มีการน าเข้า 
  2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะด าเนินการควบคุมการใช้สารโซเดียมไซยาไนด์ และเบนซิลไซยาไนด์ 
โดยการก าหนดให้ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก และผู้ซื้อ (End User) ต้องยืนยันตัวตนโดยการลงทะเบียนเพ่ือควบคุมปริมาณ
และการติดตามการใช้สารดังกล่าว 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเพ่ิมเติมอีกว่า นอกจากสารโซเดียมไซยาไนด์และสารเบนซิลไซยาไนด์แล้ว
ในกระบวนการผลิตสารตั้งต้น ยังมีสารเคมีที่เกี่ยวข้องอีก คือ สารเบนซิลคลอไรด์ ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอให้มีการ
ควบคุมสารเบนซิลคลอไรค์ โดยวิธีการตามข้อ 2. ด้วย 
 



37 
 

18. เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบทั้ง 3 ข้อตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
(กปช.) เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบสรุปรายงานผลการด าเนินงานของ กปช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2. มอบหมายหน่วยงานภาครัฐรับข้อเสนอของประชาชนไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  3. มอบหมายกระทรวงมหาดไทย (มท.) เน้นย้ าผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ให้ความส าคัญกับ
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในพ้ืนที่และให้หน่วยงานในระดับจังหวัดสนับสนุนและประสานการด าเนินงาน
ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กปช. รายงานว่า ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2563-2565 ตามแนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการด าเนินงานของ กปช. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของ
ประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่ส าคัญ ของคณะอนุกรรมการจัดท านโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      1.1 ประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่ส าคัญ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 7 เรื่อง และก าหนดเรื่องสื่อสารส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

เรื่อง ผลการรับรู้/ข้อเสนอของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(1) การฟื้นฟู
ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับการ
เปิดประเทศในปี 2565 

ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 76 และเสนอว่าควรเน้นการ
เสนอข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์จริง เพ่ือเป็น
ข้ อ มู ล ใ น ก า ร เ ต รี ย ม รั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ข อ ง
ผู้ประกอบการ โดยควรสื่อสารมาตรการการ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไ ว รั ส โค โ รนา  2019  ( โควิ ด - 19 )  ถึ ง
ผู้ประกอบการล่วงหน้า รวมทั้งควรสื่อสารให้
ครอบคลุมทุกภาคส่วนและเหมาะสมกับบริบทแต่
ละพ้ืนที่ด้วยการส่งเสริมอัตลักษณ์ประจ าภูมิภาค 
เพ่ือใช้เป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้
เข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

กระทรวงการคลัง (กค.) 
กระทรวงการต่างประเทศ 
( ก ต . )  ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
ท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 
และกระทรวงพาณิชย์ 

(2) การพัฒนาทักษะอาชีพ
และการจัดหาต าแหน่ง
งานใหม่เพื่อความพร้อม
ต่อความต้องการหลังโรค      
โควิด-19 

ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 85 และเสนอว่าควรเสนอ
ข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อออนไลน์ที่เข้าถึงประชาชน 
ในรูปแบบที่สั้นและเข้าใจง่าย และควรสื่อสารเชิงรุก
เรื่องมาตรการการจ้างงานทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศรวมทั้งการพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ า
และแผนการสร้างงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมโครงการนัดพบแรงงานอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้แรงงานได้รับรู้และเข้าถึงอาชีพที่ตรง
ต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิ ท ย า ศ า สต ร์  วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม (อว.) 
กระทรวงแรงงาน (รง.) 
และกระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) 

( 3 )  ระบบสาธารณสุข     
และการบริหารจัดการ
สถานการณ์โรคโควิด-19 
แบบเชิงรุก 

ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 98 และเสนอว่าควรเสนอ
ข่าวสารที่ไม่สร้างความตื่นตระหนก ซึ่งการสื่อสาร
ข้อมูลไปยังประชาชนควรมีความชัดเจนและ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึ่ งควรเน้นย้ า เรื่ องมาตรการเยียวยา

กค. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ รง. 
และกระทรวงสาธารณสุข 
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ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโค
วิด -19 ควบคู่ ไปกับนโยบายการกระตุ้ นการ
ท่องเที่ยวและการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อภาครัฐมากขึ้น 

(4) ความเข้าใจถึงวิถีชีวิต
แบบ New normal เพื่อ
ใช้ชีวิตกับโรคโควิด-19 ใน
ระยะยาว 

ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 98.25 โดยส่วนใหญ่ต้องการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตวิถีใหม่
จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น วิธีการป้องกันและ
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย
เสนอว่าควรปรับรูปแบบการสื่อสารให้สามารถ
เข้าใจง่าย ชัดเจน และน าเสนอบนแพลตฟอร์มที่
หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

อว. กระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
รง. มท. ศธ.  
และส านักนายกรัฐมนตรี  
(นร.) 

(5 )  การบริหารจัดการ
ควบคุมแรงงานต่างด้าว 

ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 89 และเสนอว่าควรสื่อสาร
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรสื่อสารเฉพาะช่วงเวลาที่
มีประเด็นข่าวหลังเหตุการณ์ รวมทั้งควรสื่อสาร
เพ่ิมเติมเรื่องปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจ้างแรงงานต่างด้าวให้สะดวกต่อผู้ประกอบการ 
และข้อมูลรายการที่ถูกร้องเรียนและรายการที่มีข้อ
ยุติแล้ว รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนให้มากขึ้น 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าภาครัฐมี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

รง. 

(6) ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของ
ไทย 

ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 99.25 และเสนอว่าควร
เสนอเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในแต่ละพ้ืนที่ด้วยการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยใน
รูปแบบ Soft Power รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่พลเมือง และการรู้เท่าทัน
สื่อให้แก่ประชาชนเ พ่ือสร้างค่านิยมที่ดี ให้แก่
ประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ 

กต .  กก .  อว .  กระทรวง
วัฒนธรรม ศธ.  และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(7) การปราบปรามทุจริต
และความโปร่งใสของรัฐ 

ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 93.50 และเสนอว่าควรมี
การสื่อสารใน 3 ประเด็น คือ (1) การประชาสัมพันธ์
ข่าวการทุจริต (2) ข้อมูลรายละเอียดการบริการ
ส าหรับประชาชน และ (3) รายงานผลตลอดขั้นตอน
การท างานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและปราบปรามจาก
ภาครัฐอย่างจริงจัง 

มท. กระทรวงยุติธรรม และ 
นร. 

  ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจัดท านโยบายฯ ได้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการประเมินผลฯ ดังกล่าว    
ท าให้เห็นแนวโน้มเพ่ือก าหนดเรื่องสื่อสารที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล จ านวน 7 เรื่อง ได้แก่ (1) การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสี
เขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) (2) การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังโรคโควิด-19 (3) การบริหารจัดการระบบ
สาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ (4) สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต (5) การรู้ เท่าทันสื่อสารสนเทศและ
ดิจิทัล (6) การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย และ (7) ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 
      1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ภายใต้เ งื่อนไขและบริบทที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
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  2. ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างความตระหนักรู้ทัศนคติเชิงบวก และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศต่อการต่างประเทศ ของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติด้านต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรวม 29 หน่วยงาน เพ่ือก าหนดและจัดท ารายละเอียดเรื่องสื่อสาร
ที่ส าคัญด้านต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 4 เรื่อง สรุปได้ ดังนี้ 

เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
( 1 )  APEC 2022 & Hub 
Thailand ศูนย์กลางของนานา
ประเทศ 

เน้นย้ าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ในปี 
2565 และโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
เช่น อินโฟกราฟิก บทความ และคลิปวิดีโอ 

(2) Tech and Innovation 
นวัตกรรมไทยไฮ-เทคโนโลยี 

เสนอข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของไทย ซึ่ง
น า ไปสู่ การขับเคลื่ อนเศรษฐกิจและสั งคมในอนาคต ผ่ านการสื่ อ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ และ                 
การจัดกิจกรรม 

(3) Health Care สาธารณสุขไทย
ในระดับโลก 

เน้นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุขของ
ไทย รวมทั้งมาตรการด้านบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูงในการ
กระตุ้ น เศรษฐกิจ เ พ่ือส ร้ า งราย ได้ จากการท่ อง เที่ ยว เชิ งสุ ขภาพ                 
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย พร้อมทั้งเน้นย้ า
ความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างประเทศในการกลับเข้ามาใช้บริการในประเทศ
ไทย 

( 4 )  Thai Culture… Universal 
Soft Power วัฒนธรรมไทยก้าว
ไกลสู่สากล 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก บทความ คลิปวิดีโอ สปอต
สัมภาษณ์ และรายการ เพ่ือสร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีต่อ
ประเทศไทยในสายตาชาวต่างประเทศผ่านวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ไทย 

  ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ได้จัดท ารายละเอียดและก าหนดเรื่องสื่อสารที่ส าคัญด้าน
ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 4 เรื่อง ภายใต้แนวคิดหลัก  New Chapter of Thailand : 
New Opportunities and Innovation ได้แก่ (1) BCG Economy เศรษฐกิจยุคใหม่...เพ่ืออนาคตไทย (2) Tech 
and Innovation นวัตกรรม ไฮ-เทคโนโลยี เช่น การประชุม BIMSTEC (3) Health Care ความก้าวหน้าทาง
การแพทย์ระดับโลก และ (4) Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล 
  3. ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ 3 บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร พัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์ สร้างการรู้เท่าทัน และการมีส่วนร่วม ของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น (1) การผลิตสื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อ
เผยแพร่เพ่ือเสริมสร้างการรู้เท่าทันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทย 
รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และรายการ Spokesman Live!!! และ (2) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Fake News) ในรูปแบบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พร้อมระบบชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือ ID IA IR Chat เพ่ือให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น าไปขยายผลส่งต่อให้ประชาชนทราบผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ เพจข่าวจริงประเทศไทย และสื่อประชาสัมพันธ์ของ ดศ. 
  4. ผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ โดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาฯ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความซ้ าซ้อนของ (ร่าง) โครงการพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ 
และแนวทางการด าเนินโครงการฯ และเสนอต่อที่ประชุม กปช. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาฯ เตรียมโครงการฉบับที่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกประเด็น เพ่ือเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ นร. และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของ ดศ. ก่อนเสนอส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการต่อไป 
  5. ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ 4 ยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชนของประเทศ ของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของ
ประเทศ มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น (1) ขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการ
พัฒนาหลักสูตร/ชุดวิชาด้วยการจัดท าชุดวิชาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 2 ชุดวิชาใหม่บรรจุลง
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เว็บไซต์ IPRMOOC ได้แก่ การสื่อสารในภาวะวิกฤตและการผลิตสื่อดิจิทัล และปรับปรุงหลักสูตรที่กรมประชาสัมพันธ์
จัดอบรมในปี 2565 โดยเน้นรายวิชาการสื่อสารในยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น และ (2) พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยจัด
โครงการฝึกอบรม “เปิดโลกสื่อยุคใหม่ก้าวสู่การสื่อสารยุคดิจิทัล” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 
20 กระทรวง เพ่ือส่งเสริมให้มีทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
  6. ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด 76 จังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางการพัฒนาทั้ง 4 แนวทาง เช่น (1) จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสอดคล้องกับ 4 แนวทางการพัฒนาภายใต้
นโยบายและแผน การประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี) และ (2) การบริหารประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่ส าคัญ ประจ าปี 2565 เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนระดับประเทศสู่การปฏิบัติ เช่น 1) การฉีดวัคซีนเชิงรุก 2) มาตรการการ
ป้องกันตนเองด้วยการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 และ 3) การเตรียมเปิดโรงเรียน โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้และเข้าใจ
ให้กับประชาชนผ่านเรื่องสื่อสารที่ส าคัญระดับประเทศตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ด้วยการเผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์และช่องทางอ่ืน ๆ ของหน่วยงานในพื้นท่ี ทั้งสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ 
 

19. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอความก้าวหน้าของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2565 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติ (27 กันยายน 2565) รับทราบ ดังนี้    

    1.1.1 ผลการพิจารณาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญจ านวน 1,026 โครงการ จาก
ข้อเสนอโครงการฯ ทั้งหมด 2,619 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 33 โครงการ ทั้งนี้ จะมีการขับเคลื่อน
การด าเนินการในระยะถัดไป ดังนี้ (1) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาทบทวนความเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเพ่ือให้ครอบคลุมการขับเคลื่อนทุกปัจจัย (2) ให้หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผน
แม่บทฯ ทุกระดับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และ (3) ให้ส านักงบประมาณยึดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเป็นหลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยให้
ความส าคัญกับโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญเป็นล าดับแรก นอกจากนี้ สคช. จะสร้างการตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการขยายผลและสามารถจัดท าโครงการฯ ที่ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
แบบพุ่งเป้าได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    1.1.2 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับปรับปรุง) 
และมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ คาดว่าแผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) จะประกาศใช้ได้ภายในเดือนตุลาคม 
25651 ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องยึดเป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานร่วมกันโดยให้ความส าคัญในระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละห้วงการพัฒนาซึ่งจะส่งผลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง 
   1.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการขจัดความ
ยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย รายจังหวัด สิ้นสุด ณ กันยายน 2565 พบว่า มีการลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหาครัวเรือน
เป้าหมายแล้วทั้งสิ้น 621,360 ครัวเรือน จากจ านวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด 629 ,280 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
98.74  และมีการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาในภาพรวมแล้วเกือบทั้งหมด โดยจังหวัดที่มีการลงพ้ืนที่ส ารวจสูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ บุรีรัมย์ และนครศรีธรรมราชซึ่งหากพิจารณาจาก 5 มิติความขัดสน2  จะเห็นได้ว่า 
มีจ านวนครัวเรือนตกเกณฑ์มิติด้านรายได้สูงสุดเม่ือเทียบกับมิติอ่ืน โดยมี 309,122 ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 
42 ทั้งนี้ จะน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการด าเนินการของ ศจพ. ในพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดเพ่ือแก้ไข
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ปัญหาความยากจนและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน รวมทั้งน าไปประกอบการจัดท า
ดัชนีการพัฒนาคนหลายมิติระดับประเทศและระดับพื้นที่ นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนแบบชี้เป้า (TPMAP) โดยการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในการ
สนับสนุนการประเมินสภาพปัญหา สถานการณ์ต้นเหตุของปัญหา ช่องว่างของการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาตาม
มิติของการพัมนาที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตามคว าม
จ าเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับทรัพยากรข้อจ ากัดต่างๆ ในพ้ืนที่ของการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การออกแบบการจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าที่เป็นไปอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
   2. ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ สศช. ได้จัดท ารายงานความคืบหน้าการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครั้งที่ 16 (รอบเดือนเมษายน-
มิถุนายน 2565) โดยสรุปผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เช่น การน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานราชการมากขึ้น การเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การจัดท าพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ผู้ที่มีความผิดไม่
ร้ายแรงช าระค่าปรับแทนการลงโทษทางอาญาและไม่มีการจ าคุก และการจัดท าพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ การด าเนินการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป ให้หน่วยงานของรัฐ
น าประเด็นการปฏิรูปที่ยังต่อเนื่องไปด าเนินการผ่านกลไกของแผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และการด าเนินการต่างๆ 
ของหน่วยงานเพื่อผลักดันให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป 
  3. การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตจร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รองรับการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-
2570) สศช. จึงได้เชื่อมโยงความสอดคล้องของเป้าหมายของแต่ละแผนเพ่ือความสะดวกในการน าเข้าข้อมูลโครงการ/
การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในประเด็นที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างเป้าหมาย รวมถึงสามารถน า
ข้อมูลมาใช้ในการประมวลผลได้ง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินการตามแผน
ระดับท่ี 2  
    4. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญจ านวนทั้งสิ้น 1 ,026 โครงการจากข้อเสนอโครงการฯ ทั้งหมด 2 ,619 
โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 39.18 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเมื่อ 2 ปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ มากขึ้น อย่างไรก็
ตาม หากพิจาณาในรายละเอียดของผลคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการฯ เกณฑ์ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ยต่ าที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ โครงการเป็นการจัดท าโดยมีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์มารองรับ 
โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริงส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง และโครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการฯ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาและพุ่งเป้าในการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน
อย่างจริงจังในการขับเคลื่อนการด าเนินการไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องให้
ความส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงการฯ ตลอดกระบวนการและจัดท า/ปรับปรุงรายละเอียด
ของข้อเสนอโครงการฯ ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอน
ตามกระบวนการงบประมาณและบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป 
_______________________________ 
1จากการประสานงานข้อมูลเมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2565 สศช. แจ้งว่าอยู่ระหว่างปรับแก้แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) ตามความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
2ความขัดสน 5 มิติ ประกอบด้วย สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการรัฐ 
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20. เรื่อง สรุปผลการพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การจัดการ
ต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ” ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานการ
พิจารณาศึกษา เรื่อง “การจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ” ของ
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าวุฒิสภา ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และแจ้งให้
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป 
   เรื่องเดิม 
   1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การจัดการต าบลเข้มแข็ง
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ” ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา มาเพ่ือด าเนินการโดยคณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรก าหนดให้การขับเคลื่อน
การพัฒนาที่มุ่งให้ “ต าบลเข้มแข็ง” เป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือส่งสัญญาณและระดมสรรพก าลังความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน มุ่งสู่การสร้างเสริมต าบลเข้มแข็งอย่างจริงจัง เป็นระบบ ควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือส่งเส ริมให้ส่วนราชการ             
ต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินและเกี่ยวข้องกับภารกิจการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ ควรมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนดตัวชี้วัดร่วม “เชิงกระบวนการ” ของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่มีภารกิจเข้าไปท างานในระดับต าบลเพ่ือให้การท างานของทุกส่วนราชการได้ให้ความส าคัญต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
   2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีค าสั่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจาณาร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานและข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผล
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
   ข้อเท็จจริง 
  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สศช. ส านักงาน 
ป.ย.ป. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน 
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพ่ือพิจารณารายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดย
เห็นด้วยในหลักการของรายงานการพิจาณาศึกษาฯ ดังกล่าว โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้
ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ

ปฏิรูปประเทศ 
 -  ควรก าหนดให้การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มุ่งให้ 

“ต าบลเข้มแข็ง” เป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือส่งสัญญาณ
และระดมสรรพก าลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน มุ่งสู่
การสร้างเสริมต าบลเข้มแข็งอย่างจริงจังเป็นระบบ 
    -  ควรก าหนดเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปและ
พัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินและเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ท าความเข้าใจกับแนวคิด
และแนวทางการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วนในระดับ
พื้นที่ เพ่ือพัฒนาระบบและวิธีการท างานให้สอดคล้อง
กับระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งในทิศทางนี้ 

- ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)” เพ่ือเป็น
กลไกระดับชาติเชิงนโยบายในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้  ยังได้จัดตั้ง 
ศจพ. ในระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
การด าเนินการในระดับพ้ืนที่ โดย ศจพ. ทุกระดับอยู่แล้ว 
ดังนั้น หากจะก าหนดประเด็น “ต าบลเข้มแข็ง” ให้เป็น
วาระแห่งชาติ ควรเป็นการก าหนดให้เป็นวาระส าคัญ 
(Agenda) หรือประเด็นส าคัญ (Issue) เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและมีอ านาจหน้าที่ร่วมระดมก าลังในการแก้ไข
ปัญหาโดยจะต้องมีกระบวนการระดมความคิดเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความชัดเจนในกระบวนการ
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ปฏิบัติเพ่ือให้วาระแห่งชาติขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป 

2. บทบาทของราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
   - ควรมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  (ก .พ . ร . )  ก าหนดตั วชี้ วั ดร่ วม  “ เชิ ง
กระบวนการ” ของส่วนราชการต่างๆ ที่มีภารกิจเข้า
ไปท างานในระดับต าบล เพ่ือให้การท างานของทุกส่วน
ราชการได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการพัฒระบบ
การจัดการต าบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง ไม่ต่างคนต่างท าเฉพาะตน 

- เห็นด้วยในการก าหนดตัวชี้วัดร่วมของส่วน 
ราชการที่มีภารกิจในระดับต าบลเพ่ือให้การท างานของ
ทุกส่วนราชการได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง เนื่องจากจะท าให้เกิดความร่วมมือ
ในการท างานทั้งในด้านฐานข้อมูล งบประมาณ บุคลากร 
และฐานข้อมูล (Database) 

3. การสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารราชการ 
   - ควรก าหนดให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ จัดให้มี “แผนงานโครงการและ
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการ
ต าบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วน” ในระดับต าบลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องทุกปี 

- เห็นควรให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบาย 
พัฒนาภาคพิจารณาความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะ 
อย่างไรก็ตาม เรื่ องดั งกล่ าวควรเป็น เรื่องในความ
รับผิดชอบโดยตรงของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
เนื่ องจากมีอ านาจหน้ าที่ รั บผิ ดชอบตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและ
ต าบล พ.ศ. 2562 ถือเป็นกลไกการจัดท าแผนในระดับ
พ้ืนที่ท าให้การจัดท าและประสานแผนพัฒนาตั้งแต่หมู่บ้าน 
ชุมชน ต าบล และอ าเภอมีการบูรณาการและการเชื่อมโยง
ให้เป็นแผนเดียวกัน สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการ
ในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างด ี

4. การจัดท าหลักสูตร 
   - ควรก าหนดนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า 
“หลักสูตรการจัดการต าบลเข้มแข็ง” ส าหรับผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งระดับประเทศ ภาค จังหวัด อ าเภอ 
และต าบลอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 

- การก าหนดนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า  
“หลักสูตรการจัดการต าบลเข้มแข็ง” ส าหรับผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งระดับประเทศ ภาค จังหวัด อ าเภอ และ
ต าบลอย่างกว้างขวางและทั่วถึง สามารถด าเนินได้เมื่อ
รัฐบาลเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานเรื่อง “ระบบการ
จัดการต าบลเข้มแข็ง” ที่คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าเสนอ และมอบหมาย
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
ในการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้ งนี้  ส านักงาน ป.ย.ป. ได้ให้ความร่วมมือโดยใช้
ประสบการณ์จากการด าเนินการโครงการนักบริหาร
ระดับสูง : ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) และ
โครงการต้นแบบแนวทางลดความเหลื่อมล้ าด้วย
นวัตกรรมภาครัฐ เพื่อประกอบการด าเนินการจัดท า
หลักสูตรของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในระยะต่อไป 

5. การจัดให้มีสมัชชาต าบล 
   - ควรก าหนดนโยบายให้หน่วยงานหลักที่เหมาะสม 
จัดให้มี “สมัชชาต าบลเข้มแข็งแห่งชาติ” ทุกปี เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ ได้น าเสนอการพัฒนาต าบลเข้มแข็งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน 

- การก าหนดนโยบายให้หน่วยงานที่เหมาะสมโดย 
จัดให้มี “สมัชชาต าบลเข้มแข็งแห่งชาติ” ทุกปี อาจใช้
กลไกการประชุมสภาองค์กรชุมชนต าบลซึ่งจัดปีละ 1 
ครั้ง เพื่อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในจังหวัด 
และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขเพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่ งการ อย่างไรก็ตาม ควร
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พิจารณาถึงภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
ด าเนินการดังกล่าวด้วย 

 
ต่างประเทศ 

 
21.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากส านักงานส่งเสริมการค้าและการ
พัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อด าเนินโครงการศึกษาจัดท าแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่าง
บูรณาการของประเทศไทย (Thailand Integrated Logistics and Intermodal Transport Development 
Plan) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความตกลงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากส านักงาน
ส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา เพ่ือด าเนินโครงการศึกษาจัดท าแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการ
ขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการของประเทศไทย (Thailand Integrated Logistics and Intermodal Transport 
Development Plan) (บันทึกความตกลงฯ) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขร่างบันทึกความตกลงฯ ใน
ส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ก่อนการลงนามให้กระทรวงคมนาคม (คค.) ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
ส าหรับการลงนามในบันทึกความตกลงฯ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  คค. รายงานว่า 
  1. ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ได้ให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ โดยให้ทุน 
(Grant Fund) วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,360,740 ดอลลาร์สหรัฐ แก่ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) เพ่ือด าเนินโครงการศึกษาจัดท าแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการของประเทศ
ไทย (Thailand Integrated Logistics and Intermodal Transport Development Plan) (โครงการศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical 
Assistance) ดังกล่าวเป็นเงินให้เปล่าและไม่ต้องใช้งบประมาณของ สนข. ร่วมด าเนินการ โดยจะมีการลงนามในร่า ง
บันทึกความตกลงฯ ซึ่งระบุรายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการท่ีเสนอในครั้งนี้ตามขั้นตอนต่อไป 
  2. ร่างบันทึกความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่ประเทศไทยในการบรรลุ
เป้าหมายการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ลดต้นทุนการขนส่ง มลพิษทางถนน ลดอุบัติเหตุทางถนน และ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค โดยจะเสนอแนะโครงการน าร่องศูนย์บูรณาการโลจิสติกส์และขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างน้อย 3 แห่ง เพ่ือสาธิตให้เห็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการทางถนนและ
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีขอบเขตงาน (1) ศึกษาทบทวนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในปัจจุบัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มตลาด (Market Segments) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การน าเข้าและส่งออก และ Land bridge โดยการ
ขนส่งทางทะเลและทางน้ า กลุ่มที่  2 การขนส่งภายในประเทศของสินค้าทั่วไปทางถนน ทางราง ทางน้ า
ภายในประเทศและชายฝั่ง กลุ่มที่ 3 การน าเข้าและส่งออกผ่านแดนทางบก และกลุ่มที่ 4 การน าเข้าและส่งออกผ่าน
แดนทางอากาศ (2) คาดการณ์ปริมาณการขนส่งและจราจร ส าหรับแต่ละกลุ่มตลาดและตามรูปแบบการขนส่ง (3) 
ระบุมาตรการที่จ าเป็นเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบในการขนส่งสินค้าจากทางถนนสู่ทางราง ครอบคลุมประเด็น
ที่ส าคัญ เช่น อุปสรรคในการพัฒนาส าหรับธุรกิจใหม่ และการประเมินทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาธุรกิจ
ใหม่ส าหรับแต่ละกลุ่มตลาด โดยงบประมาณโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,360,740 ดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลาด าเนินการ
ศึกษา ประมาณ 14 เดือน 
  3. ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ การด าเนินโครงการศึกษาจัดท าแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ภายใต้
ร่างบันทึกความตกลงฯ จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางราง
ของไทย การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมศักยภาพใน
การพัฒนาระบบการขนส่งอย่างยั่งยืนของไทยและการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค นอกจากนี้ บุคลากรของ 
สนข. จะได้เรียนรู้จากการด าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง 
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22.  เรื่อง  รายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรของซาอุดีอาระเบีย ของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามผลการเดินทางเยือนฯ ต่อไป  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. พณ. รายงานว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง พณ. และคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 
27 - 31 สิงหาคม 2565 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดการส่งออกสินค้าของไทยให้เห็นผลเป็น
รูปธรรม รวมถึงเพ่ือกระชับและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันโดยรอง
นายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพณิชย์ได้พบหารือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนของซาอุดีอาระเบีย จ านวน 4 แห่ง รวมถึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าไทยกับซาอุดีอาระเบีย และได้ส ารวจ
สินค้าไทยในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการหารือ 
1) การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ ของซาอุดีอาระเบีย (ได้แก่ กระทรวงสื่อสารมวลชน 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ธาตุ กระทรวงแรงงานและ
การพัฒนาสังคม และกระทรวงการท่องเที่ยว) 
(1) การจัดท าเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: 
FTA) กับกลุ่มประเทศความร่วมมือแห่งอ่าว
อาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) 
 

ไทยขอรับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียในการ
จั ดท า  FTA กับกลุ่ ม  GCC ซึ่ ง รั ฐมนตรี ว่ า ก า ร
กระทรวงพาณิชย์แห่งซาอุดีอาระเบียยินดีที่จะให้
การสนับสนุน และจะช่วยประสานงานกับประเทศ
สมาชิกเพ่ือผลักดันให้เกิดการจัดท า FTA ไทย-GCC 
 

(2) การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-
ซา อุดี อ า ร ะ เบี ย  ( Joint Trade Committee: 
JTC) 

ไทยเสนอการจัดตั้ง JTC ไทย-ซาอุดีอาระเบีย ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งซาอุดีอาระเบีย
ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวและได้สั่ งการให้ฝ่าย
ซาอุดีอาระเบียเริ่มหารือกับกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศโดยเร็วเพ่ือเร่งจัดท าบันทึกความ
ร่วมมือในการจัดตั้ง JTC ไทย-ซาอุดีอาระเบีย โดย
คาดว่าการจัดตั้ง JTC ไทย-ซาอุดีอาระเบีย จะแล้ว
เสร็จภายในสิ้นปี 2565 

(3) การส่งเสริมการค้าระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย
ภายใต้ Saudi Vision 2030 

- ไทยยินดีให้การสนับสนุนซาอุดีอาระเบียทั้งด้าน
การค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการให้บริการ
ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง  เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์  
เครื่องใช้ไฟฟ้า เพ่ือให้ซาอุดีอาระเบียสามารถบรรลุ
เป้าหมายพัฒนาประเทศภายใต้  Saudi Vision 
2030 
- ไทยขอให้ฝ่ายซาอุดีอาระเบียเป็นแหล่งความมั่นคง
ด้านพลังงานให้กับไทย และไทยจะเป็นแหล่งความ
มั่นคงด้านอาหารให้กับซาอุดีอาระเบีย 

(4) การขอวีซ่าให้กับภาคเอกชนไทย ปัจจุบันเอกชนไทยจ าเป็นต้องใช้หนังสือเชิญจาก
บริษัทคู่ค้าของซาอุดีอาระเบียเพ่ือเป็นหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาวีซ่า ส่งผลให้การเดินทางไป
เจรจาธุรกิจที่ซาอุดีอาระเบียมีความล่าช้า ดังนั้น 
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ไทยได้เสนอให้ซาอุดีอาระเบียพิจารณาวีซ่าของนัก
ธุรกิจไทยจากหนังสือรับรองของหอการค้าไทย สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ
ไทย ซึ่ งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่ง
ซาอุดีอาระเบียได้สั่งการให้ฝ่ายซาอุดีอาระเบียรีบ
ด าเนินการตามที่ฝ่ายไทยเสนอโดยเร็ว 

2) การหารือกับประธานองค์การอาหารและยาซาอุดีอาระเบีย (Saudi Food and Drug Authority: 
SFDA) 
(1) การแก้ไขปัญหาการส่งออกไก่แปรรูปและการ
ท าความเข้าใจกับโรงงานไทย 

ปัจจุบันโรงงานไทยที่ผ่านการรับรองจาก SFDA 
จ านวน 11 แห่ง เข้าใจว่า สามารถส่งออกได้เพียงแค่
ไก่ดิบเท่านั้น ซึ่ง SFDA ชี้แจงว่าอนุญาตให้โรงงาน
ไทยดังกล่าวสามารถส่งออกไก่แปรรูปและไก่ปรุงสุก
มายังซาอุดีอาระเบียได้แล้ว ซึ่งไทยจะประสานกับ
โรงงานไทยดังกล่าวต่อไป 

(2) การเร่งรัดการขึ้นทะเบียนโรงงานไก่เพิ่มเติมอีก 
28 โรงงาน 

กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจาก
โรงงานที่ขอขึ้นทะเบียนตามที่ SFDA ขอเพ่ิมเติม 
โดยไทยจะขอให้กรมปศุสัตว์เร่งรวบรวมและจัดส่ง
ข้อมูลให้กับ SFDA และขอให้ SFDA เร่งตรวจสอบ
โรงงานหลังจากท่ีได้รับข้อมูลจากกรมปศุสัตว์แล้ว 

(3) การสนับสนุนให้ซาอุดีอาระเบียน าเข้าสินค้า
เนื้อสัตว์ เช่น โค และผลิตภัณฑ์เนื้อแพะจากไทย 

SFDA พร้อมที่จะอ านวยความสะดวกให้กับฝ่ายไทย 
โดยจะมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนของไทยโดยเร็ว นอกจากนี้ ไทยมีแผน
เชิญนักธุรกิจซาอุดีอาระเบียร่วมลงทุนโรงงานผลิต
เนื้ อสั ตว์ที่ ไทย เ พ่ือให้การส่ งออกเนื้ อสั ตว์ ไป
ซาอุดีอาระเบีย มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

(4) ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาสินค้า
ฮาลาล 

SFDA แจ้ ง ว่ า  Islamic University of Madinah 
ประสงค์ร่วมมือทางวิชาการกับไทยเพ่ือพัฒนาสินค้า
ฮาลาลของไทยให้ตรมาตรฐานของซาอุดีอาระเบีย 
โดยฝ่ายไทยจะประสานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการด าเนินการต่อไป 

3) การหารือกับประธานสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย พร้อมผู้แทนภาคเอกชนไทย ซาอุดีอาระเบียก าลัง
อยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศตาม Saudi Vision 2030 ซาอุดีอาระเบียจึงต้องการนักธุรกิจจากทั่วโลกเข้า
มาลงทุน และได้เชิญนักธุรกิจไทยให้เข้าร่วมการลงทุนดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ฝ่ายไทยได้เชิญนักธุรกิจจาก
ซาอุดีอาระเบียเข้ามาลงทุนในไทยเช่นเดียวกัน 
4) การหารือกับประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) 
ซาอุดีอาระเบียประสงค์ให้ความช่วยเหลือไทยไม่ให้ขาดแคลนปุ๋ย ซึ่งบริษัท SABIC เป็นบริษัทผลิตปุ๋ยของ
ซาอุดีอาระเบียยินดีช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าว โดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้ให้โควตาบริษัท SABIC 
ส่งออกปุ๋ยมายังไทยเพ่ิมข้ึน และอนุญาตให้บริษัท MA’ADEN (มาเดน) เจรจาขายปุ๋ยกับไทยด้วย 

 
  2. กิจกรรมส่งเสริมการค้าไทยกับซาอุดีอาระเบีย 
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทย ณ Manuel Market สาขา Park Avenue         
กรุงริยาด โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงสินค้าไทย จ านวน 30 รายการ เช่น อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง 
และข้าว ซึ่งจะผลักดันให้ Manuel Market น าเข้าสินค้าไทยเพ่ิมขึ้นจาก 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 เป็น 30 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2565 
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   2.2 การลงนามความร่วมมือและการเจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจ
ซาอุดีอาระเบีย ดังนี้ 
    (1) การลงนามความตกลงจัดตั้ งสภาธุรกิจไทย -ซาอุดีอาระเบียระหว่าง
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน กับสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่า
การค้าระหว่างกัน 10,000 ล้านบาท ภายใน 1 ปี 
    (2) การลงนามความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจซาอุดีอาระเบีย 
จ านวน 10 คู่ จากหลากหลายกลุ่มสินค้า เช่น อาหาร อาหารสัตว์เลี้ยง และชิ้นส่วนยานยนต์ ท าให้มีมูลค่ารวมกัน
ประมาณ 1,000 ล้านบาท 
    (3) การเจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจซาอุดีอาระเบียท าให้สร้าง
มูลค่าการสั่งซื้อทันทีประมาณ 440 ล้านบาท และมีมูลค่าการสั่งซื้อ ภายใน 1 ปี ประมาณ 2,070 ล้านบาท ส าหรับ
สินค้าท่ีได้รับความสนใจ เช่น อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม และข้าว 
   2.3 กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ การมอบใบประกาศนียบัตรให้กับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้า
ระหว่างประเทศประจ าซาอุดีอาระเบีย และ พณ. ได้แต่งตั้งให้ ดร. ยูเซฟ อับดุลลาห์ อัลฮูมูดี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ด้านการค้าระหว่างประเทศประจ าซาอุดีอาระเบียเพ่ือเป็นตัวแทนของไทยในการดูแลและปกป้องผลประ โยชน์
ทางการค้าของไทย 
  3. การส ารวจสินค้าไทยในซาอุดีอาระเบีย รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทวงพาณิชย์ ได้ส ารวจสินค้าไทยใน Lulu Hypermarket ซึ่งเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตที่วางจ าหน่าย
สินค้าไทยมากที่สุดในซาอุดีอาระเบีย โดยสินค้าไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหาร เช่น ข้าว ผัก และผลไม้ อีกท้ังได้หารือ
กับผู้อ านวยการของ Lulu Hypermarket เพ่ือผลักดันให้มีการวางจ าหน่ายสินค้าไทยเพ่ิมขึ้นและร่วมมือกับฝ่ายไทย
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายระหว่างกันต่อไปในอนาคต 
 
23.  เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชียแปซิฟิก 
(Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research: SGATAR) ครั้งที่ 52  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะศึกษาด้าน
การบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชียแปซิฟิก [Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and 
Research (SGATAR)] ครั้งที่ 52 ณ จังหวัดภูเก็ต (เดือนพฤศจิกายน 2566) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม SGATAR ประจ าปี ครั้งที่ 52 และการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ส านักงบประมาณ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายภายในกรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 14,584,900 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นขอให้ กค. โดย
กรมสรรพากรจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป โดยค านึงถึงความประหยัดและ
ประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นส าคัญ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  การประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชียแปซิฟิก [Study Group 
on Asia Pacific Tax Administration and Research (SGATAR)] เป็นการประชุมหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ทางวิชาการ ประสบการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านภาษีอากร เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดเก็บ
ภาษีของเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นหน่วยจัดเก็บภาษี
ของเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จ านวน 18 เขตเศรษฐกิจ และมีสมาชิกจ านวน 10 เขตเศรษฐกิจ 
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) โดยที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SGATAR มาแล้ว
จ านวน 5 ครั้ง (ครั้งล่าสุดคือครั้งที่ 42 ในปี พ.ศ 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งในการประชุม SGATAR ประจ าปี ครั้ง
ที่ 51 (มาเลเซียเป็นเจ้าภาพ) ระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565 กระทรวงการคลัง (กค.) โดยกรมสรรพากรได้รับ
มอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SGATAR ประจ าปี ครั้งที่ 52 โดยคาดว่าการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ จังหวัด
ภูเก็ต ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นระยะเวลา 5 วัน ซึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม SGATAR ประจ าปี ครั้งที่ 
52 จะท าให้ประเทศไทยสามารถน ากลยุทธ์การบริหารจัดเก็บภาษี ทิศทางและแนวโน้มในการจัดเก็บภาษี รวมถึงแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการปรับปรุงการบริหาร
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จัดเก็บภาษีให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้แสดงบทบาทผู้น าในการเป็นเจ้าภาพการประชุม
ระดับภูมิภาคท่ีส าคัญอีกด้วย  
 
24.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(Convention on the International Maritime Organization : IMO Convention) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาว่าด้วยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(Convention on the International Maritime Organization :  IMO Convention)  ( อนุ สั ญญาฯ )  ร ว มทั้ ง
มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าตราสารยอมรับการแก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาดังกล่าวตามที่
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. เรื่องนี้เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาว่าด้วยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (Convention 
on the International Maritime Organization: IMO Convention) มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบท
เกี่ยวกับองค์ประกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง องค์ประชุมของคณะมนตรี และภาษาที่ใช้ในการจัดท าอนุสัญญา
ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมสมัชชาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 รับรองการแก้ไขเพ่ิม
ติมอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ภายใน 12 เดือนกับสมาชิกทั้งหมด หลังจากที่สมาชิกขององค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ยอมรับการแก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาดังกล่าวด้วยการน าส่งตราสารยอมรับต่อ
เลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาฯ จะต้องส่งตราสารยอมรับ
การแก้ไขซึ่งเป็นการแสดงเจตนาให้การแก้ไขเพ่ิมเติมมีผลผูกพันรัฐภาคีตามเนื้อหาที่แก้ไข 
  2. ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( International Maritime 
Organization : IMO) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 (ค.ศ. 1973) ซึ่งเป็นทบวงการช านัญพิเศษ 1  (Specialized 
agency) แห่งสหประชาชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2502 (ค.ศ. 1959) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกในการก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล ตลอดจนเป็นกลไกเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 175 
ประเทศ และสมาชิกสมทบ ได้แก่ หมู่เกาะฟาโร มาเก๊า และฮ่องกง มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน สหราช
อาณาจักร  
  ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา IMO ซึ่งเปรียบเสมือนอนุสัญญาที่ก าหนดโครงสร้างและ
กรอบการท างานของ IMO เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โดยโครงสร้างการด าเนินงานของ IMO ประกอบด้วย  
สมัชชา (Assembly)  คณะมนตรี (Council)  คณะกรรมการ และส านักงานเลขาธิการ IMO  
  3. ในการประชุมคณะมนตรีสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 (ค.ศ. 2021) ได้มีการ
พิจารณาและรับรองร่างแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบทที่ 16, 17, 18, 19 (b) และ 81 ของอนุสัญญา IMO และร่างข้อมติสมัชชา
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าตามความเห็นของที่ประชุม โดยร่างแก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญา IMO มี
รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น รายละเอียด 
การแก้ไข ข้อบท ถ้อยค าตามร่างฉบับเดิม ถ้อยค าตามร่างฉบับแก้ไข 

16 คณะมนตรีประกอบไปด้วย
ทั้งหมด 40 ประเทศสมาชิก
ที่ได้รับเลือกโดยสมัชชา 

คณะมนตรีประกอบไปด้วยทั้งหมด 
52 ประเทศสมาชิกท่ีได้รับเลือก 
โดยสมัชชา 

17 (a) ประเทศที่มีผลประโยชน์
มากที่สุดในการให้บริการ
การขนส่งระหว่างประเทศ 
จ านวน 10 ประเทศ 

(a) ประเทศท่ีมีผลประโยชน์มาก
ที่สุดในการให้บริการการขนส่ง
ระหว่างประเทศ จ านวน 12 
ประเทศ 

(b) ประเทศที่มีผลประโยชน์
ด้านการค้าทางทะเล

(b) ประเทศที่มีผลประโยชน์ด้าน
การค้าทางทะเลระหว่างประเทศมาก
ที่สุด จ านวน 12 ประเทศ 
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ระหว่างประเทศมากท่ีสุด 
จ านวน 10 ประเทศ 

 

(c) ประเทศที่ไม่ได้รับ
เลือกตั้งภายใต้ข้อ (a) หรือ 
(b) ข้างต้น ซึ่งมี
ผลประโยชน์เป็นพิเศษใน
ด้านการขนส่งทางทะเลหรือ
การเดินเรือและเป็นตัวแทน
จากภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ในคณะมนตรี จ านวน 20 
ประเทศ 

(c) ประเทศที่ไม่ได้รับเลือกตั้งภายใต้
ข้อ (a) หรือ (b) ข้างต้น ซึ่งมี
ผลประโยชน์เป็นพิเศษในด้านการ
ขนส่งทางทะเลหรือการเดินเรือและ
เป็นตัวแทนจากภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลกในคณะมนตรี จ านวน 28 
ประเทศ 
 

18 สมาชิกคณะมนตรีตามข้อ
บทที่ 16 จะด ารงต าแหน่ง
ไปจนสิ้นสุดวาระการด ารง
ต าแหน่งปกติของสมัชชา
โดยสมาชิกสามารถได้รับ
เลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ต่อเนื่องได้ 

สมาชิกคณะมนตรีตามข้อบทที่ 16 
จะด ารงต าแหน่งไปจนสิ้นสุดวาระ
ตามวาระการด ารงต าแหน่งปกติ
ของสมัชชา 2 วาระ ต่อเนื่องกันโดย
สมาชิกสามารถได้รับเลือกตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต่อเนื่องได้ 
 

19(b) องค์ประชุมของคณะมนตรี
ประกอบด้วยสมาชิกของ
คณะมนตรี จ านวน 26 
ประเทศสมาชิก 

องค์ประชุมของคณะมนตรี
ประกอบด้วยสมาชิกของคณะมนตรี 
จ านวน 34 ประเทศสมาชิก 
 

81 ภาษาท่ีใช้ในการจัดท า
อนุสัญญาฯ เป็นตัวบท
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ
สเปน มีความถูกต้องเท่า
เทียมกัน 

เพิ่มเติมภาษาที่ใช้ในการจัดท า
อนุสัญญาฯ เป็นตัวบทภาษาอาหรับ 
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศส 
ภาษารัสเชีย และภาษาสเปน มี
ความถูกต้องเท่าเทียมกัน 

 

การมีผลใช้บังคับ ภายใน 12 เดือน หลังจากที่ภาคือนุสัญญาไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ยอมรับการแก้ไข
ด้วยการน าส่งตราสารรับรองต่อเลขาธิการ IMO เพ่ือแสดงการยอมรับการแก้ไข
เพ่ิมเติมอนุสัญญาฯ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

- การเพ่ิมจ านวนประเทศสมาชิกคณะมนตรี IMO โดยเฉพาะกลุ่ม C ท าให้
ประเทศไทยมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรี IMO มากขึ้น อันจะ
เป็นการขับเคลื่อนบทบาททางทะเลของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
- การขยายเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะมนตรีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
โดยเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนบทบาททางทะเลในเวทีระหว่างประเทศของไทย
อย่างต่อเนื่องมากขึ้นในฐานะสมาชิกคณะมนตรีจากเดิมต้องด าเนินการทุก 2 ปี 
เป็นด าเนินการทุก 4 ปี ซึ่งจะเป็นการลดภาระงบประมาณที่ต้องใช้คราวละ 3 
ล้านบาทโดยประมาณ ตลอดจนภาระงานและทรัพยากรบุคคลของฝ่ายไทยในการ
จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์หาเสียง 
- การจัดท าอนุสัญญาว่าด้วยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเป็น 6 ภาษา จะ
เป็นโอกาสในการท าความเข้าใจอนุสัญญา IMO และการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
กระบวนการการตัดสินใจและการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ของ IMO มากยิ่งขึ้น 
รวมไปถึงส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นองค์การระหว่างประเทศของ IMO อีกด้วย 
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  3. คณะผู้แทนไทย (คค. กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กต. และสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงลอนดอน) ซึ่งเป็นสมาชิกคณะมนตรี IMO ในกลุ่ม C ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ 32 ระหว่าง
วันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2564 (ค.ศ. 2021) โดยที่ประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญา IMO ใน
ข้อบทที่ 16, 17,18, 19 (b) และ 81 ซึ่งคณะผู้แทนไทยไม่มีข้อขัดข้องเนื่องจากการแก้ไขดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ประเทศไทยที่เป็นสมาชิกคณะมนตรีประเภท C และที่ประชุมได้รับรองการแก้ไขอนุสัญญา IMO ตามข้อมติสมัชชา 
IMO ที่ A. 1152 (32) โดยรับรองเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 (ค.ศ. 2021) 
  4. คค. (กรมเจ้าท่า) ได้มีหนังสือถึง กต. เพ่ือสอบถามความเห็นในการยอมรับการแก้ไขเพ่ิมเติม
อนุสัญญาฯ ซึ่ง กต. (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) พิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยค าโดยรวมของ
การแก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาฯ  
___________________ 
1ทบวงการช านัญพิเศษ หมายถึง องค์การปฏิบัติงานเฉพาะสาขา ได้รับการจัดตั้งโดยความตกลงระหว่างประเทศ และมีความสัมพันธ์กับสหประชาชาติ ตาม
ความตกลงพิเศษ เช่น องค์การการบินเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( IMO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) 
องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การท่องเท่ียวโลก (UNWTO) และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมแห่งสหประชาชาติ (NUESCO)  
 
25. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-มองโกเลีย ครั้งที่ 1 รวมทั้งด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-มองโกเลีย               
ครั้งที่ 1 รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 
พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมฯ เพ่ือให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ไทยกับมองโกเลียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  พณ. รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มองโกเลียได้เป็นประธานร่วมในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 ณ กรุงอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย 
สรุปได้ ดังนี้ 
  1. สรุปผลการประชุมฯ 
   1.1 ภาพรวมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศไทยและมองโกเลียมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก 35.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 เป็น 53.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 51.60 ซึ่งทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างกันที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2570 โดย
ขณะนี้มองโกเลียด าเนินนโยบายการพัฒนาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการส่งออกสินแร่
และวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของมองโกเลีย และการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
   1.2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ไทยยินดีสนับสนุนและส่งเสริมให้มองโกเลียส่งออก
สินค้ามายังไทยและได้เชิญชวนผู้ประกอบการมองโกเลียเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติที่ พณ. จัดขึ้นเป็นประจ า
ทุกปี เช่น งาน THAIFEX-ANUGA Asia (สินค้าอาหาร) และงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair (สินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับ) อีกทั้งได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมจับคู่นักลงทุนระหว่างไทยกับมองโกเลียในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมี
ศักยภาพร่วมกัน นอกจากนี้ ไทยได้ขอให้มองโกเลียอ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนที่เข้าไปด าเนินธุรกิจใน
มองโกเลียด้วย 
   1.3 การจัดท าความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ไทยขอให้มองโกเลีย
เร่งพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมฯ กับมองโกเลียเพ่ือส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันเพ่ิมข้ึน 
   1.4 การทบทวนอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยง
รัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ไทยขอให้มองโกเลียเร่งพิจารณาช่วงเวลาในการทบทวนร่างอนุสัญญาเพ่ือการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อนฯ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎระเบียบภายใต้ความตกลงที่ทั้งสองฝ่าย
เป็นภาคีสมาชิก โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมทบทวนร่างอนุสัญญาดังกล่าวในช่วงต้นปี 2566 
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   1.5 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการด าเนินความร่วมมือด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

ด้าน ความร่วมมือ 
(1) เกษตร  มองโกเลียมีความประสงค์ ดังนี้ 

- ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ เนื้อสัตว์ดิบ และผลิตภัณฑ์นมมายังไทย ซึ่งสินค้า
ดังกล่าวจัดอยู่ในสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
2558 โดยมองโกเลียจะต้องส่งหนังสือให้กับกรมปศุสัตว์ของไทยพิจารณา 
- จัดท าบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร
ระหว่างไทยกับมองโกเลีย ซึ่งไทยยินดีสนับสนุนเนื่องจากเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน 

(2) การท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนและผลักดันการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยมองโกเลีย
ต้องการให้ไทยไปท่องเที่ยวในมองโกเลียเพ่ิมขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน - 
กันยายน  ส่วนมองโกเลียต้องการมาท่องเที่ยวในไทยช่วงเดือนตุลาคม - 
มีนาคม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด 

(3) การขนส่งและโลจิสติกส์ สายการบินมองโกเลียน แอร์ไลน์ได้ยื่นเอกสารขอเปิดเส้นทางการบินตรง
ระหว่างกรุงอูลานบาตาร์ - ภูเก็ตเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งไทยอยู่ระหว่าง
พิจารณาและพร้อมให้การสนับสนุนเรื่องดังกล่าว รวมทั้งพร้อมที่จะส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างกันผ่านเส้นทางดังกล่าวด้วย 

(4) ความร่วมมือทางวิชาการ ไทยยินดีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางวิชาการแก่มองโกเลีย เช่น การ
จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านสาธารณสุข และด้าน
การเกษตร 

   1.6 ความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ มองโกเลียเสนอให้ไทยจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงอูลานบาตาร์ เพ่ือเป็นช่องทางส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งไทยแจ้งว่าอาจพิจารณา
แต่งตั้งท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของ พณ. ประจ ากรุงอูลานบาตาร์ 
  2. การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทยได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ
ระหว่างนักธุรกิจมองโกเลียกับภาครัฐและเอกชนไทย รวมถึงนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในมองโกเลียเพ่ือหารือเกี่ยวกับการ
ขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน อีกทั้งได้ส ารวจและหารือกับผู้บริหารห้างค้าปลีก 2 แห่ง ซึ่งให้ความสนใจใน
การน าเข้าสินค้าไทยเพ่ิมเติม เนื่องจากเห็นว่าสินค้าไทยมีศักยภาพและสัดส่วนการจ าหน่ายสินค้าไทยในมองโกเลียยัง
มีจ านวนน้อย 
  3. การติดตามการด าเนินการตามผลการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้  
ประเด็น ผลการประชุม/ประเด็นที่ต้องติดตาม หน่วยงานรับผิดชอบ 
(1) ด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
     (1.1) การส่งเสริมการค้า
และการลงทุน 

เช่น 
- เป้าหมายมูลค่าการค้าที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และเป้าหมายมูลค่าการลงทุนที่ 1,500 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ภายในปี 2570  
- การส่งเสริมการค้าของทั้งสองฝ่ายและอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า 
- กิจกรรมจับคู่นักลงทุนระหว่างไทยกับมองโกเลีย 
ในสาขาที่ท้ังสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกัน 

- พณ.  
- ส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (สกท.) 

     (1.2) ความตกลงว่าด้วย
การส่งเสริมและคุ้มครองการ
ลงทุน 

การจัดท าความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุนระหว่างไทยกับมองโกเลีย 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) 
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     (1.3) อนุสัญญาเพ่ือการเว้น
การ เก็ บภาษี ซ้ อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงภาษีรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจาก
เงินได ้

การก าหนดช่วงเวลาและการติดตามการทบทวนร่าง
อนุสัญญาฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
ระหว่างไทยกับมองโกเลีย 

กระทรวงการคลัง  

(2) ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
     (2.1) ด้านการเกษตร - การอ านวยความสะดวกในการน าเข้าสินค้าปศุสัตว์ 

(เนื้อสัตว์ดิบ หนังสัตว์ดิบ และผลิตภัณฑ์นม) และพืช
ตระกูลเบอร์รี่ของมองโกเลีย 
- การจัดท า MoU ว่าด้วยความร่วมมือด้านเกษตร
ระหว่างไทยกับมองโกเลีย 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) 

     (2.2) ด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนและผลักดันการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับ
มองโกเลีย เช่น จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการน าเที่ยว
มองโกเลียเรียนรู้การท่องเที่ยวของไทย 

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  

     (2.3) ด้านการขนส่งและโล
จิสติกส์ 

การอนุญาตเส้นทางการบินตรงระหว่างกรุงอูลานบา
ตาร์-ภูเก็ตเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่ง
สินค้าทางอากาศระหว่างไทย กับมองโกเลีย 

กระทรวงคมนาคม (คค.) 

     (2 .4 )  ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

การพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรม
บุคลากรในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ สาธารณสุข 
และการเกษตร 

กต. 

  4. พณ. เห็นว่า มองโกเลียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ถ่านหิน ทองแดง 
ทองค า เงิน และแร่เหล็ก แต่ไม่มีทางออกทะเลและมีพ้ืนที่เกษตรกรรมเพียงร้อยละ 1 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ท าให้
มองโกเลียต้องพ่ึงพาการน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคและมีนโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้                        
การประชุมฯ จะช่วยก าหนดแนวทางในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับมองโกเลีย รวมทั้งการด าเนิน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพเพ่ือให้มูลค่าการค้าสองฝ่ายขยายตัว ได้ 100 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และมูลค่าการลงทุนขยายตัวได้ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2570 
 
26. เรื่อง ผลการประชุมคณะท างานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะท างานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 รวมทั้ง
มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะท างานเฉพาะกิจ
เพ่ืออ านวยความสะดวกและรื้อฟ้ืนการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะท างานด้านต่าง ๆ ของเอเปคอย่างต่อเนื่องตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คค. รายงานว่า คค. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานด้านการขนส่งของเอเปค (APEC 
Transportation Working Group Meeting : TPTWG) ครั้งที่  52 ระหว่างวันที่  14 - 16 กันยายน 2565 ณ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ปลัดกระทรวงคมนาคม
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจาก 18 เขตเศรษฐกิจ เช่น เครือรัฐ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มี
ประธานคณะท างาน TPTWG (Mr.Jason Hill) เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า
ของแผนการด าเนินการด้านการขนส่งในสาขาต่าง ๆ การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
เสริมสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวเปิดการประชุมฯ โดยกล่าวถึง เป้าหมายหลักของการ
ประชุม คือ “การขนส่งท่ีไร้รอยต่อ อัจฉริยะ และย่ังยืน” ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของ
ไทย “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการฟ้ืนฟู
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ความเชื่อมโยงด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งในทุกมิติและมีความพร้อมในการตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความท้าทายที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทั้งนี้ ไทยได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้การบริการมีประสิทธิภาพและ
มีการเชื่อมโยงไร้รอยต่อผ่านการขนส่งหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
การพัฒนาท่าเรือบก การพัฒนาสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
คู่ขนานไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่ (MR-MAP) และโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน 
  2. การประชุมเต็มคณะ 
   2.1 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการประชุมเฉพาะส าหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
รายสาขา จ านวน 4 สาขา เมื่อวันที่ 12 - 21 เมษายน 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล และให้การรับรองหัวข้อ
นโยบายหลัก ปี 2565 ได้แก่ (1) การขนส่งทางอากาศ : อากาศยานไร้คนขับ-เส้นทางการบินสู่อนาคต (2) การ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบขนส่งอัจฉริยะ : การปรับปรุงการเข้าถึงและความครอบคลุมในการใช้
เทคโนโลยีการขนส่งที่เกิดขึ้นใหม่ (3) การขนส่งทางบก : มุ่งสู่การขนส่งอัจฉริยะ ยืดหยุ่น และปล่อยมลพิษต่ า/เป็น
ศูนย์ในภูมิภาคเอเปค และ (4) การขนส่งทางน้ า : การสนับสนุนการบูรณาการเทคโนโลยีและการบริการทางทะเลที่
เกิดขึ้นใหม่ อัจฉริยะ และยั่งยืน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเขตเศรษฐกิจ
เจ้าภาพ ได้กล่าวถึงภาพรวมของารประชุมฯ และประเด็นส าคัญที่ไทยต้องการผลักดัน โดยเห็นว่าการประชุมด้านการ
ขนส่งของเอเปคเป็นเวทีส าคัญในการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 4 สาขา เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งในมิติบก น้ า ราง และอากาศ และเสริมสร้างความ
ยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน โอกาสในการเติบโต และการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจในยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเน้นการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาค 
   2.2 ที่ประชุมรับรองแผนปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์ของ TPTWG ปี 2565 - 2568 ซึ่ง
เป็นการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาแผนงานประจ าปีและกิจกรรมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มสมาชิกภายใต้ TPTWG 
รวมถึงการน าเสนอโครงการของ TPTWG ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเอเปคและเขตเศรษฐกิจเอเปค และการพัฒนา
หัวข้อนโยบายหลักของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 สาขา ทั้งนี้ การด าเนินงานของ TPTWG จะน าไปสู่ระบบคมนาคมขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อ มั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 1 และ
แผนปฏิบัติการเอาทีอารอ2 ในการสร้างภูมิภาคเอเปคที่เปิดกว้าง มีพลวัต ยืดหยุ่น และสงบสุข 
   2.3 ปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเขตเศรษฐกิจเจ้าภาพ 
กล่าวถึงผลการประชุมและการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในกลุ่มสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ได้แก่ 
การฟ้ืนตัวด้านการบินภายหลังการหยุดชะงักของการบินทั่วโลกที่ต้องตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับโรคระบาด เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในภาคการบินเพ่ือเป็นแนวทางและบทเรียนส าหรับวิกฤตในอนาคต และการให้ความส าคัญต่อการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนส าหรับการขนส่งทางบก นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองในการแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความคิดริเริ่มในการสนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงาน
หมุนเวียนในภาคการขนส่ง เช่น เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงส าหรับการบริการ
เดินเรือบนพ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน และการปรับปรุงการเชื่อมโยงการขนส่งผ่าน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เพ่ือลดข้อจ ากัดของการขนส่งหลายรูปแบบ ซึ่งสัมพันธ์กับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในอนาคต  
  3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้น าเสนอวีดิทัศน์โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเล
อ่าวไทย - อันดามัน ซึ่งจะเป็นเส้นทางเดินเรือใหม่ของโลกและเป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางทะเลที่เป็นจุดถ่าย
ล าของภูมิภาค โดยสามารถเชื่อมโยงกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟทางคู่ตามแผนบูรณาการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองเชื่อมต่อแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ (MR-MAP) เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจในเอเป
คอย่างไร้รอยต่อ  
  4. คค. มีความเห็น/ข้อสังเกตว่า เอเปคจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่ออ านวยความสะดวกและ
รื้อฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ (Safe Passage Taskforce : SPTF) เพ่ือ
หารือแนวทางการส่งเสริมการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
โดยได้ร่วมกันติดตามความคืบหน้าของมาตรการการเดินทางข้ามแดนจากองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การการ
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บินพลเรือนระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลก และอาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านหลักฐานส าหรับการ
เดินทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน และการขยายขอบเขตการอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางของนักธุรกิจ โดยเอเปคให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเปคอย่าง
ปลอดภัยทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล ซึ่ง TPTWG ได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของ SPTF 
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นควรแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ SPTF รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
________________________________________ 
1 วิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 เป็นการก าหนดทิศทางความร่วมมือของเอเปคเพื่อน าไปสู่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง มี
พลวัต พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและมีสันติภาพ ภายในปี ค.ศ. 2040 
2 แผนปฏิบัติการเอาทีอารอ (Aotearoa Plan of Action) เป็นแผนการก าหนดทิศทางความร่วมมือของเอเปคภายใต้วิสัยทัศน์ปุตรา
จายา ค.ศ. 2040 
 
27.  เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่  29 และ
การประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 ทั้งนี้
กระทรวงการคลัง (กค.) ได้จัดท าวีดิทัศน์รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระส าคัญของการประชุม APEC FMM ครั้งที่ 29 และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. ผลการประชุม APEC FMM ครั้งที่ 29 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุม APEC FMM ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้แทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจ 
และผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group: WBG) 
องค์การเ พ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and 
Development: OECD) และหน่วยงานสนับสนุนนโยบายของเอเปค (APEC Policy Support Unit: APEC PSU) 
เพ่ือร่วมหารือในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy) ภายใต้แนวคิด 
“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืน” โดยมีการหารือที่ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   1.1 ผลการหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ โดยผู้แทนจาก IMF ได้รายงานการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2565 ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 
3.2 ต่อปี ซึ่งชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 6.0 ต่อปี และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิ จโลกในปี 2566 จะ
ขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ชะลอตัวลงจากปี 2565 ในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจของสมาชิกเขต
เศรษฐกิจเอเปคในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 ต่อปีที่ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 5.9 ต่อปี 
และคาดการณ์ว่าในปี 2566 เศรษฐกิจของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 เร่งขึ้นเล็กน้อยจากปี 
2565 โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากแนวโน้มการด าเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่
แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ความขัดแย้งที่ส่งผลต่อราคาพลังงานที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ผลการคาดการณ์ดังกล่าว
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ ADB และ APEC PSU นอกจากนี้ ADB ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าความร่วมมือของภูมิภาค
เอเปคในด้านการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจะช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจของเอเปคสามารถฟ้ืนตัวได้อย่าง
ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 
   ในการนี้ ผู้แทนไทยได้น าเสนอสถานการณ์และทิศทางเศรษฐกิจไทยโดยคาดว่าในปี 2565 
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.0 – 3.5 ต่อปี เป็นการขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 1.5 ต่อปี 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภายในประเทศท่ีขยายตัว การฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยว และนโยบายการคลัง
ในลักษณะที่มุ่งเป้า เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีเพ่ิมสูงขึ้น พร้อมทั้งรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุนในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
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   1.2 ผลการหารือในประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ADB และ OECD 
ได้น าเสนอประสบการณ์ด้านการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ องค์การ
ระหว่างประเทศข้างต้นได้กล่าวถึงกลไกที่จะสามารถส่งเสริมให้แต่ละเขตเศรษฐกิจสามารถบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว
ได้ เช่น การพิจารณาใช้กลไกของกองทุนสีเขียวของอาเซียน (ASEAN Catalytic Green Finance Facility: ACGF) 
เพ่ือช่วยในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียว การมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนส าหรับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ง
สามารถเชื่อมโยงกับการออกพันธบัตรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่าง ๆ ได้แก่ พ้นธบัตรสีเขียว (Green bond) พันธบัตร
เพ่ือสังคม (Social bond) พันธบัตรเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability bond) พันธบัตรสีฟ้า (Blue bond) หรืออ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ OECD ได้เน้นด้านการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงการพัฒนาเครื่องมือและมาตรฐานที่
สอดคล้องและด าเนินการร่วมกันได้ 
   ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการสัมมนาเรื่อง Developing the Ecosystem for 
Sustainable Finance in the Capital Market เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น และการจัดท าเอกสาร
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะสามารถน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดท านิยามด้านการเงินเพ่ือความยั่งยืน การพัฒนา
ตลาดซื้อขายคาร์บอน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายการลด
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เป็นต้น 
   1.3 ผลการหารือในประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ที่
ประชุมได้รับทราบผลของการจัดท ารายงานเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบายด้านภาษีในภูมิภาคเอเปค 
(Digitalization and Tax Policy in Asia and the Pacific) ของ ADB ซึ่ งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินนโยบายด้านภาษี เช่น การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือต่อ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง การเพ่ิมความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การอ านวยความสะดวกโดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลหรือธุรกิจเข้ากับเลขประจ าตัว การน าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ ในการวิเคราะห์และคาดการณ์
ผลต่าง ๆ เป็นต้น 
   ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง Digital Technology for 
Efficient Tax Collection ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 โดยเป็นการหารือเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ในการบริหารจัดการด้านข้อมูลภาษี รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านภาษีท่ีเป็นสากลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการจัดท า
เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่อง Digitalization of Fiscal Measures and Policy Innovations during the 
COVID-19 Pandemic ที่กล่าวถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินนโยบายช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ การอ านวยความสะดวกด้านภาษี การเงิน การบริการของภาครัฐ การศึกษา และสาธารณสุข 
ทั้งนี้ เอกสารข้อเสนอดังกล่าว ได้ระบุถึงกรณีศึกษาของไทยในการด าเนินนโยบายผ่านโครงสร้ างพ้ืนฐานดิจิทัล อาทิ 
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment) การเพ่ิมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์และเครื่อง
ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) ระบบภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Government e-Payment System) 
   นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการจัดท าเอกสารการพิจารณาเชิงนโยบายการเชื่อมโยง
การช าระเงินและการโอนเงินข้ามพรมแดน (APEC Policy Considerations for Developing Cross-border 
Payments and Remittances) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับเขตเศรษฐกิจในเอเปคที่ต้องการเชื่อมโยงการโอนเงินและ
การช าระเงินระหว่างกัน ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถท าธุรกรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่ถูกลง รวมทั้งสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคในช่วงหลังโควิด-19 
   1.4 ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบู ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของ
ผลลัพธ์ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อประสบการณ์และวิธีการส าหรับการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่าน
พลังงานของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Experiences and Available Tools for Financing a Just Energy 
Transition) จากผู้แทนสหรัฐอเมริกา ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวท าให้ทราบถึงแนวทางในการจัดหาเงินทุน
เพ่ือการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Just Energy Transition) ซึ่งสมาชิกเขตเศรษฐกิจสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบของแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละเขตเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป 
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   1.5 เรื่องอ่ืน ๆ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
เอเปค (APEC Senior Officials’ Meeting: SOM) ได้รายงานความคืบหน้าของกรอบการประชุม SOM เพ่ือ
เตรียมการจัดการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2565 ที่มีก าหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 
2565 ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) ซึ่งสอดคล้อง
ตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) โดยมีประเด็น
ส าคัญ ได้แก่ (1) การอ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการจัดท าเขตการค้าเสรี -
แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) (2) การฟ้ืนฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทาง
ท่องเที่ยว และ (3) การส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
พลังงานและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทุกระดับ 
   นอกจากนี้ ผู้แทนสหรัฐอเมริกาได้ใช้โอกาสนี้ใน การขอบคุณกระทรวงการคลังไทยในการ
ท าหน้าที่ประธานเอเปคในปีนี้ซึ่ งสามารถสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Process: APEC FMP) ได้อย่างต่อเนื่อง และสหรัฐอเมริกายินดี
ที่จะสานต่อประเด็นส าคัญของไทย โดยกรอบ APEC FMP ในปีหน้าจะให้ความส าคัญกับ (1) ปัญหาสภาพภูมิอากาศ
และการเงินเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Climate and Sustainable Finance) (2) สินทรัพย์ดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Assets and Digital Economy)  และ (3)  เศรษฐศาสตร์ อุปทานสมัยใหม่  ( Modern Supply Side 
Economics)  
   1.6 ผลการพิจารณาแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่   29 
(Joint Ministerial Statement of the 29th APEC Finance Ministers’ Meeting) ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาร่าง
แถลงการณ์ร่วมฯ โดยสามารถบรรลุฉันทามติได้ในเนื้อหาส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมไม่สามารถบรรลุฉันทามติ
ในบางประเด็น ในการนี้ จึงจ าเป็นต้องออกแถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 
(Chair’s Statement of the 29th APEC Finance Ministers’ Meeting) (แถลงการณ์ประธานฯ) เพ่ือเป็นเอกสาร
ผลลัพธ์ของการประชุม APEC FMM ครั้งที่ 29 ซึ่งในช่วงระหว่างการประชุมได้มีการปรับปรุงแถลงการณ์ประธานฯ 
โดยมีบางถ้อยค าแตกต่างจากฉบับร่างที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ไม่กระทบ
สาระส าคัญ หรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนต์รีได้ให้ความเห็นชอบไว้ เช่น การ
เพ่ิมข้อความเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ปุตราจายา 2040 (APEC Putrajaya Vision 2040) เป็นต้น 
  2. การประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
   2.1 การประชุม APEC FMM อย่างไม่เป็นทางการ (APEC Finance Ministers’ Retreat) 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคหรือผู้แทนได้หารือใน
ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจ 
เช่น แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ ภาวะตึงตัวของตลาดแรงงาน ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ เป็ นต้น นอกจากนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากเขตเศรษฐกิจเอเปคได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจหลัง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต พร้อมกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และวินัยการเงินการคลัง 
   2.2 ผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ
เอเปค (APEC Business Advisory Council) ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางในการสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการ
ให้บริการทางการเงินดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบข้อมูล
เปิดที่เชื่อมโยงกัน (Inter-operable Open Data) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ตลาดดิจิทัลส าหรับสินเชื่อหมุนเวียน (Supply Chain Finance) เพ่ือช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ
รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ (3) การส่งเสริมการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของ
ธนาคารกลางที่เชื่อมโยงกัน (Inter-Operable Central Bank Digital Currencies (CBDCs) เพ่ือสนับสนุนให้มีสกุล
เงินในรูปแบบดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางส าหรับการท าธุรกรรมด้านการเงินและด้านธุรกิจ 
   2.3 ผลการหารือทวิภาคี 
   ในช่วงการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือทวิภาคีกับหัวหน้า
คณะผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศ ดังนี้ 



57 
 

   (1) Mr. Wally Adeyemo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา หัวหน้า
คณะผู้แทนสหรัฐอเมริกา โดยได้หารือถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและสหรัฐอเมริกา ข้อกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานที่
ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ รวมถึงประเด็นการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนใน
การด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเปค 
   (2) Mr. Mathias Cormann เลขาธิการองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ โดยได้หารือถึงประเด็นการแข่งขันอย่างเป็นธรรมของรัฐวิสาหกิจผ่านการปฏิรูปกฎระเบียบภายในประเทศ
ตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการก ากับดูแลกิจการรัฐวิสาหกิจของ OECD และรวมทั้งหารือเกี่ยวกับสถานะการด าเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายก าไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting: 
BEPS) ของไทย 
   (3)  Mr.  Christopher Hui Ching- yu, Secretary for Financial Services and the 
Treasury หัวหน้าคณะผู้แทนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้หารือในประเด็นหลัก
เกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค รวมถึงการสนับสนุนในด้านการเชื่อมโยงระบบการช าระ
เงิน และการด าเนินงานด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการระดมทุนเพ่ือการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานผ่านพันธบัตรสีเขียว และตราสารทางการเงินเพ่ือการพัฒนาอ่ืน ๆ รวมทั้ง เห็นพ้องร่วมกันในการ
พัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลังระหว่างกัน และยกระดับความร่วมมือดังกล่าวให้เข้มแข็ง
และสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้ 
   (4) Mr. Suahasil Nazara รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอินโดนีเซีย โดยได้
แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งฝ่ายอินโดนีเซียได้ชี้แจงถึงประเด็นด้านการเงิน 
(ASEAN Finance Priorities) ที่ต้องการผลักดันในช่วงที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพกรอบการประชุมอาเซียน
ในปี 2566 ได้แก่ 1) การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 2) เศรษฐกิจดิจิทัล และ (3) ความยั่งยืน 
 
28. เรื่อง การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า สมัยที่ 14 (Ramsar COP 14) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าสมัย
ที่ 14 (Ramsar COP 14) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รวมทั้งให้การรับรองปฏิญญาอู่ฮ่ัน (ฉบับแก้ไข) (Wuhan 
Declaration (The revised version)) และมอบหมายหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้รับรองในการประชุมระดับสูง ใน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีไทยฯ และปฏิญญาอู่ฮ่ัน (ฉบับแก้ไข) 
(Wuhan Declaration (The revised version)) ที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้เป็น
ดุลพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณาด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก พร้อม
รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า สมัยที่ 14 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. ท่าทีไทยส าหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า สมัยที่ 14 มีสาระส าคัญ ดังนี้  
   (1) ท่าทีไทยส าหรับการประชุมระดับสูง 
    ประเทศไทยมุ่งหวังให้เกิดการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในทะเบียนของอนุสัญญา 
พ้ืนที่ชุ่มน้ า และพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั่วไป รวมทั้งลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ประเทศไทยจึงขอแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการที่จะร่วมด าเนินการกับประชาคมโลก โดยให้การสนับสนุนและให้
ความร่วมมือในการด าเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด ตามวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า และ Wuhan Declaration โดยไม่ขัดกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล 
   (2) ท่าทีไทยระดับเจ้าหน้าที่ เช่น 
    1) ประเทศไทยตระหนักว่าการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่
ชุ่มน้ า ฉบับที่ 4 (ค.ศ. 2016 - 2024) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าอย่างชาญฉลาด จึงเห็นควรให้การสนับสนุนการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับที่ 4 ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020  



58 
 

    2) ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงอนุสัญญาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
    3) ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสาร การเสริมสร้างความรู้ 
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด  
  2. Wuhan Declaration (The revised version) มีสาระส าคัญเก่ียวกับการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และ
การใช้พื้นท่ีชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดเป็นหลักการส าคัญที่สนับสนุนอนุสัญญาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ทศวรรษแห่งการฟ้ืนฟูระบบนิเวศของสหประชาชาติ การแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพ้ืนฐานหรือแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยอาศัยระบบนิเวศเพ่ือบรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและเก็บกักคาร์บอน การตระหนักถึงความส าคัญของภาคประชาคม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ รวมถึง สตรี เยาวชน และเด็ก ในการด าเนินการตามอนุสัญญา และเน้นว่า
การลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งการร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิคและการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน ของ
ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง เป็นเรื่องส าคัญ เร่งด่วน เพ่ือลดการสูญเสียของพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั่วโลก  
  3. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 14 ระหว่าง
วันที่ 5 - 13 พฤศจิกายน 2565 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และเมืองอู่ฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย 
นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ า ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผู้แทนกระทรว งที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ และจังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น                 
15 คน 
 
29. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ครั้งที่ 5 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS 
ครั้งที่ 5 ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารดังกล่าว ในประเด็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
อีก รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวตามที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. ราชอาณาจักรกัมพูชามีก าหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยวกรอบ 
ACMECS ครั้งที่ 5 และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ครั้งที่ 5 ระหว่าง วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 
2565 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ครั้งที่ 5 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2565  
  2. สาระส าคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ครั้งที่ 5 
ดังนี้  
   2.1 รัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ได้หารือถึงการด าเนินงานตามปฏิญญาพนมเปญ
ของการประชุมผู้น ากรอบ ACMECS ครั้งที่ 9 ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ โดยตระหนักถึงความเชื่อมโยง ความอัจฉริยะ ความยั่งยืน และความยืดหยุ่น 
   2.2 รัฐมนตรีฯ ยินดีต่อการด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนของราชอาณาจักรกัมพูชาและ
การจัดงานการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2565 (ASEAN Tourism Forum 2022 : ATF 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
16 - 22 มกราคม 2565 ณ จังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
   2.3 รัฐมนตรีฯ ตระหนักถึงความส าคัญและสนับสนุนข้อริเริ่มในการจัดตั้งส านักเลขาธิการ
ด้านการท่องเที่ยวกรอบ ACMECS เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อริเริ่มในการจัดตั้งส านักเลขาธิการกรอบ ACMECS ตามที่
ระบุในปฏิญญาพนมเปญฯ โดยส านักเลขาธิการด้านการท่องเที่ยวดังกล่าวจะเป็นหน่วยขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว ACMECS อีกทั้ง รัฐมนตรีฯ สนับสนุนข้อริเริ่มของราชอาณาจักรกัมพูชาในการ
จัดท าเครื่องมือติดตามการท่องเที่ยวข้อง ACMECS (ACMECS Tourism Tracker) เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวใน ACMECS   
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   2.4 รัฐมนตรีฯ รับทราบสถิตินักท่องเที่ยวขาเข้าที่เดินทางมาในประเทศสมาชิก ACMECS 
ในปี พ.ศ. 2563 - 2565  
   2.5 รัฐมนตรีฯ รับรองตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยว ACMECS ซึ่งเป็นการส่งเสริมแนวคิด 
“5 ประเทศ 1 จุดหมายปลายทาง (Five Countries, One Destination)” และรับทราบกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
ด้านต่าง ๆ  
   2.6 รัฐมนตรีฯ ยินดีต่อการด าเนินความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถของเจ้าหน้ าที่
ด้านการท่องเที่ยวและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2.7 รัฐมนตรีฯ รับรองแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว ACMECS ปี พ.ศ. 2566 - 2568 
โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การตลาดและการส่งเสริมการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงสินค้าด้านการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยด้าน
การท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน อีกทั้งรัฐมนตรีฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดท าแพ็คเกจการ
ท่องเที่ยวร่วมกันและการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
   2.8 รัฐมนตรีฯ ได้จัดล าดับความส าคัญของการส่งเสริมดิจิทัลส าหรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมความยืดหยุ่น ความยั่งยืน คุณภาพ และการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลทางสังคม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว อีกทั้งรัฐมนตรีฯ ให้การ
สนับสนุนการยกระดับชุมชนท้องถิ่นโดยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวและการจัด
งานไมซ ์
 

แต่งตั้ง 
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                     
(ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแต่งตั้ง ร้อยต ารวจเอก              
ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                
ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ จ านวน 9 คน ดังนี้   
   1. พลตรี เจียรนัย วงศ์สอาด  ประธานกรรมการ   
   2. นางพัชรี อาระยะกุล   กรรมการ  
  3. นายรณชัย จิตรวิเศษ   กรรมการ  
  4. นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย   กรรมการ  
  5. นายอัครพล ลีลาจินดามัย  กรรมการ  
  6. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการ  
  7. นายชยงการ ภมรมาศ  กรรมการ  
  8. พลเอก สุวิชา แก้วรุ่งเรือง  กรรมการ  
  9. นายอนุกูล ปีดแก้ว (ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) กรรมการ  
  10. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ   
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง                 
นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แทนนายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล 
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กรรมการ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
แทน อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2565 เป็นต้นไป  

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


