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http://www.thaigov.go.th 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรฐัมนตรีท่ีเป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีอีกครั้ง) 

 

  วนัน้ี (16 สิงหาคม 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี                      

เป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตรี ณ ณ ตึกสนัติไมตรี (หลงันอก) ท าเนียบรฐับาล ซ่ึงสรุปสาระส าคัญ

ดงัน้ี 

 

กฎหมาย 

  1.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจ าปีส าหรบัรถยนต์รับจา้ง รถยนต์รับจา้ง

สามลอ้ 

     และรถจกัรยานยนตส์าธารณะตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์พ.ศ. .... 

  2.  เร่ือง  ร่างประกาศส านักนายกรฐัมนตรี เร่ือง ก าหนดช่ือประเทศ ดินแดน  

    เขตการปกครอง และเมืองหลวง 

เศรษฐกิจ สงัคม 

  3.  เร่ือง  ขออนุมติัเงินกูเ้พ่ือเสริมสภาพคล่อง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของการ

ยาสูบ     แห่งประเทศไทย 

  4.  เร่ือง  ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการเสริมสภาพ

คล่อง     เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ทะเล ปี 2565 ระยะท่ี 1 ของกรมประมง 

  5.  เร่ือง  ขอยกเวน้มติคณะรฐัมนตรีหา้มใชป้ระโยชน์ป่าชายเลน ในการขอใชป้ระโยชน์

พ้ืนท่ี    ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองเกาะผี ทอ้งท่ีต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต  

    จังหวดัภูเก็ต เพ่ือการก าจัดขยะมูลฝอยและบ าบัดน ้าเสียของเทศบาลนคร

ภูเก็ต  

    จงัหวดัภูเก็ต 

  6.  เร่ือง  แผนปฏิบติัการดา้นควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์ะดบัชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 

2565  

    - 2570) 

  7.  เร่ือง  การขอใชง้บกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือ

ชดเชย 

    รายไดภ้าษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งใหแ้ก่กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา  

    เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 

  8.  เร่ือง   การเรียกใหก้องทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานน าทุนหรือผลก าไร

ส่วนเกินของ 

    ทุนหมุนเวียนส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดิน ปีบญัชี 2565 

  9.  เร่ือง  ผลการส ารวจความเดือดรอ้นและความตอ้งการของประชาชนในหมู่บา้น/

ชุมชน  

    พ.ศ. 2565 

  10.  เร่ือง  รายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรท่ี์มี 

    ผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัในหว้งตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 

  11.  เร่ือง  ขอขยายระยะเวลาอนุมติัวงเงินโครงการสินเช่ือ  

    EXIM Biz Transformation Loan 

  12.  เร่ือง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้ 

    ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งท่ี 

22/2565 

   13.  เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสองของปี 2565 และแนวโนม้ปี 2565 
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ต่างประเทศ 

  14.  เร่ือง  ผลการประชุมระดบัสูงวา่ดว้ยทศวรรษระหวา่งประเทศแห่งการด าเนินการ  

    “น ้าส าหรบัการพฒันาท่ียัง่ยืน” ค.ศ. 2018-2028 ครั้งท่ี 2  

  15.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบและอนุมติัใหม้ีการลงนามในร่างบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ย

ความ    ร่วมมือดา้นการเกษตรระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณก์บักระทรวง 

    ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร และกิจการชนบท แห่งสหราชอาณาจกัร 

  16.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาความมัน่คงอาหารเอเปค ประจ าปี 2565  

    และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

  17. เร่ือง ร่างบนัทึกความเขา้ใจระหวา่งกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

    แห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงอิเล็กทรอนิกสแ์ละสารสนเทศของรฐับาล 

    สาธารณรฐัอินเดีย ว่าดว้ยความร่วมมือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

    และเทคโนโลยีดิจิทลั 

  18. เร่ือง ร่างเอกสารผลลพัธก์ารประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือทวิภาคี 

    ไทย – อินเดีย ครั้งท่ี 9  

  19. เร่ือง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลพัธ์ของการประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้น

ป่าไม ้ 

    ครั้งท่ี 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry :  

    MMRF5) 

  20. เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วย

สาธารณสุข 

    และเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 12 

  21. เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลพัธก์ารประชุมรฐัมนตรีท่องเท่ียวเอเปค  

    ครั้งท่ี 11 

 

แต่งตั้ง 

  22.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

    ระดบัทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)  

  23.  เร่ือง  รายช่ือผูป้ระสานงานคณะรฐัมนตรีและรฐัสภาของส่วนราชการ  

  24.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  

    (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ือง 

    มาจากพระราชด าริ)  

  25.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  

    (กระทรวงแรงงาน)  

  26.  เร่ือง  ขออนุมติัต่อเวลาการด ารงต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ครั้งท่ี 

2) 

  27.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญั ประเภทบริหารระดบัสูง  

    (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม)  

  28.  เร่ือง  การแต่งตั้งกรรมการผูช้่วยรฐัมนตรี  

  29. เร่ือง  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวตักรรมแห่งชาติ  

    แทนต าแหน่งท่ีวา่ง  

  30.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  

    (กระทรวงพาณิชย)์  
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  31.  เร่ือง  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ครบก าหนดออกตามวาระ)  

 

 

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

ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจ าปีส  าหรับรถยนตร์ับจา้ง รถยนตร์ับจา้งสามลอ้ และ

รถจกัรยานยนตส์าธารณะตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจ าปีส าหรบัรถยนตบ์ริการ 

รถยนต์สาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง

คมนาคม (คค.) เสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน แลว้

ด าเนินการต่อไปได ้และใหก้ระทรวงคมนาคมรบัความเห็นของกระทรวงการคลงัและส านักงานสภาพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 

  ทั้งน้ี ร่างพระราชกฤษฎีกาท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ เป็นการลดอัตราภาษีรถประจ าปี

ส  าหรบัรถยนตร์ับจา้ง รถยนตร์บัจา้งสามลอ้ และรถจกัรยานยนตส์าธารณะที่ครบก าหนดเสียภาษีรถ

ประจ าปีระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2566 โดยใหล้ดอตัราภาษีลงรอ้ยละ 90 

ของอตัราภาษีประจ  าปีทา้ยพระราชบญัญตัิรถยนต ์พ.ศ. 2522 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทา

ความเดือดรอ้นใหก้บัผูป้ระกอบอาชีพขบัรถสาธารณะท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) และราคาน ้ามนัพลงังานปรบัตวัสูงขึ้ นจากสถานการณก์ารสูร้บระหว่าง

สหพนัธรฐัรสัเซียและประเทศยูเครน เช่น รถยนต์รบัจา้ง (รถแท็กซ่ี) รถท่ีใชป้กติทัว่ไปมีน ้าหนักรถ 1,300 

กิโลกรัม เสียภาษี 68.50 บาท (เดิม 685 บาท) น ้าหนักรถ 2,000 กิโลกรัม เสียภาษี 106 บาท (เดิม 

1,060 บาท) รถยนตร์บัจา้งสามลอ้ น ้าหนักรถ 500 กิโลกรมั เสียภาษี 18.50 บาท (เดิม 185 บาท) และ

รถจกัรยานยนตส์าธารณะ เสียภาษี 10 บาท (เดิม 100 บาท)  

  การลดอัตราภาษีประจ าปีในครั้งน้ีจะส่งผลให้สูญเสียรายไดป้ระมาณ 70,257,501.07 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.197 ของภาษีของรถทุกประเภท ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีน้อยมากเมื่อเทียบกบัจ านวนภาษีรถ 

เงินเพ่ิมและค่าธรรมเนียมทั้งหมดท่ีกรมการขนส่งทางบกจัดเก็บได ้ดังน้ัน จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ

รายไดข้องกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการน าไปจัดท าบริการสาธารณะใหก้บั

ประชาชนเพียงเล็กนอ้ย แตจ่ะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดรอ้นของผูป้ระกอบอาชีพขบัรถสาธารณะ 

  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 

  ก าหนดใหล้ดอัตราภาษีรถประจ าปีส  าหรับรถยนตร์ับจา้ง รถยนตร์ับจา้งสามลอ้ และ

รถจกัรยานยนตส์าธารณะ ท่ีครบก าหนดเสียภาษีรถประจ าปีระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวนัท่ี 30 

กนัยายน 2566 โดยใหล้ดอตัราภาษีลงรอ้ยละ 90 ของอตัราภาษีประจ าปีทา้ยพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 

2522 มีอตัราภาษีประจ าปี ดงัน้ี 

อตัราภาษีประจ  าปีส  าหรบัรถยนตร์บัจา้ง (แท็กซ่ี) รถยนตร์บัจา้งสามลอ้ และรถจกัรยานยนตส์าธารณะ 
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ประเภทรถ 
น ้าหนกัรถ 

(กิโลกรมั) 

อตัราภาษี 

ทา้ย พ.ร.บ. 

รถยนต ์

พ.ศ. 2522 (บาท) 

อตัราภาษีตามร่าง 

พ.ร.ฎ. 

(จดัเก็บรอ้ยละ 10) 

(บาท) 

1. รถจกัรยานยนต ์

    ( ข )  ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์

สาธารณะ  

 

- 

 

100 

 

10 

2. รถยนตร์บัจา้ง 

(รถยนตร์บัจา้ง (รถแท็กซ่ี) และ 

รถยนตร์บัจา้งสามลอ้) 

ไมเ่กิน 500 

501 - 750 

751 - 1,000 

1,001 - 1,250 

1,251 - 1,500 

1,501 - 1,750 

1,751 - 2,000 

2,001 - 2,500  

2,501 - 3,000 

3,001 - 3,500 

3,501 - 4,000 

4,001 - 4,500 

4,501 - 5,000  

5,001 - 6,000 

6,001 - 7,000 

7,001 ขึ้ นไป 

185 

310 

450 

560 

685 

875 

1,060 

1,250 

1,435 

1,625 

1,810 

2,000 

2,185 

2,375 

2,560 

2,750 

18.5 

31 

45 

56 

68.5 

87.5 

106 

125 

143.5 

162.5 

181 

200 

218.5 

237.5 

256 

275 

 

2. เรื่อง ร่างประกาศส านักนายกรฐัมนตรี เรื่อง ก าหนดช่ือประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมือง

หลวง 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดช่ือประเทศ 

ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ของส านักงานราชบัณฑิตยสภาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบร่าง

กฎหมายและร่างอนุบญัญติัท่ีเสนอคณะรฐัมนตรี คณะท่ี 2 ตรวจพิจารณาแลว้ และใหด้ าเนินการต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของร่างประกาศ 

  1. ยกเลิกประกาศส านักนายกรฐัมนตรี เร่ือง ก าหนดช่ือประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง 

และเมืองหลวง ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 

  2. ใหใ้ชป้ระกาศส านักงานราชบัณฑิตยสภา เร่ือง ก าหนดช่ือประเทศ ดินแดน เขตการ

ปกครอง และเมืองหลวง ลงวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพ่ือใหท้างราชการถือปฏิบัติเป็นมาตรฐาน

เดียวกนั ซ่ึงไดป้รบัปรุงช่ือประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง เพ่ิมเติมจากมติคณะรฐัมนตรีเมื่อ

วนั 15 กุมภาพนัธ ์2565  

  3. ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  รายช่ือประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงที่มีการปรบัปรุง 

ประกาศส านกังานราช

บณัฑิตยสภาฯ 

1 กนัยายน พ.ศ. 2564 

(มติ ครม 15 ก.พ. 65) 

ประกาศส านกังานราช

บณัฑิตยสภาฯ 

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

(คกอ. คณะท่ี 2 พิจารณา) 

ประกาศส านกังานราช

บณัฑิตยสภาฯ 

29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

(คกอ. คณะท่ี 2 พิจารณา) 

ประเทศ เมืองหลวง ประเทศ เมืองหลวง ประเทศ เมืองหลวง 
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- - Order of 

Malta : 

Sovereign 

Military Order 

of Malta 

ออเดอรอ์อฟ

มอลตา : รฐั

อธิปไตยทหาร

ออรเ์ดอร ์

ออฟมอลตา 

- - - 

Congo 

Republic  : 

Republic of 

the Congo 

สาธารณรฐั

คองโก 

Brazzaville 

บราซาวีล 

Congo : 

Republic of 

the Congo 

คองโก : 

สาธารณรฐั

คองโก 

Brazzaville 

บราซาวีล 

- - 

Congo : 

Democratic 

Republic of 

Congo             

คองโก : 

สาธารณรฐั

ประชาธิปไตย

คองโก 

Kinshasa 

กินชาซา 

DR Congo : 

Democratic 

Republic of 

the Congo             

ดีอารค์องโก : 

สาธารณรฐั

ประชาธิปไตย

คองโก 

Kinshasa 

กินชาซา 

- - 

Sudan : 

Republic of 

Sudan           

ซูดาน :

สาธารณรฐั

ซูดาน 

Khartoum 

คารท์ูม 

Sudan : 

Republic of 

the Sudan           

ซูดาน :

สาธารณรฐั

ซูดาน 

Khartoum 

คารท์ูม 

- - 

Turkey : 

Republic of  

Turkey          

ตุรกี : 

สาธารณรฐั

ตุรกี 

Ankara 

องัการา 

Turkey : 

Republic of  

Turkey          

ตุรกี : 

สาธารณรฐั

ตุรกี 

Ankara 

องัการา 

Türkiye : 

Republic of 

Türkiye 

ตุรกี, ทูรเ์คีย :  

สาธารณรฐั

ตุรกี, 

สาธารณรฐั           

ทูรเ์คีย 

Ankara 

องัการา 

Sweden : 

Kingdom of  

Sweden          

สวีเดน :

ราชอาณาจกัร

สวีเดน 

Stockholm 

สต็อกโฮลม์ 

Sweden : 

Kingdom of  

Sweden          

สวีเดน :

ราชอาณาจกัร

สวีเดน 

Stockholm 

สต็อกโฮลม์ 

Sweden : 

Kingdom of  

Sweden          

สวีเดน :

ราชอาณาจกัร

สวีเดน 

Stockholm 

สต็อกโฮลม์ 
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เศรษฐกิจ สงัคม 

3. เรื่อง ขออนุมัติเงินกูเ้พื่อเสริมสภาพคล่อง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของการยาสูบแห่งประเทศ

ไทย 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอใหก้ารยาสูบแห่งประเทศไทย 

(ยสท.) จดัหาแหล่งเงินกูร้ะยะสั้น วงเงิน 1,500 ลา้นบาท เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินส าหรบัใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการทัว่ไปของ ยสท. ทั้งน้ี วงเงินกูด้ังกล่าวอยู่ภายใตแ้ผนการบริหารหน้ี

สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2565 แลว้  

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กค. รายงานวา่ 

  1. ยสท. มีผลประกอบการในปี 2562 – 2565 สรุปได ้ดงัน้ี  

หน่วย : ลา้นบาท 

ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ปี 2565 

(6 เดือน) 

รายไดร้วม 50,839 45,901 48,439 17,748 

ค่าใชจ้่ายรวม 50,326 45,351 47,398 17,783 

ก าไร (ขาดทุน) 

สุทธิ 

513 550 1,041 (35) 

  2. ยสท. ไดจ้ดัท าประมาณการเงินสดรบั - จ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2566 กรณีที่

ประมาณการยอดจ าหน่ายบุหรี่ในประเทศต า่ที่สุด (Worst Case) โดยในปีงบประมาณ 2565 ยสท. 

คาดการณ์ว่าจะจ าหน่ายบุหร่ีในประเทศไดจ้ านวน 12,050 ลา้นมวน ซ่ึงเป็นการประมาณการจากผลการ

ด าเนินงาน (ยอดจ าหน่าย) จริง เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 และผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ตั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ 2562 จนถึงปัจจุบนั ท่ี

ส่งผลใหส้ภาพเศรษฐกิจถดถอยและผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือลดลง ประกอบกบัปัญหาจากการปรบัขึ้ นราคาน ้ามนั

อย่างต่อเน่ือง ท าใหต้น้ทุนวตัถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าสาธารณูปโภค และอ่ืน ๆ ท่ี ยสท. ตอ้งน ามาใชใ้นการผลิต

สินคา้ยาสูบและด าเนินกิจกรรมในองคก์รเพ่ิมขึ้ นอย่างมาก รวมถึงปัญหาการแพร่กระจายของบุหร่ีผิดกฎหมาย 

ซ่ึงจะส่งผลให ้ยสท. มีรายรบัรวม 38,338 ลา้นบาท รายจ่ายรวม 44,571 ลา้นบาท (ขาดทุน 6,233 ลา้น

บาท) และเงินสดปลายงวดคงเหลือจ านวน 2,684 ลา้นบาท ส าหรบัปีงบประมาณ 2566 ยสท. คาดการณ์

ว่าจะจ าหน่ายบุหร่ีในประเทศไดจ้ านวน 11,552 ลา้นมวน โดยพิจารณาจากผลกระทบท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 

2565 ซ่ึงจะส่งผลให ้ยสท. มีรายรบัรวม 36,711 ลา้นบาท รายจ่ายรวม 40,323 ลา้นบาท (ขาดทุน 3,612 

ลา้นบาท และเงินสดปลายงวดติดลบจ านวน 928 ลา้นบาท ดงันั้น ยสท. จึงมีความตอ้งการจดัหาแหล่ง

เงินกูร้ะยะสั้นโดยวิธีกูเ้บิกเกินบัญชี (Overdraft: OD)
1
 วงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท เพ่ือเสริมสภาพ

คล่องทางการเงินและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งเป็นการบริหารความเส่ียงในกรณีท่ียอดจ าหน่ายบุหร่ีใน

ปีงบประมาณ 2565 - 2566 ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ยสท. จะไดน้ าวงเงินดงักล่าวมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ

ต่อไปได ้โดยมีรายละเอียดเง่ือนไขเงินกู ้ดงัน้ี 

เง่ือนไขเงินกู ้ รายละเอียด 

วงเงินกู ้ ไมเ่กิน 1,500 ลา้นบาท 

อายุเงินกู ้ 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2566 

วนัท่ียื่นซองเสนอ 

อตัราดอกเบ้ีย 

ภายในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 11.00 น. โดยสถาบนัการเงินท่ี

ยื่นขอ้เสนอค่าใชจ้่ายรวมต า่สุดและตกลงกนัไดใ้นการต่อรองเป็นขอ้เสนอท่ี

ดีท่ีสุดจะไดร้บัการพิจารณา ทั้งน้ี ยสท. จะลงนามในสญัญากูเ้งินหลงัจาก

ไดร้บัความเห็นชอบใหกู้เ้งินจากคณะรฐัมนตรีเรียบรอ้ยแลว้ 
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การเสนออตัรา

ดอกเบ้ีย (รอ้ยละต่อปี) 

ใชอ้ตัราดอกเบ้ียอา้งอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (Bangkok Interbank 

Offered Rate: BIBOR)
2
 ระยะขา้มคืน (Overnight: O/N) ตามประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นฐานในการค านวณดอกเบ้ียเงินกู ้

การก าหนดอตัรา 

ดอกเบ้ีย 

ใชอ้ตัราดอกเบ้ีย BIBOR O/N ณ วนัท่ีเบิกเงินกู ้และปรบัอตัราดอกเบ้ีย 

BIBOR หากมีการเปล่ียนแปลง 

ก าหนดวนัเบิกเงินกู ้ ตั้งแต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2566 

การช าระคืนเงินกู ้

และดอกเบ้ีย 

ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนของวงเงินท่ีเบิกจ่ายและช าระคืนเงินตน้คงคา้งทั้ง

จ านวนพรอ้มดอกเบ้ียเมื่อครบก าหนดอายุเงินกู ้(สามารถช าระคืนตน้เงินกู ้

ก่อนครบก าหนดทั้งจ านวนหรือบางส่วนไดโ้ดยไมคิ่ดค่าธรรมเนียม) โดย 

ยสท. เป็นผูร้บัภาระช าระคืนตน้เงินและดอกเบ้ียทั้งหมด (กค. ไมค่ ้า

ประกนัตน้เงินและดอกเบ้ีย) 

ค่าธรรมเนียม ไมม่ีค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใด ๆ 

หมายเหต ุ: ยสท. จะจดัหาแหล่งเงินกูภ้ายหลงัจากที่คณะรฐัมนตรีเห็นชอบในครั้งน้ี 

__________________ 
1
OD คือ สินเช่ือรูปแบบหน่ึงซ่ึงเป็นวงเงินพรอ้มใชเ้พ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องใหแ้ก่ธุรกิจ 

โดยจะคิดดอกเบ้ียเฉพาะส่วนของเงินตน้ส่วนท่ีเบิกออกมา วงเงินส่วนท่ียงัไม่เบิกออกมาก็จะยงัไม่คิดดอกเบ้ีย 

และเมื่อน าเงินตน้ใส่คืนเขา้ไปท่ีธนาคาร ดอกเบ้ียก็จะหยุดทนัที 
2
เป็นอัตราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการกูย้ืมเงินระยะสั้นระหว่างธนาคารด้วยกันเอง ( Interbank Loan) ในตลาด

กรุงเทพฯ แบบไมม่ีหลกัทรพัยค์ ้าประกนั โดย ธปท. จะประกาศอตัราดอกเบ้ีย BIBOR เป็นประจ าทุกวนั 

 

4. เรื่อง ขออนุมตัจิดัสรรเงินจากกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกรโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผูเ้ล้ียง

กุง้ทะเล                ปี 2565 ระยะที่ 1 ของกรมประมง 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอจัดสรรเงินจาก

กองทุนสงเคราะหเ์กษตรกรใหก้รมประมงยืมเพ่ือไปด าเนินการตามโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผูเ้ล้ียง

กุง้ทะเล                 ปี 2565 ระยะท่ี 1 ของกรมประมง มีก าหนดช าระคืนภายใน 3 ปี ระยะเวลาโครงการ 

พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567                 โดยอนุมติัวงเงิน จ านวน 510 ลา้นบาท เป็นเงินยืม (เงินหมุนเวียน) 

จ านวน 500 ลา้นบาท และเงินจ่ายขาด จ านวน               10 ลา้นบาท ส าหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการบริหาร

โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ทะเล ปี 2565 ระยะท่ี 1 ของกรมประมงเพ่ือเสริมสภาพคล่องใน

ดา้นปัจจยัการผลิต (ค่าอาหารและค่าลูกพันธุ์กุง้) ใหแ้ก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ทะเลและสรา้งความมัน่คงทาง

อาชีพ อตัราดอกเบ้ียรอ้ยละ 0 ต่อปี 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กษ. รายงานวา่ 

  1. สถานการณผ์ลผลิตกุง้ทะเลของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงในช่วงท่ีผ่านมา โดยปัจจุบนัมี

ปริมาณผลผลิตกุง้ทะเลไม่เกิน 300,000 ตนัต่อปี ท าใหม้ีผลผลิตไม่เพียงพอต่อการผลิตและการส่งออก หอ้ง

เย็นไม่สามารถรบัค าสัง่ซ้ือล่วงหน้าได ้ส่งผลใหป้ระเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก

ใหก้บัประเทศผูผ้ลิตคู่แขง่ หากปัญหาดงักล่าวไมไ่ดร้บัการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนจะส่งผลกระทบต่อเน่ืองและขยาย

เป็นวงกวา้งสู่ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมกุง้ทะเล ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของภาคการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าของประเทศ

ไทย กษ. จึงมีนโยบายฟ้ืนฟูผลผลิตกุง้ทะเลของประเทศไทยใหก้ลบัมาอยู่ในระดับ 320,000 ตัน ในปี พ.ศ. 

2565 และเป้าหมาย 400,000 ตนั ภายในปี พ.ศ. 2566 กรมประมงจึงไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงาน

เชิงพ้ืนท่ีในการฟ้ืนฟูผลผลิตกุง้ทะเลของประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงแนวทางการจดัหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต า่เพ่ือ

เกษตรกร ผ่านโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 ท่ี กษ. เสนอมาใน

ครั้งน้ีเพ่ือใหเ้กษตรกรท่ีประสบความส าเร็จในการเล้ียงกุง้ทะเลแต่ขาดสภาพคล่องมีแหล่งทุนหมุนเวียนในการ

ประกอบอาชีพ เป็นแรงจูงใจและสนับสนุนให้เกษตรกรลงกุง้และบริหารจัดการการเล้ียงกุง้ใหป้ระสบ

ความส าเร็จ รวมถึงรกัษาความมัน่คงทางอาชีพเพาะเล้ียงกุง้ทะเลของคนไทยและอุตสาหกรรมกุง้ทะเลใหค้งอยู่
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ต่อไป อีกทั้งยงัเป็นการช่วยเหลือผูเ้ก่ียวขอ้งในธุรกิจเก่ียวเน่ืองตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยโครงการฯ ท่ีเสนอมา

ครั้งน้ีเป็นโครงการน าร่องในการแกไ้ขปัญหาสภาพคล่องใหแ้ก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ทะเลในระยะเร่งด่วน หาก

โครงการฯ ระยะท่ี 1 บรรลุตามวตัถุประสงค ์กษ. จะเสนอโครงการฯ ระยะท่ี 2 เพ่ือขยายผลการช่วยเกษตรกร

ดา้นสภาพคล่องในการประกอบอาชีพเล้ียงกุง้ทะเลต่อไป  

  2. โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 มีรายละเอียด

สรุปได ้ดงัน้ี  

หวัขอ้ รายละเอียด 

วตัถุประสงค ์ 1. เพ่ือเสริมสภาพคล่องในดา้นปัจจยัการผลิตใหแ้ก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้

ทะเล 

2. เพ่ือสรา้งความมัน่คงทางอาชีพใหแ้ก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ทะเล 

เป้าหมาย เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ทะเล จ านวน 1,000 ราย ในพ้ืนท่ีท่ีมีการเล้ียงกุง้ทะเล 

รวม 33 จงัหวดั 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมประมง กษ. 

1. กองวิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าชายฝั่ง เป็นผูร้บัผิดชอบ

โครงการฯ ภาพรวม 

2. ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าชายฝั่ง (ระดบัจงัหวดั) ใน

พ้ืนท่ี เป็นหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบในการแนะน าใหค้วามรู ้และ

ติดตามผลการเล้ียงกุง้ของเกษตรกร 

3. ส านักงานประมงจงัหวดั เป็นหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบในการรบั

สมคัรเกษตรกรและผูป้ระกอบการโรงเพาะฟักลกูกุง้ทะเลเขา้ร่วมโครงการฯ 

รวมทั้งบริหารสินเช่ือของโครงการฯ 

แนวทางการ

ด าเนินการ 

ท่ีส าคญั 

1. ส านักงานประมงจงัหวดัในพ้ืนท่ีเปิดรบัสมคัรเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ทะเล 

และผูป้ระกอบการโรงเพาะฟักลกูกุง้ทะเล ตามคุณสมบติัท่ีก าหนด เพื่อ

คดัเลือกเขา้ร่วมโครงการฯ 

2. กรมประมงจดัส่งรายช่ือพรอ้มเอกสารหลกัฐานของเกษตรกรท่ีสมคัรเขา้

ร่วมโครงการไปยงัสถาบนัการเงิน [ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.)] เพ่ือใชใ้นการวิเคราะหว์งเงินกูข้องเกษตรกร และ

สถาบนัการเงินส่งขอ้มลูการวิเคราะหก์ลบัมายงักรมประมง เพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมในการอนุมติัรายช่ือเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการฯ 

3. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดบัพ้ืนท่ี (มีประมงจงัหวดัเป็น

ประธานกรรมการ) ประเมินคุณสมบติัเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ทะเล และ

ผูป้ระกอบการโรงเพาะฟักลูกกุง้ทะเล และพิจารณาอนุมติัรายช่ือเกษตรกร

ผูเ้ล้ียงกุง้ทะเล และผูป้ระกอบการโรงเพาะฟักลกูกุง้ทะเลท่ีมีคุณสมบติัและ

พรอ้มปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด (ตามขอ้ 4) เขา้ร่วมโครงการฯ 

4. กองวิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าชายฝั่งจดัอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพและทกัษะการจดัการฟารม์เล้ียงกุง้ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี

ผูป้ฏิบติังานโครงการฯ และเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

5. ในการขอกูเ้งิน ใหเ้กษตรกรท่ีผ่านการอนุมติัเขา้ร่วมโครงการฯ จดัท า

เอกสารประกอบแผนการขอกูเ้งินตามแบบฟอรม์ท่ีกรมประมงก าหนด 

จดัท าสญัญากูย้ืมเงิน และหนังสือค ้าประกนัเงินกู ้(ถา้มี) 

6. การจดัหาปัจจยัการผลิต (ลกูพนัธุกุ์ง้ทะเล และอาหารกุง้ทะเล) 

   6.1 เกษตรกรเลือกซ้ือลกูพนัธุกุ์ง้ทะเลจากผูป้ระกอบการโรงเพาะฟักลกู

กุง้ทะเลท่ีผ่านการอนุมติัเขา้ร่วมโครงการฯ และเลือกซ้ืออาหารกุง้ทะเลท่ีมี

การขึ้ นทะเบียนถูกตอ้งโดยเกษตรกรท าการตกลงซ้ือขายกบัผูจ้ าหน่าย
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อาหารกุง้ทะเล และตอ้งจดัท าเอกสารสญัญาซ้ือขายระหวา่งผูจ้ าหน่ายและ

เกษตรกร 

   6.2 เมื่อเลือกซ้ือปัจจัยการผลิตไดแ้ลว้ เกษตรกรขอเบิกเงินจากคณะ

กรรมการบริหารโครงการฯ ระดบัพ้ืนท่ี 

7. ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าชายฝั่งในพ้ืนท่ี ติดตามตรวจ

เยี่ยมใหค้ าแนะน าการเล้ียงกุง้แก่เกษตรกรในโครงการฯ โดยก าหนดการ

ติดตามผลการด าเนินโครงการฯ ไมน่อ้ยกวา่ 2 ครั้งต่อรอบการผลิต เพื่อ

เป็นหลกัประกนัความส าเร็จของโครงการฯ วา่เกษตรกรสามารถเล้ียงกุง้ได้

ประสบความส าเร็จ หรือสามารถใชเ้งินกูไ้ดต้รงตามวตัถุประสงคข์อง

โครงการฯ 

8. เกษตรกรส่งคืนเงินกูย้ืมมายงักรมประมงตามวงเงินและระยะเวลาท่ี

โครงการฯ ก าหนด 

9. กรมประมงน าเงินกูย้ืมพรอ้มดอกผลท่ีเกิดขึ้ นส่งคืนกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกร (ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารท่ีอาจเกิดขึ้ นจากเงินตน้ท่ีกรมประมง

ยืมมาจากกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร) 

ระยะเวลาด าเนินการ 1. ระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับจากวนัท่ีไดร้บัเงินกูจ้ากกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกร 

2. ระยะเวลากูย้ืมเงินของเกษตรกร ไมเ่กิน 2 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมท าสญัญา

เงินกู ้

กบักรมประมง 

งบประมาณ รวมทั้งส้ิน 510 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

1. เงินกูย้ืมจากกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร จ านวน 500 ลา้นบาท กรม

ประมงยืมจากกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกรเพ่ือใหน้ าไปใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียง

กุง้ทะเลท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ กูย้ืมเพ่ือจดัหาปัจจยัการผลิต จ านวน 1,000 

ราย รายละไมเ่กิน 500,000 บาท 

2. เงินจ่ายขาด จ านวน 10 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 2 ของวงเงินกู)้ ให้

กรมประมงเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าฝึกอบรม ค่าใชจ้่ายในการจดัจา้ง

สถาบนัการเงินวิเคราะหว์งเงินกูแ้ละจดัท าสญัญา ค่าประชาสมัพนัธแ์ละ

ติดตามการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 3 

ผลท่ีคาดวา่จะไดร้บั 1. ตวัช้ีวดัผลผลิต : เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ทะเลมีสภาพคล่องในการประกอบ

อาชีพ 

2. ตวัช้ีวดัผลลพัธ ์: อาชีพการเล้ียงกุง้ทะเลและธุรกิจเก่ียวเน่ืองมีความ

มัน่คงสามารถด ารงอยูต่่อไปได ้ 

  3. รายละเอียดงบประมาณ 

      งบประมาณรวม 510 ลา้นบาท จ าแนกเป็นกูย้ืม 500 ลา้นบาท และเงินจ่ายขาด 10 

ลา้นบาท ดงัน้ี 

   3.1 เงินกูย้ืมจากกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร จ านวน 500 ลา้นบาท ใหเ้กษตรกรผู้

เล้ียงกุง้ทะเลท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ กูย้ืมเพ่ือจดัหาปัจจยัการผลิต จ านวน 1 ,000 ราย รายละไม่เกิน 500,000 

บาท เป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี 

รายการ ราคาต่อราย (บาท) จ านวน (ราย) งบประมาณ (บาท) 

1. ค่าลกูพนัธุกุ์ง้ 85,000 1,000 85,000,000 

2. ค่าอาหารกุง้ 415,000 1,000 415,000,000 

รวมเงินกู ้ 500,000 1,000 500,000,000 
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   3.2 เงินจ่ายขาด จ านวน 10 ลา้นบาท (คิดเป็นรอยละ 2 ของวงเงินกู)้ ใหแ้ก่กรม

ประมง เป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี  

รายการ งบประมาณ (บาท) 

1. ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและทกัษะการจดัการฟารม์

เล้ียงกุง้แก่เกษตรกร 

(แบบออนไลน์) วิทยากร 4 ราย (จ านวน 2 วนั) จ านวน 2 ครั้ง 

21,600 

2. ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและทกัษะการจดัการฟารม์

เล้ียงกุง้แก่เกษตรกร 

(แบบออนไลน์) วิทยากร 4 ราย (จ านวน 2 วนั) จ านวน 10 ครั้ง (5 

ภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 ครั้ง) 

108,000 

3. ค่าใชจ้่ายในการจดัจา้งนักวิชาการส่งเสริมและเจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงาน

โครงการฯ 

   3.1 นักวิชาการส่งเสริมการเล้ียงกุง้ทะเล  

        12 ราย ค่าใชจ้่าย 18,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 24 เดือน  

        รวม 5,184,000 บาท 

   3.2 ผูป้ระสานงานส่วนกลาง  

        1 ราย ค่าใชจ้่าย 15,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 36 เดือน รวม 

540,000 

5,724,000 

4. ค่าใชจ้่ายในการจดัจา้งสถาบนัการเงิน 

   วิเคราะหว์งเงินกู ้(2,040 บาทต่อสญัญา) และจดัท านิติกรรมสญัญา

เงินกู ้(1,000 บาทต่อสญัญา) 

3,040,000 

5. ค่าใชจ้่ายในการบริหารโครงการฯ 

    ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธโ์ครงการ การประชุมคณะกรรมการและ

คณะท างานระดบัต่าง ๆ วสัดุส านักงานและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ 

 1,106,400 

รวมเงินจ่ายขาด 10,000,000 

หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถถวัจ่ายค่าใชจ้่ายไดทุ้กกิจกรรม 

  4. คุณสมบติัและเง่ือนไขของเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ทะเล และผูป้ระกอบการโรงเพาะฟักลูกกุง้

ทะเลท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

   4.1 เกษตรผูเ้ล้ียงกุง้ทะเล 

    4.1.1 คุณสมบติั 

            (1) เป็นผูเ้ล้ียงกุง้ทะเลท่ีจดแจง้ประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า

ควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเล้ียงกุง้ทะเล (จสค.) 

            (2) ฟารม์ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานฟารม์ [ไดแ้ก่ (1) มาตรฐาน

การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าท่ีดี (Good Aquaculture Practice: GAP) หรือ (2) มาตรฐานฟาร์ม

เพาะเล้ียงกุง้ โคด้ ออฟ คอนดัค (Code of Conduct: CoC) หรือ (3) มาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีเก่ียวกับการ

เพาะเล้ียงกุง้ทะเลตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรฐานสินคา้เกษตร (มกษ.)  จากกรมประมงหรือหน่วยรับรอง

เอกชนท่ีไดร้บัการรบัรองระบบงานจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)] หรือ

อยูใ่นระหวา่งการต่ออายุการรบัรองมาตรฐาน หรืออยูใ่นระหวา่งการยื่นขอการรบัรองมาตรฐานท่ีตรวจรบัรอง

โดยกรมประมง หรือหน่วยรับรองเอกชนท่ีได้รับการรับรองระบบงานจาก มกอช. หรือไดร้ับการรับรอง

มาตรฐานฟารม์อ่ืนใดท่ีสากลยอมรบั เช่น Best Aquaculture Practices (BAP) หรือ Aquaculture Stewardship 

Council (ASC) เป็นตน้ และไมอ่ยูร่ะหวา่งถูกพกัใชใ้บรบัรองมาตรฐานฟารม์ 

            (3) เป็นผูเ้ล้ียงกุง้ทะเลท่ีเขา้ใชง้านระบบโปรแกรมประยุกตก์ารออก

หนังสือก ากับการซ้ือขายสัตว์น ้ า (Application for Aquatic Animal Purchasing Document: APD ในกิจกรรม

การเล้ียงกุง้ทะเล 
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     (4) เกษตรกรต้องเสนอรูปแบบการเ ล้ียงกุ ้งทะเลท่ีประสบ

ความส าเร็จส าหรบัเป็นแนวทางการเล้ียงกุง้ภายหลงัจากไดร้บัการอนุมติัใหเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 

     (5) เป็นเกษตรกรท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีบ่อเล้ียงกุง้รวมทั้งหมดอยูร่ะหว่าง 4 

- 10 ไร่ 

    4.1.2 เง่ือนไข 

             (1) เกษตรกรตอ้งยินยอมใหเ้จา้หน้าท่ีกรมประมงเขา้ไปตรวจสอบ

กิจกรรมในฟารม์ 

             (2) สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของโครงการฯ ได ้

     (3) หลกัประกนัการกู ้โดย 

           (3.1) ใชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนัตามวงเงินกู ้หรือ 

            (3.2) ใชห้ลกัทรพัยร์่วมกบัใชบุ้คคลค ้าประกนั หรือ 

             (3.3) ใชบุ้คคลตั้งแต่ 3 คนขึ้ นไปค ้าประกันหน้ี 

โดยใหกู้ไ้ดสู้งสุดไมเ่กิน 500,000 บาท/ราย และสามารถจบักลุ่มค ้าประกนัเองได ้ 

    4.1.3 แผนการคืนเงินของเกษตรกร 

             เกษตรกร 1 ราย สามารถเบิกเงินกูย้ืมในแต่ละรอบการผลิตไดไ้ม่

เกินค่าใชจ้่ายในการจดัซ้ือลูกพนัธุกุ์ง้ (ตามใบจองลูกพนัธุ์กุง้) และการจดัซ้ืออาหารกุง้ตามความตอ้งการใช้

จริง โดยมีวงเงินกูไ้ดสู้งสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาทต่อรอบการผลิต โดยสามารถยื่นกูก้บักรมประมงได้

รายละไม่เกิน 3 รอบการผลิต ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมท าสญัญาเงินกูก้ับกรมประมง โดยมี

เง่ือนไข คือ เกษตรกรตอ้งช าระหน้ีเงินกูท้ั้งหมด (ปลอดดอกเบ้ีย) ในแต่ละรอบการผลิต คืนกรมประมงให้

เสร็จส้ินภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีจบักุง้จ าหน่าย จึงไดร้บัสิทธ์ิในการขอรบัเงินกูใ้นรอบถดัไปได ้(1 รอบการ

ผลิต ใชร้ะยะเวลาการเล้ียงประมาณ 3 - 4 เดือน) 

   4.2 ผูป้ระกอบการโรงเพาะฟักลกูกุง้ทะเล 

        มีคุณสมบตั ิดงัน้ี 

    4.2.1 เป็นผูป้ระกอบการโรงเพาะฟักลกูกุง้ทะเล ท่ีจดแจง้ประกอบกิจการการ

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเล้ียงกุง้ทะเล (จสค.) 

    4.2.2 โรงเพาะฟักลูกกุง้ทะเล ตอ้งไดร้ับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP 

หรือ CoC หรือ มกษ.) หรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุการรบัรองมาตรฐานท่ีตรวจรบัรองโดยกรมประมง หรือ

หน่วยรับรองเอกชนท่ีไดร้ับการรับรองระบบงานจาก มกอช. หรือไดร้ับการรับรองมาตรฐานฟาร์มอ่ืนใดท่ี

สากลยอมรบั เช่น BAP เป็นตน้ และไมอ่ยูร่ะหวา่งถูกพกัใชใ้บรบัรองมาตรฐานฟารม์ 

    4.2.3 เป็นผูป้ระกอบการโรงเพาะฟักฯ ท่ีเขา้ใชง้านระบบโปรแกรมประยุกต์

การออกหนังสือก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้า (APD) ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา นับจากวนัสมคัร 

    4.2.4 ตอ้งอยูใ่นบญัชี White List Hatchery ของกรมประมง (คือ บญัชีรายช่ือ

ผูป้ระกอบการโรงเพาะฟักลกูกุง้ทะเลท่ีผ่านการตรวจโรคลกูกุง้ทะเลจากกรมประมง) 

    4.2.5 สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของโครงการฯ ได ้

  5. ประมาณการตน้ทุนและรายไดข้องเกษตรกร 1 ราย 

     เน้ือท่ี 5 ไร่ โดยโครงการฯ สนับสนุนเงินกู ้ยืมเป็นค่าอาหารและค่าลูกพันธุ์  ส่วนค่า

เบ็ดเตล็ด               (ค่าน ้ามนั ไฟฟ้า ยา สารเคมี แรงงานจบั ค่าปรบัปรุงบ่อ) เป็นรายจ่ายท่ีเกษตรกรตอ้ง

จดัหาเอง 

 

 

ปี

ที่ 

รุ่น

ที ่

ตน้ทุนค่าใชจ้่าย (บาท) รายไดจ้าก 

การขาย 

(บาท) 

รายได ้

หลงัหกั

ค่าใชจ้า่ย 

ค่าลูก

พนัธุ ์

ค่าอาหาร ค่าเบ็ดเตล็ด รวมค่าใชจ้่าย 
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(บาท) 

0 
 85,000.

00 

415,000.00 315,265.00 815,265.00 - 815,265.0

0 

1 

1 85,850.

00 

427,450.00 321,570.30 834,870.30 1,240,000.0

0 

405,129.7

0 

2 85,850.

00 

427,450.00 321,570.30 834,870.30 1,240,000.0

0 

405,129.7

0 

2 

1 86,700.

00 

440,315.00 328,001.70 855,016.70 1,200,000.0

0 

344,983.3

0 

2 86,700.

00 

440,315.00 328,001.70 855,016.70 1,200,000.0

0 

344,983.3

0 

รวม 430,100

.00 

2,150,530.0

0 

1,614,409.0

0 

4,195,039.0

0 

4,880,000.0

0 

684,961.0

0 

  6. การวิเคราะหค์วามคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร ์(ทั้งโครงการ) 

     กษ. แจง้ว่าโครงการมีความคุม้ค่า โดยไดเ้สนอผลการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานโครงการ 

ดงัน้ี 

   6.1 มูลค่าปัจ จุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value:  NPV) เ ท่ากับ 

490,410,537.79 บาท 

   6.2 อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากบั รอ้ยละ 23.63 

   6.3 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน [Benefit-to-cost (B/C) ratio] เท่ากบั 1.13 

  7. คณะกรรมการสงเคราะหเ์กษตรกร [ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณม์ีค าสัง่มอบหมาย

ใหห้วัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(นายอภยั สุทธิสงัข)์ เป็นประธานกรรมการ] ในคราว

ประชุมครั้งที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบโครงการฯ และใหน้ าเสนอ

คณะรฐัมนตรีพิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงินกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกรใหก้รมประมง วงเงินกูย้ืม 500 

ลา้นบาท โดยจดัเก็บดอกเบ้ียในอตัรารอ้ยละ 0 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) และ

ขออนุมติัเงินจ่ายขาด 10 ลา้นบาท เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการบริหารโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผูเ้ล้ียง

กุง้ทะเล ปี 2565 ระยะท่ี 1ของกรมประมง 

 

5. เรื่อง ขอยกเวน้มติคณะรฐัมนตรีหา้มใชป้ระโยชนป่์าชายเลน ในการขอใชป้ระโยชนพ้ื์นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ              ป่าเลนคลองเกาะผี ทอ้งที่ต  าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต เพื่อการก าจดั

ขยะมูลฝอยและบ าบดัน ้าเสียของเทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ การขอยกเวน้การปฏิบติั

ตามมติคณะรฐัมนตรีหา้มใชป้ระโยชน์ป่าชายเลน จ านวน 4 ฉบบั ดงัน้ี 

  (1) 15 ธันวาคม 2530 (เร่ือง การจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าชายเลน 

ประเทศไทย 

  (2) 23 กรกฎาคม 2534 (เร่ือง รายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบนัของป่าไมช้ายเลนและ

ปะการงัของประเทศ) 

  (3) 22 สิงหาคม 2543 (เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ  เร่ือง การแกไ้ข

ปัญหาการจดัการพ้ืนท่ีป่าชายเลน) 

  (4) 17 ตุลาคม 2543 (เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2543 เร่ือง 

การแกไ้ขปัญหาการจดัการพ้ืนท่ีป่าชายเลน) 

เพ่ือขอใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองเกาะผี ทอ้งท่ีต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ตจงัหวดัภูเก็ต 

ในการก าจดัขยะมลูฝอยและบ าบดัน ้าเสียของเทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

  สาระส าคญัของเรื่อง 
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  กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการขอยกเวน้การปฏิบติั

ตามมติคณะรัฐมนตรี (15 ธันวาคม 2530 23 กรกฎาคม 2534 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 

2543) ท่ีหา้มใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน เพ่ือขอใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองเกาะผี 

ทอ้งท่ีต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในการท าระบบก าจัดขยะมูลฝอยและบ าบัดน ้ าเสียของ

เทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงเดิมพ้ืนท่ีดงักล่าวคณะรฐัมนตรีไดเ้คยมีมติเมื่อวนัท่ี 17 มีนาคม 2535 ให้

จังหวดัภูเก็ตผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2527 เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 

2530 และเมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2534 เป็นระยะเวลา 30 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2536 จนถึงวนัท่ี 

29 กรกฎาคม 2566) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เพ่ือเขา้ใชป้ระโยชน์ส าหรบัการจดัท าระบบก าจดัมูลฝอย

ดว้ยวิธีฝังกลบ แต่เน่ืองจากปัจจุบนั ปริมาณขยะมูลฝอยของจงัหวดัภูเก็ตท่ีตอ้งก าจดัมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นอย่าง

ต่อเน่ือง และในปี พ.ศ. 2566 คาดวา่จะมีปริมาณขยะท่ีจะตอ้งก าจดัมากกวา่ 1,200 ตนั/วนั (โรงเตาเผาขยะ

มูลฝอยปัจจุบนัรองรบัการก าจดัขยะมูลฝอยไดเ้พียงวนัละ 700 ตนั/วนั) ประกอบกบัจงัหวดัภูเก็ต (เทศบาล

นครภูเก็ต) ไม่สามารถสรรหาพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสมในการก าจดัขยะมูลฝอยได ้ดงัน้ัน จึงมีความจ าเป็นจะตอ้ง

ขอยกเวน้การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับการหา้มใชป้ระ โยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลนเพ่ือเขา้ใช้

ประโยชน์ในพ้ืนท่ีเดิมเพ่ือด าเนินการระบบก าจดัขยะมูลฝอยและบ าบดัน ้าเสียต่อไป 

 

6. เรื่อง แผนปฏิบตักิารดา้นควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์ะดบัชาต ิระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2570) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติ (คณะ

กรรมการฯ) เสนอ ดงัน้ี 

  1. แผนปฏิบัติการดา้นควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2565 - 

2570) (แผนปฏิบติัการฯ ระยะท่ี 2) 

  2. ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าแผนปฏิบติัการฯ ระยะท่ี 2 ไปด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  คณะกรรมการฯ รายงานวา่ 

  1. สืบเน่ืองมาจากมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 บัญญัติใหค้ณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย แผนงานและการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลเ์ก่ียวกบัมาตรการดา้นภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ตลอดจน

การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผูติ้ดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงท่ีผ่านมาไดม้ีการ

จดัท าแผนยุทธศาสตรน์โยบายแอลกอฮอลร์ะดบัชาติ ซ่ึงเป็นแผนส าหรบัปี 2554 - 2563 (10 ปี) 

  2. ภายหลงัการส้ินสุดของแผนยุทธศาสตรฯ์ พ.ศ. 2554 - 2563 คณะกรรมการฯ ในการ

ประชุมครั้งที่ 2/2563 เม่ือวนัที่ 14 ธนัวาคม 2563 ไดม้ีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบตัิการฯ ระยะที่ 

2
1
 ซ่ึงมีกลยุทธ์สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรฯ์ เพ่ือความต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ียงัไม่บรรลุ

ตามท่ีก าหนดไว ้โดยเน้นการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมกบัภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือ

จะไดเ้ป็นแผนท่ีสามารถน าสู่การปฏิบติัในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเขม้แข็งมากยิ่งขึ้ น 

  3. แผนปฏิบัติการฯ ระยะท่ี 2 ท่ีคณะกรรมการฯ เสนอมาในครั้งน่ี เป็นแผนระดับท่ี 3 มี

วัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมขนาดและความรุนแรงของปัญหาท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน

สังคมไทย โดยมีระยะเวลาของแผน 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570) และมีเป้าหมาย 4 ประการ ไดแ้ก่ (1) 

ควบคุมและลดปริมาณการบริโภคของประชาชน (2) ป้องกนันักด่ืมหน้าใหม่และควบคุมจ านวนผูบ้ริโภค (3) 

ลดความเส่ียงจากการบริโภค ทั้งในมิติของปริมาณการบริโภค รูปแบบการบริโภค และพฤติกรรมหลังการ

บริโภค (4) จ ากดัและลดความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค และประกอบดว้ย 7 กลยุทธ ์ซ่ึงมีมาตรการ

หรือกิจกรรมหลักภายใต้กลยุทธ์ท่ีอ้างอิงและปรับปรุงจากมาตรการแนะน าส าหรับการจัดการปัญหา

แอลกอฮอลท่ี์ควรด าเนินการและมีความคุม้ค่าท่ีสุด (SAFER)
2
 ขององคก์ารอนามยัโลก ใหเ้หมาะสมกบับริบท

ของประเทศไทยภายใตก้รอบวงเงิน 339.30 ลา้นบาท
3
 โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี 

หวัขอ้ สาระส าคญั 

กลยุทธท์ี่ 1 ควบคุมและจ ากดัการเขา้ถึง 



 

 

14 

เ ป้ า ห ม า ย ก ล

ยุทธ ์

เพ่ือควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยรวมและในประชากรกลุ่มเส่ียงผ่าน

กลไกการควบคุมใหเ้คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสินคา้ราคาแพง หาซ้ือยาก และเพ่ิม

สดัส่วนจ านวนประชากรต่อใบอนุญาตในการเขา้ถุงจุดจ าหน่ายของประชาชนขึ้ นจากปี 

2562 

ตวัช้ีวดัหลกั สดัส่วนจ านวนประชากรตอ่ใบอนุญาตจ าหน่ายสุราเพ่ิมขึ้ น 

ค่ า เ ป้ า ห ม า ย

รายปี 

ปี 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

(คน/

ใบอนุญาต) 

138 152 167 184 202 245 

 

งบประมาณ 96.70 ลา้นบาท 

โครงการส าคญั - โครงการควบคุมจุดจ  าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการพัฒนาระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS) เพ่ือพฒันาระบบเฝ้าระวงัการจ าหน่ายสุราหรือเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์(51.68 ลา้นบาท) และการพฒันาระบบ GIS เพ่ือการจดัการขอ้มูลรา้น

จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร [ใช้งบประมาณของ

กรุงเทพมหานคร (กทม.)] 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนและ กทม. 

- โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบังคับใชก้ฎหมาย (45 ลา้นบาท) โดย

ด าเนินการผ่านกิจกรรม เช่น (1) การประชาสัมพนัธ์และการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการ

บงัคบัใชก้ฎหมายการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นสถานประกอบการ รวมถึงบริเวณ

รอบสถานศึกษา (2) การทบทวนและพัฒนากฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

เป็นตน้ 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: กรมควบคุมโรค ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) ส านักงาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข กทม. กรมสรรพสามิต 

กลยุทธท์ี่ 2 ควบคุมพฤตกิรรมการขบัข่ีหลงัการดื่ม 

เ ป้ า ห ม า ย ก ล

ยุทธ ์

เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะภายหลังการด่ืม

แอลกอฮอล ์

ตวัช้ีวดัหลกั (1) รอ้ยละของผู้ขับขี่/ผู้โดยสารท่ีประสบอุบัติเหตุทางถนนอันเก่ียวขอ้งกับการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ดลง 

(2) จ านวนการสุ่มตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นลมหายใจเพ่ิมขึ้ น 

(3) รอ้ยละของผูข้บัขี่ท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนไดร้ับการตรวจวดัระดับแอลกอฮอล์ใน

เลือดเพ่ิมข้ึน 

ค่ า เ ป้ า ห ม า ย

รายปี 

ปี 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

( 1 ) 

(รอ้ยละ) 

15.5 15 14.5 14 13.5 13 

( 2 ) 

(ครั้ง) 

98,000 99,000 100,000 101,000 102,000 103,000 

( 3 ) 

(รอ้ยละ) 

50 60 70 80 90 100 

 

งบประมาณ 15 ลา้นบาท 

ตวัอยา่ง 

โครงการส าคญั 

- โครงการควบคุมพฤติกรรมการขับข่ีหลังการดื่ม โดยมีกิจกรรม เช่น (1) การ

พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าท่ีต ารวจและเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการตั้งด่านตรวจระดับ

แอลกอฮอล์ทางลมหายใจอย่างสุ่ม (1 ลา้นบาท) และ (2) การฟ้ืนฟูผูถู้กคุมความ

ประพฤติเน่ืองจากขบัรถขณะเมาสุราแบบเขม้ขน้ (13.5 ลา้นบาท) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: กรมควบคุมโรค กรมคุมประพฤติ ตช. 
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โครงการพฒันาระบบการเก็บขอ้มูล กรณีเมาแลว้ขบั โดยการจดัการขอ้มูลวิชาการ

และกระบวนการขับเคล่ือนการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์               (5 แสนบาท)  

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: กรมควบคุมโรค 

กลยุทธท์ี่ 3 คดักรองและบ าบดัรกัษาผูมี้ปัญหาจากสุรา 

เ ป้ า ห ม า ย ก ล

ยุทธ ์

เพ่ือจัดการใหผู้้มีปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้รับการดูแลรักษา ตาม

มาตรฐานท่ีเหมาะสม 

ตวัช้ีวดัหลกั (1) รอ้ยละของผูม้ารบัการบริการในสถานบริการสุขภาพ อายุ 15 ปีขึ้ นไป ไดร้บัการ

คดักรองพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พ่ิมข้ึน 

(2) รอ้ยละของผูท่ี้มีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์ะดบัความเส่ียงปานกลาง

และความเส่ียงสูงไดร้บับริการบ าบดัรกัษาเพ่ิมขึ้ น 

ค่ า เ ป้ า ห ม า ย

รายปี 

ปี 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

(1) (ร้อย

ละ) 

45 50 55 60 65 70 

(2) (ร้อย

ละ) 

10 15 20 25 30 40 

 

งบประมาณ 22.20 ลา้นบาท 

ตวัอยา่ง 

โครงการส าคญั 

- โครงการพัฒนาหลักเกณฑแ์ละระบบติดตามผลการบ าบัด ฟ้ืนฟูสภาพ โดยมี

กิจกรรม เช่น (1) จัดท าหลักเกณฑ์การบ าบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา (4.30 ลา้น

บาท) และ (2) พฒันาระบบการเขา้ถึงบริการตามสิทธิการรกัษาพยาบาล (2.40 ลา้น

บาท) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: กรมควบคุมโรค 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผูใ้หบ้ริการบ าบัดและผูดู้แลรักษาผูมี้ปัญหาจากสุรา 

ผ่านการด าเนินกิจกรรม เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเร่ืองการคัดกรอง ให้

ค าปรึกษาเทคนิคการบ าบดัแบบสั้น (2.1 ลา้นบาท) เป็นตน้ 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: กรมการแพทย ์กรมสุขภาพจิต  

- โครงการพฒันาและสนบัสนุนการจดับริการบ าบดัรกัษานอกระบบบริการสุขภาพ 

ผ่านกิจกรรม เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของศูนยป์รึกษาเพ่ือการเลิกสุราและ

การเสพติด (สายด่วน 1413) (12 ลา้นบาท) เป็นตน้ 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: ศูนยป์รึกษาเพ่ือการเลิกสุราและการเสพติด 

กลยุทธท์ี่ 4 ควบคุมการโฆษณาส่งเสริมการขายและการใหทุ้นอุปถมัภ ์

เ ป้ า ห ม า ย ก ล

ยุทธ ์

สามารถเฝ้าระวงัและบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมการโฆษณาและการส่ือสารการตลาดของ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือคุม้ครองสงัคมและเยาวชนมิใหเ้ป็นนักด่ืมหน้า

ใหม ่

ตวัช้ีวดัหลกั (1) รอ้ยละของเร่ืองรอ้งเรียนดา้นโฆษณา การส่ือสารการตลาดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

(2) รอ้ยละความส าเร็จของการตรวจสอบโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีเขา้ข่ายผิด

กฎหมายมากขึ้ นจากปีท่ีผ่านมา 

(3) รอ้ยละของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่รับทุนอุปถัมภ์จากธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

ค่ า เ ป้ า ห ม า ย

รายปี 

ปี 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
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(1) (รอ้ยละ

จ า ก ปี ก่ อ น

หนา้) 

10 10 10 10 10 10 

(2) (รอ้ยละ

จ า ก ปี ก่ อ น

หนา้) 

15 20 25 30 35 40 

(3) (รอ้ยละ

จ า ก ปี ก่ อ น

หนา้) 

10 10 10 10 10 10 

 

งบประมาณ 141.20 ลา้นบาท 

ตวัอยา่ง 

โครงการส าคญั 

- โครงการตดิตามเฝ้าระวงัการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่เขา้ข่ายผิดกฎหมาย 

ประกอบดว้ยกิจกรรม เช่น (1) จดัเวทีสมัมนาสรา้งความร่วมมือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม

ในการเฝ้าระวงัการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(3 ลา้นบาท) (2) พฒันาบุคลากร 

(เครือข่ายภาคประชาชน) ดา้นกฎหมายควบคุมโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละการ

รอ้งเรียนผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมยาสูบและ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (Tobacco & Alcohol Surveillance System: TAS (6 ลา้นบาท) 

เป็นตน้ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: กรมควบคุมโรค 

- โครงการส่งเสริมการรบัรูใ้หรู้เ้ท่าทันกลยุทธก์ารโฆษณาและสื่อสารการตลาด

ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ชิงรุก ซ่ึงมีกิจกรรม เช่น (1) รณรงคเ์ชิงรุกสะทอ้น

ปัญหาการโฆษณาส่ือสารการตลาด (45.6 ลา้นบาท) (2) จัดท าขอ้ตกลง (MOU) 

ร่วมกบัหน่วยงานราชการและเสนอหน่วยงานราชการดีเด่นรบัรางวลัในวนังดด่ืม (15 

ลา้นบาท) เป็นตน้ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: กรมควบคุมโรค 

- โครงการเสริมสรา้งประสิทธิภาพการด าเนินงานควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์ โดยมีกิจกรรม เช่น (1) อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (พนักงาน

เจา้หน้าท่ี) ดา้นการจัดการขอ้รอ้งเรียนและบังคับใชก้ฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (6 ลา้นบาท) (2) ลงพ้ืนท่ีปฏิบติังานเฝ้า

ระวังและบังคับใชก้ฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 รวมถึงการติดตามผลการด าเนินงาน โดยมีแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและ

บงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ไดแ้ก่ การเฝ้าระวงัทางส่ือ

และการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสถานประกอบการ ไมน่อ้ยกวา่ 24 ครั้ง/ปี/จงัหวดั (39 ลา้น

บาท) เป็นตน้  

หน่วยงานรบัผิดชอบ: กรมควบคุมโรค 

กลยุทธท์ี่ 5 ข้ึนราคาผ่านระบบภาษี 

เ ป้ า ห ม า ย ก ล

ยุทธ ์

เพ่ือพฒันากลไกดา้นมาตรการภาษีและราคาโดยมีระบบการคิดภาษีท่ีมีหลกัฐานทาง

วิทยาศาสตรแ์ละโปร่งใสตรวจสอบได ้รวมถึงมีมาตรการก าหนดราคาขัน้ต า่ (minimum 

unit pricing) ตามปริมาณแอลกอฮอลใ์นเคร่ืองด่ืม การผูกอตัราภาษีกบัเงินเฟ้อ และลด

การสนับสนุนจากภาครฐัไปยงัธุรกิจแอลกอฮอล ์

ตวัช้ีวดัหลกั มีระบบการคิดภาษีมาใชใ้นการขึ้ นภาษีใหเ้หมาะสม 

ค่าเป้าหมาย มีระบบการคิดภาษีท่ีเหมาะสม 1 ระบบ ในปี 2568 

งบประมาณ -  

ตวัอยา่ง 

โครงการส าคญั 

- โครงการสนับสนุนการพฒันากลไกดา้นมาตรการภาษี และราคาท่ีมีระบบคิดภาษี

ท่ีเหมาะสม โดยจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายแนวทางการขึ้ นภาษีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
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หน่วยงานรบัผิดชอบ: กรมควบคุมโรค ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา 

- โครงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลน์อกระบบภาษี โดยด าเนินการสกดักั้นการ

ลกัลอบขนส่งเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์น าเขา้ผิดกฎหมายจากต่างประเทศในช่วงเทศกาล

ส าคญั 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: กรมศุลกากร 

กลยุทธท์ี่ 6 สรา้งค่านิยมเพื่อลดการดื่ม 

เ ป้ า ห ม า ย ก ล

ยุทธ ์

ประชาชนใหคุ้ณค่าเพ่ิมมากขึ้ นต่อการตดัสินใจท่ีจะไมด่ื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

ตวัช้ีวดัหลกั ค่าเฉล่ียการใหคุ้ณค่าต่อการตัดสินใจท่ีจะไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชาชน 

(ขอ้มูลจากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน: ส านักงานคณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล)์ 

ค่ า เ ป้ า ห ม า ย

รายปี 

อา้งอิงค่าเฉล่ียฯ ปี 2564 เป็นค่าเฉล่ียฯ ฐาน (baseline) 

ปี 2567 2570 

ค่าเฉล่ียฯ เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 10 จาก baseline เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 20 จาก baseline  

งบประมาณ 47.60 ลา้นบาท 

ตวัอยา่ง 

โครงการส าคญั 

- โครงการสื่อสาร รณรงค ์เพ่ือสรา้งภาพลกัษณท์ี่แสดงถึงผลกระทบต่อตนเองและ

สงัคมจากการดื่มแอลกอฮอล ์ผ่านการด าเนินกิจกรรม เช่น จดัตั้งเครือขา่ยการส่ือสาร

สรา้งค่านิยมลดการด่ืม (Alcohol Voice) (3 ลา้นบาท) ท าความเขา้ใจต่อรากเหงา้ของ

ปัญหาการด่ืมแอลกอฮอลใ์นแต่ละบริบทสงัคม (3 ลา้นบาท) ท าใหส้งัคมตระหนักถึง

ปัญหาภัยเหลา้มือสอง ความรุนแรงในครอบครวัและสังคม (3 ลา้นบาท) ร่วมมือกับ

ส่ือสารมวลชนและกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและการตดัสินใจ (Influencer) ในการ

สรา้งความตระหนักต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประชาชนทุกกลุ่ม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวฒันธรรม 

ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา ส านักงานเครือขา่ยองคก์รงดเหลา้ 

- โครงการสรา้งทางเลือก มาตรการเชิงบวก และเพิ่มโอกาสในการไม่ดื่ม โดยมี

กิจกรรม เช่น ส่งเสริมงานบุญประเพณีเทศกาล งานเล้ียงปลอดเหลา้ (9 ลา้นบาท) 

รณรงค์งดเหลา้เขา้พรรษาและพัฒนาการรณรงค์งดเหลา้โดยไม่ใชห้ลักศาสนา (12 

ลา้นบาท)  

หน่วยงานรบัผิดชอบ: กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมวฒันธรรม 

กลยุทธท์ี่ 7 ระบบสนบัสนุนและบริหารจดัการที่ดี 

เ ป้ า ห ม า ย ก ล

ยุทธ ์

เพ่ือพฒันาพ้ืนท่ีใหเ้ขม้แข็ง สามารถจดัการปัญหาแอลกอฮอลร์วมถึงขยายผลได ้และ

สรา้งกลไกจดัการปัญหาแอลกอฮอลอ์ย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดจ านวนผูด่ื้มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์

ตวัช้ีวดัหลกั จ านวนจงัหวดัท่ีสามารถลดสดัส่วนผูด่ื้มแอลกอฮอลไ์ดเ้ทียบกบัปีท่ีผ่านมา 

ค่ า เ ป้ า ห ม า ย

รายปี 

ปี 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

(จงัหวดั) 45 50 55 60 65 70  

งบประมาณ 16.60 ลา้นบาท 

ตวัอยา่ง 

โครงการส าคญั 

- โครงการพฒันาระบบและกลไกสนบัสนุนการด าเนินนโยบายในระดบัต่าง ๆ โดย

มีกิจกรรม เช่น พฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการควบคุมและลดปัญหาจาก

แอลกอฮอล ์(9 ลา้นบาท) พฒันาช่องทางการส่ือสารท่ีรวดเร็ว ชดัเจน ทั้งส่ือกระแส

หลกัและส่ือสงัคมออนไลน์ส าหรบัสรา้งความเขา้ใจนโยบายสาธารณะ (1.6 ลา้นบาท) 

พฒันาระบบการจดัสรรทรพัยากรและงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: กรมควบคุมโรค ส านักงานเครือขา่ยองคก์รงดเหลา้ 
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- โครงการพัฒนาองคค์วามรูแ้ละการติดตาม ประเมินผลเชิงระบบการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องประเทศ (6 ลา้นบาท) โดยมีกิจกรรม เช่น พฒันาระบบ

รายงานและจดัเก็บขอ้มูลระดับจงัหวดัออนไลน์ใหเ้ขา้ถึงไดง้่าย พฒันาตัวช้ีวดัท่ีส าคญั

ระดบัประเทศและจงัหวดั 

หน่วยงานรบัผิดชอบ: กรมควบคุมโรค ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา 

  4. การควบคุมปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะท่ี  2 จะ

ส่งผลกระทบเชิงบวกทั้งในมิติเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง เช่น (1) ท าใหต้น้ทุนค่าใชจ้่ายทางการแพทยท่ี์

เกิดจากโรคทุกโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ดลง (2) ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น 

โดยการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ลดลงเป็นปัจจยัสนับสนุนใหปั้ญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และ

อุบติัเหตุทางถนนลดลงดว้ย และ (3) ประเทศไทยไดร้บัการยอมรบัการเป็นหน่ึงในผูน้ าการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลใ์นระดบันานาชาติ 

  5. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) ในคราวประชุมครั้งท่ี 

9/2564 เมื่อวนัท่ี 1 กันยายน 2564 ไดม้ีมติเห็นชอบในหลกัการของแผนปฏิบติัการฯ ระยะท่ี 2 เพ่ือเป็น

กรอบทิศทางในการขบัเคล่ือนการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หไ้ดต้ามเป้าหมาย น าไปสู่การสรา้งสุข

ภาวะท่ีดีของประชาชนและลดภาระค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการสูญเสียเน่ืองมาจากโรคและความรุนแรงท่ี เกิดจาก

การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดใ้นท่ีสุด โดยมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุม

โรค) ไดด้ าเนินการปรบัแกไ้ข แผนปฏิบติั            การฯ ระยะท่ี 2 ตามขอ้เสนอแนะของสภาพฒันาฯ เรียบรอ้ย

แลว้
4
 และคณะกรรมการฯ เมื่อวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติเห็นชอบการด าเนินการปรบัแกไ้ขดังกล่าว

ดว้ยแลว้ 

______________________________ 
1 
เปล่ียนช่ือจาก “แผนยุทธศาสตร”์ เป็น “แผนปฏิบติัการ” เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 3 

ธนัวาคม 2562 (เร่ือง การขบัเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติสู่การปฏิบติั) 
2 
มาตรการ SAFER ประกอบดว้ย (1) ควบคุมการเขา้ถึง (Strengthen restrictions on alcohol availability) 

(2) ควบคุมพฤติกรรมการขบัขี่หลังการด่ืม (Advance and enforce drink driving counter measures) (3) 

อ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงการตรวจคัดกรองและการบ าบัดรักษา (Facilitate access to screening, 

brief interventions and treatment) (4) ควบคุมการโฆษณา ส่งเสริมการขาย และการใหทุ้นอุปถมัภ ์(Enforce 

bans or comprehensive restrictions on alcohol advertising, sponsorship, and promotion) (5) ขึ้ นราคา

ผ่านระบบภาษี และนโยบายดา้นราคา (Raise prices on alcohol through excise taxes and pricing policies)  
3
 ใชจ้่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

4
 แผนปฏิบติัการฯ ระยะท่ี 2 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของตวัช้ีวดั ความชุกของผูบ้ริโภคในประชากรอายุ 15 - 

19 ปี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับขอ้เสนอแนะของสภาพัฒนาฯ ในส่วนดังกล่าว ท่ีเสนอแนะใหเ้พ่ิมเติมแนวทางท่ี

เฉพาะเจาะจงใหส้อดรบักบัพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 18 - 24 ปี ทั้งน้ี เน่ืองจาก

ประชากรอายุ 15 - 19 ปี เป็นกลุ่มอายุท่ีกฎหมายก าหนดมิใหผู้ใ้ดขายแอลกอฮอลใ์ห ้การก าหนดตัวช้ีวดั

ส าหรับประชากรกลุ่มน้ีท าใหส้ามารถประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมการเขา้ถึงของเยาวชนได ้ตาม

เจตนารมณข์องพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ท่ีตอ้งการป้องกนัเด็กและเยาวชนมิ

ใหเ้ขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดโ้ดยง่าย 

 

7. เรื่อง การขอใชง้บกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ  าเป็น เพื่อชดเชยรายไดภ้าษี

ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งใหแ้ก่กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทใช้จ่ายจาก

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จ าเป็น ภายในกรอบวงเงิน 1,970.13 ลา้นบาท เพ่ือชดเชยรายไดใ้หแ้ก่ กทม. เมืองพทัยา เทศบาลนคร และ

เทศบาลเมือง ท่ีไดร้บัผลกระทบจากการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 227 

แห่ง ประกอบดว้ย 1) กทม. จ านวนเงินชดเชย 1,245.75 ลา้นบาท 2) เมืองพทัยา จ านวนเงินชดเชย 37.73 

ลา้นบาท 3) เทศบาลนคร 30 แห่ง จ านวนเงินชดเชย 332.10 ลา้นบาท 4) เทศบาลเมือง 195 แห่ง จ านวน
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เงินชดเชย 354.55 ลา้นบาท รวมจ านวนเงินชดเชย 1,970.13 ลา้นบาท ส าหรบัเงินชดเชยรายไดฯ้ ส่วนท่ี

เหลือ เห็นควรพิจารณาชดเชยตามสมควรต่อไป โดยขึ้ นอยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินการคลัง

ของรฐับาล ตามความเห็นของส านักงบประมาณ    สาระส าคญัของเรื่อง 

  กระทรวงมหาดไทย เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงินจ านวน 1,970.13 

ลา้นบาท เป็นเงินอุดหนุนทัว่ไปเพ่ือชดเชยรายไดใ้หแ้ก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และ

เทศบาลเมืองท่ีไดร้บัผลกระทบจากการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งประจ าปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งส้ิน 227 

แห่ง เน่ืองจากหน่วยงานดงักล่าวไดร้บัผลกระทบจากการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งบางประเภท ส าหรบั

ปีภาษี พ.ศ. 2563 ท าใหร้ายไดจ้ากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวลดลงเป็นจ านวนมาก (จ านวน 21,890.49 

ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัรายไดท่ี้จดัเก็บไดใ้นปี พ.ศ. 2562) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประมาณการรายไดข้ององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกบัท่ีผ่านมา อปท. กลุ่มน้ียงัไม่ไดร้บั

การชดเชยรายไดด้งักล่าว ในขณะท่ี อปท. ประเภทอ่ืนท่ีไดร้บัผลกระทบในลกัษณะเดียวกนั ไดแ้ก่ เทศบาล

ต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดจ้ดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงิน

อุดหนุนทัว่ไปเพ่ือชดเชยรายไดด้งักล่าวแลว้ จ านวน 10,067.59 ลา้นบาท ดงัน้ัน ในครั้งน้ี อปท. กลุ่มน้ีจึงมี

ความจ าเป็นตอ้งขอรับการจัดสรรงบประมาณขา้งต้น เพ่ือใหม้ีรายไดเ้พียงพอท่ีจะดูแลและจัดท าบริการ

สาธารณะและกิจการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและทอ้งถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดม้ีมติ

เห็นชอบ และส านักงบประมาณ (สงป.) แจง้ว่า นายกรฐัมนตรีไดเ้ห็นชอบให ้อปท. ใชจ้่ายจากงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นภายใน

วงเงิน 1,970.13 ลา้นบาทดว้ยแลว้ 

 

8. เรื่อง  การเรียกใหก้องทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุน

หมุนเวียน              ส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดิน ปีบญัชี 2565 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบการเรียกใหก้องทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังานน าทุนหรือผล

ก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน ปีบัญชี 2565 จ านวนเงินทั้งส้ิน 14,377.57 ลา้นบาท ส่งคลังเป็นรายได้

แผ่นดินโดยเร็วหลงัจากท่ีคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 

(คณะกรรมการฯ) เสนอ    สาระส าคญัของเรื่อง 

  คณะกรรมการฯ รายงานว่า กรมบัญชีกลาง [กระทรวงการคลัง (กค.)] ในฐานะฝ่าย

เลขานุการคณะกรรมการฯ ไดเ้สนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรีพิจารณาเรียกให้

ทุนหมุนเวียนน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดินตามนัยมาตรา 8 แห่ง

พระราชกฤษฎีกาการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด และการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่ง

คลังเป็นรายไดแ้ผ่นดิน พ.ศ. 2561 ซ่ึงในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 28 

กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการฯ ไดมี้มติเห็นชอบใหก้องทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังานน าทุน

หรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดิน จ  านวนเงินทั้งสิ้ น 14,377.57 ลา้น

บาท
1
 

_________________ 
1
กรมบญัชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ แจง้ขอ้มลูเพ่ิมเติมว่า ปีบญัชี 2565 มีทุนหมุนเวียน

ที่มีทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดินตามมาตรา 6 มาตรา 7 

และมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด และการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกิน

ของทุนหมุนเวียนส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดิน พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้ นจ  านวน 30 ทุน คิดเป็นจ  านวนเงินทั้งสิ้ น 

44,419.64 ลา้นบาท (รวมถึงกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังานท่ีเสนอในครั้งน้ี)  ทั้งน้ี ส าหรบัทุน

หมุนเวียนที่เหลืออีกจ  านวน 29 ทุน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะได้น าเสนอให้ที่ประชุม

คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนน าเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาตอ่ไป 

 

9. เรื่อง ผลการส ารวจความเดือดรอ้นและความตอ้งการของประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน พ.ศ. 2565 
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  คณะรฐัมนตรีรบัทราบตามท่ีกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (ดศ.) เสนอ รายงานผล

การส ารวจความเดือดรอ้นและความตอ้งการของประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน พ.ศ. 2565 [คณะรฐัมนตรีมีมติ                      

(17 มิถุนายน 2545) ใหส้ านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จดัเก็บขอ้มูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งส ารวจและ

สอบถามประชาชนเก่ียวกบันโยบายหลกั ๆ ของรฐับาลแลว้รายงานคณะรฐัมนตรีทราบ] ทั้งน้ี ดศ. โดย สสช. 

ไดด้ าเนินการจดัท าโครงการส ารวจความเดือดรอ้นและความตอ้งการของประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน พ.ศ. 

2565 โดยจดัเก็บขอ้มลู 

จากผูน้ าหมูบ่า้น/ชุมชน และบนัทึกขอ้มูลผ่านเว็บไซต ์http://tns.nso.go.th ระหวา่งวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ-์15 

มีนาคม 2565 ซ่ึงใชก้รอบบญัชีหมู่บา้น/ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย 87,573 หมู่บา้น/ชุมชน (หมู่บา้น 

55,827 แห่ง และชุมชน 31,746 แห่ง) โดย 5 อันดับแรกของปัญหาความเดือดรอ้น คือ ผลผลิตทาง

การเกษตรราคาตกต า่ รอ้ยละ 42.7 

รายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย รอ้ยละ 26.8 ว่างงาน/ตกงาน รอ้ยละ 23.9 สินคา้ราคาแพง รอ้ยละ 23.3  และค่า

ครองชีพสูง รอ้ยละ 15.8 สาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

  1. สรุปผลการส ารวจความเดือดรอ้นและความตอ้งการของประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน                 

พ.ศ. 2565 

   1.1 ความเดือดรอ้นของคนในหมู่บา้น/ชุมชน 

ประเด็น สรุปผลส ารวจ 

(1)  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต า่  พบวา่ 5 อนัดบัแรกของจงัหวดัท่ีไดร้บัความ

เดือดรอ้นสูงสุด ไดแ้ก่ จงัหวดัอุบลราชธานี รอ้ยละ 

72.4 บึงกาฬ รอ้ยละ 71.0 บุรีรมัย ์รอ้ยละ 68.4 

ล าพนู รอ้ยละ 68.3 และพิษณุโลก  รอ้ยละ 68.1 

 

(2)  รายไดไ้มพ่อกบัรายจ่าย พบวา่ 5 อนัดบัแรกของจงัหวดัท่ีไดร้บัความ

เดือดรอ้นสูงสุด ไดแ้ก่ จงัหวดัตรงั รอ้ยละ 62.4  

ภูเก็ต รอ้ยละ 53.3 ราชบุรี รอ้ยละ 48.4 นราธิวาส 

รอ้ยละ 43.4 และตราด รอ้ยละ 46.7 

(3)  วา่งงาน/ตกงาน  พบวา่ 5 อนัดบัแรกของจงัหวดัท่ีไดร้บัความ

เดือดรอ้นสูงสุด ไดแ้ก่ จงัหวดัภูเก็ต รอ้ยละ 72.5 

นราธิวาส                รอ้ยละ 46.2 ปัตตานี รอ้ยละ 

45.3 อุดรธานี รอ้ยละ 44.4 และกระบ่ี รอ้ยละ 

39.4 

(4)  น ้าใชท้ าการเกษตรไมเ่พียงพอ พบวา่ 5 อนัดบัแรกของจงัหวดัท่ีไดร้บัความ

เดือดรอ้นสูงสุด ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย รอ้ยละ 

42.8 แพร่ รอ้ยละ 32.5 สิงหบุ์รี รอ้ยละ 29.7 

ล าปาง รอ้ยละ 28.6 และอุตรดิตถ ์รอ้ยละ 24.3 

(5) น ้าส าหรบัอุปโภค-ลริโภคในครวัเรือนไม่ 
เพียงพอ 

พบวา่ 5 อนัดบัแรกของจงัหวดัท่ีไดร้บัความ

เดือดรอ้นสูงสุด ไดแ้ก่ จงัหวดัแมฮ่่องสอน รอ้ยละ 

21.5 เชียงราย รอ้ยละ 21.3 น่าน รอ้ยละ 9.2 

อุตรดิตถ ์รอ้ยละ 8.7 และกระบ่ี รอ้ยละ 8.5 

(6) ยาเสพติดแพร่ระบาด พบวา่ 5 อนัดบัแรกของจงัหวดัท่ีไดร้บัความ

เดือดรอ้นสูงสุด ไดแ้ก่ จงัหวดักระบ่ี รอ้ยละ 17.7 

ประจวบคีรีขนัธ ์รอ้ยละ 10.6 สตูล รอ้ยละ 9.6 

นราธิวาส รอ้ยละ 7.7 และบึงกาฬกบักาพสินธุม์ี

สดัส่วนเท่ากนั รอ้ยละ 7.5 
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(7) ถนนเป็นลกูรงั/เสน้ทางสญัจรไมส่ะดวก พบวา่ 5 อนัดบัแรกของจงัหวดัท่ีไดร้บัความ

เดือดรอ้นสูงสุด ไดแ้ก่ จงัหวดัแมฮ่่องสอน รอ้ยละ 

19.7 เชียงราย รอ้ยละ 6.5 ตาก รอ้ยละ 6.3 กระบ่ี 

รอ้ยละ 6.0 และนครราชสีมา รอ้ยละ 5.6 

(8) ไมมี่เอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท ากิน  พบวา่ 5 อนัดบัแรกของจงัหวดัท่ีไดร้บัความ

เดือดรอ้นสูงสุด ไดแ้ก่ จงัหวดัแมฮ่่องสอน รอ้ยละ 

16.5 น่าน   รอ้ยละ 15.3 ตาก รอ้ยละ 5.7 

อุตรดิตถ ์รอ้ยละ 4.5 และแพร่ รอ้ยละ 4.0  

 

   1.2 มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อคนในหมู่บา้น/ชุมชน โดย

มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีมีประโยชน์ต่อคนในหมู่บา้น/ชุมชนมากท่ีสุด คือ  โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรฐั 

รอ้ยละ 97.6 รองลงมา ไดแ้ก่ โครงการคนละคร่ึง รอ้ยละ 96.5  โครงการ ม. 33 เรารกักนั รอ้ยละ 74.8 

โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั รอ้ยละ 38.3 โครงการยิ่งใช ้ยิ่งได ้รอ้ยละ 31.1 ทวัรเ์ท่ียวไทย รอ้ยละ 31.0 และช้

อปดีมีคืน รอ้ยละ 30.1 

   1.3 แนวทาง/มาตรการป้องกนัใหป้ลอดภยัจากโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019                  

(โควิด-19) ไดม้ากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ ฉีดวคัซีนเข็มแรก รอ้ยละ 81.4  ปฏิบัติตัวตามมาตรการของ

สาธารณสุข รอ้ยละ 80.3 ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไมจ่ าเป็น รอ้ยละ 61.7 ปิดสถานบริการ/

รา้นคา้ท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอ้ยละ 40.0 และแจก ATK ใหทุ้กครวัเรือน รอ้ยละ 38.0 

  2. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการส ารวจความเดือดรอ้นและความต้องการของ

ประชาชนในหมูบ่า้น/ชุมชน พ.ศ. 2565 เพ่ือใหร้ฐับาลและหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งใชติ้ดตาม ประเมินผล

โครงการต่าง ๆ ท่ีไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาใหป้ระชาชนไดอ้ยูดี่มีสุข มีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีส าคญั เช่น 

   2.1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กษตรกรท าการเกษตรแบบผสมผสานตามแนว

พระราชด าริ เพ่ือใหส้ามารถพ่ึงตวัเองได ้

   2.2 ควรมีการสนับสนุนวิธีการแกปั้ญหาการขาดแคลนแหล่งน ้าในพ้ืนท่ีการเกษตร 

เช่น             การท าฝนเทียม ขุดลอกหนอง บึง สระเก็บน ้า และอุโมงคผ์นัน ้า 

   2.3 ควรส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในพ้ืนท่ีขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริโภคใหรู้ถึ้ง

วิธีการน าน ้าท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชป้ระโยชน์อยา่งรูคุ้ณค่า 

   2.4 ควรส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กษตรกรใชเ้ทคโนโลยี  เพ่ือลดความเหล่ือมล ้าใน

การเขา้ถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ซ่ึงโครงการของภาครัฐ (โครงการเน็ตประชารัฐ) ไดด้ าเนินการใหสิ้ทธ์ิ

เกษตรกรเขา้ไปใชง้านอินเทอรเ์น็ตนานกวา่กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ   

   2.5 ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ  และแกไ้ขความเดือดรอ้นของประชาชนในระดับ

พ้ืนท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทัว่ถึงครอบคลุมทุกพื้ นท่ี  

 

10. เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรท์ี่มีผลกระทบอย่าง

มีนยัส าคญัในหว้งตลุาคม 2564-มีนาคม 2565 

  คณะรฐัมนตรีรบัทราบตามท่ีคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอรแ์ห่งชาติ 

(กมช.) รายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ท่ีมีผลกระทบอย่างมี

นัยส าคญัในหว้งเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 [เป็นการด าเนินการตามพระราชบญัญติัการรกัษาความ

มัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์พ.ศ. 2562 มาตรา 9 (12) ท่ีบญัญติัให ้กมช. จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน

ของการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอรท่ี์มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัหรือแนวทางการพฒันามาตรฐาน

การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรใ์หค้ณะรฐัมนตรีรบัทราบ] ซ่ึงในการประชุม กมช. ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อ

วนัท่ี 7 เมษายน 2565 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหร้ายงานเร่ืองดงักล่าวต่อคณะรฐัมนตรีเพ่ือทราบ สาระส าคญั

สรุปได ้ดงัน้ี 
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  1. สถิติเหตุการณภ์ยัคุกคามทางไซเบอร ์สามารถจ าแนกประเภทภยัคุกคามทางไซเบอรท่ี์

ศูนยป์ระสานรักษาความมัน่คงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศปช.) ไดด้ าเนินการสนับสนุนการ

ปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาภยัคุกคามทางไซเบอรแ์ละตรวจพบมากท่ีสุด ดงัน้ี 

ประเภทภยัคุกคามทางไซเบอร ์ จ านวน (เหตุการณ)์ 

(1) Hacked Website [การพนันออนไลน์ การปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์

จริงเพ่ือหลอกเอาขอ้มลู (Website Phishing) การโจมตีเว็บไซตเ์พ่ือ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลเผยแพร่หนา้เว็บไซต ์(Website Defacement)] 

52 

(2) ขอ้มูลรัว่ไหล 26 

(3) จุดอ่อนช่องโหว ่ 23 

(4) Ransomware
1 

11 

(5) อ่ืน ๆ 32 

รวม 144 

  2. สถิตกิารปฏิบตัใินการรบัมือกบัภยัคุกคามทางไซเบอร ์ดงัน้ี 

การด าเนินการ จ านวน 

(1) แจง้เตือนเหตุการณ ์ใหค้ าปรึกษา และแนะน าในการแกไ้ขปัญหา                  124   

เหตุการณ ์

(2) การแจง้เตือนขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัภยัคุกคามทางไซเบอร์                    11   รายงาน 

(3) การประเมินความเส่ียงและทดสอบการเจาะระบบ                      2   

หน่วยงาน 

(4) การตอบสนองและรบัมือกบัภยัคุกคามทางไซเบอร ์                      7   

เหตุการณ ์

(5) การเผยแพร่ขอ้มูลภยัคุกคามและขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ 

                  158   

รายงาน 

(6) การจดัอบรมเพ่ือสรา้งความตระหนักรู ้                    71  

หน่วยงาน 

รวม 373 

  3. ประเภทของหน่วยงานที่ถูกโจมตีดว้ยภยัคุกคามทางไซเบอรม์ากที่สุด 5 อนัดบัแรก 

ดงัน้ี 

ประเภทหน่วยงาน (แบ่งตามภารกิจหรือบริการ) จ านวน (เหตุการณ)์ 

(1) หน่วยงานดา้นการศึกษา 36 

(2) หน่วยงานดา้นสาธารณสุข 29 

(3) หน่วยงานของรฐัท่ีไมใ่ช่หน่วยงานโครงสรา้งพ้ืนฐานส าคญัทาง

สารสนเทศ 

24 

(4) หน่วยงานดา้นพลงังานและสาธารณูปโภค 8 

(5) ผูป้ระกอบกิจการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเว็บไซตห์รือท่ีเป็นดาตา้เซ็นเตอร์ 7 

รวม 104 

  4. เหตกุารณส์  าคญัในหว้งเดือนตลุาคม 2564-มีนาคม 2565 ดงัน้ี 

      4.1 ขอ้มูลของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษรัว่ไหล โดยเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล 

เช่น รหสัสถานพยาบาล ช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 108 ,000 ขอ้มูล ถูก

เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ RaidForums จากเหตุการณ์ดังกล่าว ศปช. ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนเร่งด่วนไปยัง

ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขและส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษใหร้บัทราบถึงสถานการณ ์เพ่ือ

แนะน าการแกไ้ขและป้องกนัเพ่ือลดความเส่ียงไมใ่หถู้กโจมตีซ ้า 
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      4.2 เปล่ียนแปลงหนา้เว็บไซตส์  านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (สนง. ศร.) โดยผู้โจมตี

เว็บไซต์ได้ท าการเปล่ียนแปลงหน้าเว็บไซต์เป็นวิดีโอจากผู้ใช ้YouTube ท่ีช่ือว่า “Death Grips” ช่ือเพลง 

Guillotine (It goes Yah) เขา้แทนท่ี โดย สนง. ศร. ไดด้ าเนินการตรวจสอบและไดส้รา้งหน้าเว็บไซตแ์บบคงท่ี 

(Website Static) เพ่ือใชง้านแทนตามค าแนะน าของ ศปช. 

      4.3 แฝงเว็บไซตพ์นันออนไลนบ์นเว็บไซตส์  านักงานผูต้รวจการแผ่นดิน (สผผ.) โดย

เป็นการโจมตีเว็บไซตเ์พ่ือเปล่ียนแปลงขอ้มูลเผยแพร่หน้าเว็บไซต ์(Website Defacement) ท าใหห้น้าเว็บไซต์

กลายเป็นการโฆษณาเว็บไซตก์ารพนัน จากเหตุการณด์งักล่าว ศปช. ไดส้่งหนังสือแจง้เตือนเร่งด่วนไปยงั สผผ. 

ใหร้ับทราบสถานการณ์ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบแกไ้ขหน้าเว็บไซต์และระบบท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานและมีความมัน่คงปลอดภยั 

      4.4 เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร ์จากกรณีความขัดแยง้ระหว่าง

ประเทศ จากเหตุการณ์ความขัดแยง้ระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียกับประเทศยูเครน ท าใหเ้กิดปฏิบัติการท่ี

เรียกว่า “สงครามไฮบริด” ซ่ึงมีการปฏิบัติการโจมตีทางทหารและการโจมตีทางไซเบอร์ระหว่างประเทศคู่

ขดัแยง้กนัเองและประเทศท่ีเป็นพนัธมิตร จากกรณีความขดัแยง้ดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการการรกัษา

ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอรแ์ห่งชาติไดจ้ดัประชุมเตรียมการป้องกันรับมือดา้นความปลอดภัยทางไซเบอร์

ร่วมกบัหน่วยงานควบคุมหรือก ากบัดูแลและ ศปช. เพ่ือประมวลสถานการณ์และแนวทางป้องกนัรบัมือการ

โจมตีทางไซเบอร ์โดยมีหน่วยงานควบคุมหรือก ากบัดูแลเขา้ร่วม 19 หน่วยงาน และ ศปช. เขา้ร่วม 5 ศูนย ์

      4.5 การโจมตีทางไซเบอรต์่อระบบ MOPH Immunization Center (หมอพรอ้ม) พบ

หมายเลขประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร ์(IP Address) ท่ีน่าสงสยั 2 หมายเลขท่ีมีการโจมตีระบบหมอพรอ้มเป็น

จ านวนมากจนผิดปกติ ศปช. จึงประสานไปยงัผูใ้หบ้ริการอินเทอรเ์น็ตเพ่ือใหร้ะงบัการโจมตีจากแหล่งท่ีมาของ

หมายเลขดงักล่าว ทั้งน้ี ไมพ่บวา่มีขอ้มลูรัว่ไหล 

  5. แนวโนม้เหตุการณภ์ัยคุกคามทางไซเบอรใ์นอนาคต คาดการณ์ว่าการโจมตีดว้ยการ

ปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์จริงเพ่ือหลอกเอาขอ้มูล (Website Phishing) จะมีโอกาสพบบ่อยครั้งและอาจมี

รูปแบบท่ีแตกต่างไปขึ้ นอยู่กบัสถานการณ ์และช่องทางการโจมตี (เช่น ช่องทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส)์ หรือ

การโจมตีบนคลาวด์ก็อาจเกิดขึ้ นได ้เพราะเป็นการโจมตีท่ีท าไดง้่ายและมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง ซ่ึง

วิธีการมกัอิงกบัสถานการณปั์จจุบนัหรือข่าวสารในช่วงเวลาน้ัน ๆ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโค

โรนา 2019 โดยผูไ้ม่หวงัดีจะใชว้ิธีการแอบอา้งการติดตามยอดผูเ้สียชีวิตหรือยอดผูติ้ดเช้ือเพ่ือหลอกล่อให้

เหยื่อหลงกล ส าหรบักรณีขอ้มลูรัว่ไหลในอนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้ นและจะก่อใหเ้กิดมลูค่าความเสียหายแก่

องคก์รเป็นจ านวนมาก 

  6. แนวทางการจดัการภยัคุกคามทางไซเบอร ์ศปช. ไดม้ีการแนะน าแก่หน่วยงานต่าง ๆ 

เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนั โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) 

การเตรียมการและป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร ์เช่น การจดัเตรียมขอ้มูลใหพ้รอ้ม การจดัตั้งและ

ฝึกอบรมบุคลากรและทีมงานและการจัดหาเคร่ืองมือและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น (2) การตรวจจับและ

วิเคราะหภ์ยัคุกคามทางไซเบอร ์เช่น การจดัใหม้ีกลไกท่ีสามารถตรวจจบัส่ิงบ่งช้ีหรือลกัษณะเบ้ืองตน้ของการ

เกิดภยัคุกคามทางไซเบอรไ์ดใ้นเวลาอนัเหมาะสม และการวิเคราะหข์อ้มูลและประวติัการใชง้านเครือข่ายและ

ระบบงาน (3) การระงบัภยัคุกคามไซเบอร ์การปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอรแ์ละการฟ้ืนฟูระบบงานท่ี

ไดร้ับผลกระทบ เช่น การลบมัลแวร์ และการปิดการใชง้านบัญชีของผู้ใชง้านท่ีถูกละเมิด และ (4) การ

ด าเนินการกิจกรรมภายหลงัการระงบัภยัคุกคามทางไซเบอร ์เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีปฏิบติั หรือก าหนด

นโยบายภายในท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหม้ีแนวทางท่ีชดัเจนและการเก็บรกัษาขอ้มลูและพยานหลกัฐานท่ีจ าเป็นเพ่ือใช้

ในกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตรห์รือใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการรอ้งทุกขห์รือด าเนินคดี 

_____________________ 
1 
คือ มลัแวรเ์รียกค่าไถ่ (โปรแกรมประสงคร์า้ยท่ีถูกเขียนขึ้ นมาเพ่ือท าอนัตรายกบัขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร ์

โดยสามารถเขา้รหสัลบัขอ้มลูในเคร่ืองคอมพิวเตอรข์องเหยื่อได)้ 

 

11. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาอนุมตัวิงเงินโครงการสินเช่ือ EXIM Biz Transformation Loan 
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  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอขยายระยะเวลาอนุมติัวงเงิน

โครงการสินเช่ือ EXIM Biz Transformation Loan (โครงการ EXIM Bizฯ) ของธนาคารเพ่ือการส่งออกและ

น าเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.) จากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 เป็นส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2566 ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถด าเนินการส่งเสริมผูป้ระกอบการและใหบ้ริการสินเช่ือไดต้ามเป้าหมายภายใน

กรอบวงเงิน 5,000 ลา้นบาท (ปัจจุบนัมีสินเช่ือท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมติัอีกประมาณ 3,049 ลา้น

บาท) รวมถึงยงัเป็นการเสริมสภาพคล่องใหก้บัผูป้ระกอบการในการประกอบธุรกิจ และพฒันาศกัยภาพการ

ผลิตในภาคการส่งออกของประเทศไทย 

  สาระส าคญัของเรื่อง  

  กค. รายงานวา่  

  1. ผลการด าเนินโครงการ EXIM Bizฯ ณ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2565 ธสน. ไดอ้นุมติัสินเช่ือ

ไปแลว้ จ านวน 55 ราย เป็นจ านวนเงิน 1,583 ลา้นบาท และ ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2565 มียอดเบิกใช้

วงเงินจ านวน 15 ราย จ านวนเงิน 299 ลา้นบาท และอยูร่ะหวา่งการพิจารณาอนุมติัสินเช่ืออีกจ านวน 3,049 

ลา้นบาท 

  2. เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีผ่านมามีความไม่แน่นอนสูงจากผลกระทบของสงครามรสัเซีย 

- ยูเครน และค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงส่งผลกระทบต่อการน าเขา้เคร่ืองจกัรใหม ่ท าให้

ผูป้ระกอบการชะลอการลงทุนออกไป จึงท าใหผ้ลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดไว ้อย่างไรก็ดี 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง มีการผ่อนคลายกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจมากขึ้ น และจากขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า การลงทุนในภาคเอกชนในปี 

2565 - 2566 จะขยายตวัสูงขึ้ นรอ้ยละ 4.70 - 4.80 ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการมีความมัน่ใจมากขึ้ น ประกอบ

กบัปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการแจง้ความประสงคแ์ละยื่นค าขอสินเช่ือโครงการ EXIM Bizฯ เป็นวงเงินรวมประมาณ 

3,049 ลา้นบาท ดงันั้น ธสน. จงึมีความจ าเป็นตอ้งขยายระยะเวลาอนุมตัวิงเงินโครงการ EXIM Bizฯ จาก

เดิม ส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 เป็นสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยคาดว่า จะสามารถ

ด าเนินการส่งเสริมผูป้ระกอบการและใหบ้ริการสินเช่ือไดต้ามเป้าหมายภายใตก้รอบวงเงิน 5,000 ลา้น

บาท ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสนับสนุนผูป้ระกอบการใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ

แข่งขันในตลาดโลกได ้ทั้งน้ี การขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการ EXIM Bizฯ ไม่ไดก่้อใหเ้กิดภาระ

งบประมาณเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากยงัอยู่ภายใตก้รอบงบประมาณชดเชยเดิม รวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข

อื่น ๆ ยงัคงเป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรีเม่ือวนัที่ 12 ตลุาคม 2564 

 

12. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้ภายใตพ้ระราชก าหนดฯ 

เพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 22/2565 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีเลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ใน

ฐานะประธานกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกูเ้สนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใช้

จ่ายเงินกู ้(คกง.) ภายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสงัคม 

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งท่ี 22/2565 เมื่อวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565 ดงัน้ี 

  1. อนุมตัโิครงการเยยีวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) (โครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปีฯ) 

จ  านวนรวม 2,459 คน กรอบวงเงินรวม 12.2950 ลา้นบาท โดยใชจ้่ายจากเงินกูภ้ายใตแ้ผนงานหรือ

โครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหแ้ก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพซ่ึงไดร้บัผลกระทบ

จากการระบาดของโรคโควิด 19 (แผนงาน/โครงการกลุ่มท่ี 2) ของส านักงานปลดักระทรวงวัฒนธรรม 

(สป.วธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดเ้ห็นชอบตามขั้นตอน

แลว้ 

  2. มอบหมายให ้สป.วธ. เป็นหน่วยงานรบัผิดชอบโครงการตามขอ้ 1 และด าเนินการ

จดัท าแผนความตอ้งการใชจ้่ายเป็นรายเดือน เพ่ือใหส้ านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) สามารถจดัหา

เงินกูเ้พ่ือใชจ้่ายโครงการตามแผนการใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง พรอ้มทั้งปฏิบัติตามขอ้ 15 ของระเบียบส านั ก
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นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ

กระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสงัคม จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีกูเ้งินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) โดยเคร่งครดั

ต่อไป 

  3. รบัทราบรายงานผลการคืนเงินกูเ้หลือจ่ายของหน่วยงานรบัผิดชอบโครงการจ านวน 

16 โครงการ 17,427.4909 ลา้นบาท ท่ีไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนขอ้ 22 ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี

กูเ้งินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 แลว้ ท าใหก้รอบวงเงินกูต้ามพระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 

คงเหลือ ณ วนัท่ี                  2 สิงหาคม 2565 เพ่ิมข้ึนจาก 26,764.8384 ลา้นบาท เป็น 44,192.3293 

ลา้นบาท 

  4. รับทราบแผนการเสนอผลการพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมของข้อเสนอ

แผนงานหรือโครงการเพื่อขอใชจ้่ายจากเงินกูต้ามพระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ตามขอ้ 

2 (2) พรอ้มทั้งมอบหมายใหห้น่วยงานของรัฐที่อยู่ระหว่างการจัดท าขอ้เสนอโครงการที่มีความ

สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ตามบัญชีทา้ยพระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 และมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน เร่งจดัส่งขอ้เสนอโครงการดงักล่าวให ้คกง. ภายใตพ้ระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเตมิ พ.ศ. 

2564 พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งโดยเร็ว 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  คกง. รายงานว่า ท่ีประชุม คกง. ภายใตพ้ระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราว

ประชุมครั้งท่ี 22/2565 เมื่อวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565 มีมติเก่ียวกบัการพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสม

ของขอ้เสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใชจ้่ายเงินกูต้ามพระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 

และรายงานสรุปผลการคืนเงินกูเ้หลือจ่าย รวมถึงกรอบระยะเวลาในการเสนอผลการพิจารณากลัน่กรอง

ความเหมาะสมของขอ้เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอใชจ้่ายเงินกูต้ามพระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพิ่มเติม 

พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี 

  1. ขอ้เสนอโครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปีฯ ของ วธ. มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรอ้นใหก้บัเครือข่ายศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไดร้บัผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรค              โควิด19 ซ่ึงไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ

ประกนัสงัคมฯ 

กรอบ

วงเงิน 

ตาม

ขอ้เสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย แผนการใชจ้า่ย 

และการด าเนินโครงการ 

มต ิคกง. ภายใตพ้ระราชก าหนดกู้

เงินฯ 

เพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2564 

18.520 

ลา้นบาท 

(รายละ 

5,000 

บาท) 

- ศิลปินที่มีอายุเกิน 

65 ปี ท่ี เป็นแรงงาน

นอกระบบท่ีไม่เขา้ข่าย

ผู้ ป ร ะ กั น ต น ต า ม

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

ประกันสังคมฯ จ านวน 

3,704 คน
1
 

-  ร ะ ย ะ เ ว ล าด า เ นิ น

โ ค ร ง ก า ร  3  เ ดื อ น 

(ปีงบประมาณ 2565)
2
 

-  เห็ นควรให้คว าม เห็ นชอบ

โครงการเยยีวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 

65 ปีฯ จ านวน 2,459 คน (ลดลง 

1,245 คน) กรอบวงเงิน 12.2950 

ลา้นบาท (ลดลง 6.225 ลา้นบาท)
2
 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 

21 ธนัวาคม 2564  

- มอบหมายให้ สป.วธ .  เ ป็น

หน่วยงานรบัผิดชอบโครงการ และ

ด าเนินการตามขอ้ 2 

  2. รายงานสรุปผลการคืนเงินกูเ้หลือจ่าย รวมถึงกรอบระยะเวลาในการเสนอผลการ

พิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมของขอ้เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอใชจ้่ายเงินกูต้ามพระราช

ก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2564 

ประเด็น รายละเอียด 



 

 

26 

(1) ผลการด าเนินงานที่

ผ่านมา 

- หน่วยงานรบัผิดชอบโครงการ จ านวน 16 โครงการ ไดร้ายงาน คกง. 

ภายใตพ้ระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ว่าไดด้ าเนินโครงการ

เสร็จสิ้ นและการคืนเงินกูเ้หลือจ่ายให ้สบน. และส่งคืนเงินกูเ้หลือจ่าย

เขา้บญัชีรวมทั้งสิ้ น 17,427.4909 ลา้นบาท ตามขั้นตอนขอ้ 22 ของ

ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีกูเ้งินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 แลว้ ท าใหก้รอบ

วงเงินกูต้ามพระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 คงเหลือ ณ วนัท่ี 

2 สิงหาคม 2565 เ พ่ิมข้ึนจาก 26,764.8384 ล้านบาท เป็น 

44,192.3293 ลา้นบาท 

- กระทรวงการคลัง (กค.) จ  าเป็นตอ้งใช้ระยะเวลาในการกู้เงิน

ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนงาน/

โครงการใหใ้ชจ้่ายจากเงินกูต้ามพระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 

2564 ดังน้ัน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับระยะเวลาการกูเ้งินตามมาตรา 3 

แห่งพระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 คกง. ภายใตพ้ระราช

ก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ตอ้งเสนอผลการพิจารณากลัน่กรอง

ความเหมาะสมของขอ้เสนอแผนงานหรือโครงการใหใ้ชจ้่ายจากเงินกูต้าม

พระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณา

ภายในวนัที่ 13 กนัยายน 2565 

- เพ่ือให ้คกง. ภายใตพ้ระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 มีขอ้มูล

ประกอบการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ซ่ึงจะ

ช่วยใหก้ารใชจ้่ายเงินกูต้ามพระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรมอบหมาย

ใหห้น่วยงานของรฐัที่อยู่ระหว่างการจดัท าขอ้เสนอโครงการที่มีความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดกู้เงินฯ 

เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 และมีความจ าเป็นเร่งด่วน เร่งจัดส่งขอ้เสนอ

โครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนของ

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งโดยเร็ว 

(2) มติ คกง. ภายใตพ้ระ

ราชก าหนดกูเ้งินฯ เพิ่มเติม 

พ.ศ. 2564 

- รบัทราบรายงานผลการคืนเงินกูเ้หลือจ่ายของหน่วยงานรบัผิดชอบ

โครงการ จ  านวน 16 โครงการ รวม 17,427.4909 ล้านบาท 

(รายละเอียดตามขอ้ 3) 

- รบัทราบแผนการเสนอผลการพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมของ

ขอ้เสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใชจ้่ายจากเงินกูต้ามพระราช

ก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตามขอ้ 4) 

___________________________________ 
1
 ประกอบดว้ย (1) ศิลปินท่ีเก่ียวกับสถานบันเทิงในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวด 23 จังหวัด จ านวน 

1,140 คน (2) ศิลปินท่ีเก่ียวกบัสถานบนัเทิงนอกพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวด 23 จงัหวดั จ านวน 1,319 

คน และ (3) ศิลปินประเภทอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ จ านวน 1,245 คน  
2
 คณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมของโครงการภายใตแ้ผนงานหรือโครงการ

ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหก้ับประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซ่ึงไดร้ับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และแผนงานหรือโครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ

สังคม ท่ีไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 (คณะอนุกรรมการฯ) ไดม้ีความเห็นประกอบการ

พิจารณาของ คกง. ภายใตพ้ระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 วา่เห็นควรเยยีวยาเฉพาะกลุ่มศิลปิน

ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่เป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระที่ท  างานเก่ียวกับสถานบันเทิงที่ไดร้ับผลกระทบจาก

มาตรการของรัฐในพ้ืนที่ทัว่ประเทศ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 

2564 รวมทั้งให ้สป.วธ. ปรบัปรุงระยะเวลาด าเนินการ แผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้่ายเงินให้

สอดคลอ้งกบัการด าเนินการจริง โดยในส่วนของระยะเวลาด าเนินโครงการที่ชดัเจนนั้น เลขาธิการสภา
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พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้จะช้ีแจง

ในที่ประชุมคณะรฐัมนตรีวนัที่ 16 สิงหาคม 2565 ต่อไป ทั้งน้ี หากปรบัปรุงกลุ่มเป้าหมายตามความเห็น

ของคณะอนุกรรมการฯ จะท าใหก้ลุ่มเป้าหมายลดลงจาก จ านวน 3,704 คน เป็น จ านวน 2,459 คน และ

ส่งผลท าใหก้รอบวงเงินโครงการลดลงจาก 18.5200 ลา้นบาท เป็น 12.2950 ลา้นบาท 

 

13. เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2565 และแนวโนม้ปี 2565 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

ดงัน้ี  

  1. ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2565 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสองของปี 2565 ขยายตวัรอ้ยละ 2.5 ปรบัตวัดีขึ้ นจากการ

ขยายตวัรอ้ยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรบัผลของฤดูกาลออกแลว้ เศรษฐกิจไทยในไตร

มาสท่ีสองของปี 2565 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2565 รอ้ยละ 0.7 (QoQ_SA) รวมครึ่งแรกของปี 

2565 เศรษฐกิจไทยขยายตวัรอ้ยละ 2.4 

1.1 ดา้นการใชจ้่าย การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกบริการขยายตัวเร่ง

ขึ้ น การส่งออกสินคา้ การใชจ้่ายภาครฐั และการลงทุนภาคเอกชนชะลอตวัลง ขณะท่ีการลงทุนภาครฐัปรบัตวั

ลดลงต่อเน่ือง การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัในเกณฑส์ูงรอ้ยละ 6.9 เร่งขึ้ นจากการขยายตวัรอ้ยละ 

3.5 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจยัสนับสนุนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 ซ่ึงส่งผลใหพ้ฤติกรรมการใชจ้่ายของประชาชนปรบัตวัเขา้สู่ภาวะปกติมากขึ้ นและมาตรการสนับสนุน

การใชจ้่ายของภาครฐั โดยการใชจ้่ายหมวดบริการขยายตวัรอ้ยละ 13.7 เร่งขึ้ นจากการขยายตวัรอ้ยละ 4.1 

ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตวัเร่งขึ้ นของการใชจ้่ายในกลุ่มโรงแรมและภตัตาคาร และกลุ่มนันทนาการ

และวฒันธรรมรอ้ยละ 56.9 และรอ้ยละ 6.8 ตามล าดบั และการใชจ้่ายหมวดสินคา้ก่ึงคงทนขยายตวัรอ้ยละ 

1.9 เร่งขึ้ นจากการขยายตวัรอ้ยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหนา้ตามการขยายตวัเร่งข้ึนของการใชจ้่ายหมวดเคร่ือง

เรือนและเคร่ืองตกแต่ง และกลุ่มเส้ือผา้และรองเทา้รอ้ยละ 1.0 และรอ้ยละ 2.4 ตามล าดับ ส่วนการใชจ้่าย

ห ม ว ด สิ น ค้ า ไ ม่ ค ง ท น ข ย า ย ตั ว ร้ อ ย ล ะ  2 . 7  ช ะ ล อ ล ง 

จากการขยายตัวรอ้ยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอลงของการใชจ้่ายกลุ่มไฟฟ้าและก๊าซฯ ท่ี

ขยายตวัรอ้ยละ 0.4 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า และการใชจ้่ายในหมวดสินคา้คงทน

ขยายตัวรอ้ยละ 3.4 ชะลอลงจากการขยายตัวรอ้ยละ 4.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของการใช้

จ่ายเพ่ือซ้ือยานพาหนะรอ้ยละ 10.7 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 14.1 ในไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม 

ดัชนีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสน้ีลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 34.9 จากระดับ 

37.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามความกงัวลเก่ียวกบัการเพ่ิมข้ึนของภาระค่าครองชีพท่ามกลางความยืดเยื้ อของ

สถานการณค์วามขดัแยง้ระหว่างรสัเซียและยูเครน ส่วนการใชจ้่ายเพื่อการอุปโภคของรฐับาล ขยายตวัรอ้ย

ละ 2.4 ชะลอลงจากการขยายตัวรอ้ยละ 7.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยรายจ่ายการโอนเพ่ือสวสัดิการทาง

สงัคมท่ีไม่เป็นตัวเงินส าหรบัสินคา้และบริการในระบบตลาดขยายตัวรอ้ยละ 17.0 ชะลอลงจากการขยายตวั

ร้ อ ย ล ะ  8 7 . 6  ใ น ไ ต ร ม า ส ก่ อ น ห น้ า  ค่ า ต อ บ แ ท น แ ร ง ง า น  ( ค่ า จ้ า ง  เ งิ น เ ดื อ น )  

และค่าซ้ือสินคา้และบริการขยายตัวรอ้ยละ 1.3 และรอ้ยละ 0.1 ตามล าดับ ส าหรับอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจ าในไตรมาสน้ีอยู่ท่ีรอ้ยละ 22.9 รวมครึ่งแรกของปี 2565 การอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 5.2 และการใชจ้่ายเพ่ือการอุปโภคของรฐับาลขยายตวัรอ้ยละ 4.7 การลงทุนรวม 

ลดลงรอ้ยละ 1.0 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการลงทุนภาครฐั

รอ้ยละ 9.0 ต่อเน่ืองจากการลดลงรอ้ยละ 4.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการลดลงของการลงทุน

รฐับาลรอ้ยละ 15.1 ขณะท่ีการลงทุนรฐัวิสาหกิจขยายตัวรอ้ยละ 2.9 ส าหรบัอตัราการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนในไตรมาสน้ีอยู่ท่ีรอ้ยละ 18.0 (สูงกว่าอตัราเบิกจ่ายรอ้ยละ 15.1 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต า่

กวา่รอ้ยละ 20.5 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน) ส่วนการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 2.3 ชะลอลงจากการ

ขยายตวัรอ้ยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหนา้ ตามการชะลอตวัของการลงทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีขยายตวัรอ้ยละ 

3.3 เทียบกบัการขยายตัวรอ้ยละ 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะท่ีการลงทุนก่อสรา้งลดลงต่อเน่ืองเป็นไตร

มาสท่ี 7 รอ้ยละ 1.3 แต่ปรบัตวัดีขึ้ นเมื่อเทียบกบัการลดลงรอ้ยละ 8.0 ในไตรมาสก่อนหน้า และหมวดการ
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ก่อสรา้งเอกชนอ่ืน ๆ ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 40.9 ตามการลดลงของกิจกรรมการก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

และสายสีชมพู ซ่ึ งอยู่ ในช่ วง สุดท้ายของการก่อสร้างก่อนท่ีจะเ ร่ิ มเ ปิดให้บ ริการบางส่ วนในปี น้ี   

รวมครึ่งแรกของปี 2565 การลงทุนรวมลดลงรอ้ยละ 0.1 โดยการลงทุนภาครฐัลดลงรอ้ยละ 6.8 ขณะท่ีการ

ลงทุนภาคเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 2.6 

1.2 ดา้นภาคตา่งประเทศ 

การส่งออกสินคา้ มีมูลค่า 74,523 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ขยายตัวรอ้ยละ 9.7 

ชะลอลงจากการขยายตวัรอ้ยละ 14.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณและราคาส่งออกเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 4.4 

และรอ้ยละ 5.1 เทียบกับการเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 10.1 และรอ้ยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามล าดับ กลุ่ม

สินคา้ที่มีมูลค่าส่งออกเพ่ิมข้ึน เช่น เคมีภณัฑแ์ละปิโตรเคมี (รอ้ยละ 4.9) เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์(รอ้ยละ 

7.0) แผงวงจรรวมและช้ินส่วน (รอ้ยละ 9.4) ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า (รอ้ยละ 3.8) อุปกรณแ์ละเคร่ืองมือดา้น

การแพทย ์(รอ้ยละ 8.0) อาหารสตัว ์(รอ้ยละ 21.6) ขา้ว (รอ้ยละ 46.6) ยางพารา (รอ้ยละ 3.0) และน ้าตาล 

(รอ้ยละ 113.6) เป็นตน้ กลุ่มสินคา้ที่มีมูลค่าส่งออกลดลง เช่น รถยนตนั์ง่ (ลดลงรอ้ยละ 48.3) รถกระบะ

ฯ (ลดลงรอ้ยละ 9.6) ช้ินส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์(ลดลงรอ้ยละ 10.1) ผลิตภัณฑย์าง (ลดลงรอ้ยละ 

1 3 . 1 )  เ ป็ น ต้ น  ก า ร ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า ไ ป ยั ง ต ล า ด ส่ ง อ อ ก ห ลั ก ข ย า ย ตั ว ต่ อ เ น่ื อ ง  

ขณะท่ีการส่งออกไปยงัตลาดจีน ฮ่องกง และออสเตรเลียลดลง เมื่อหกัการส่งออกทองค าท่ียงัไมข่ึ้ นรูปออกแลว้ 

มลูค่าการส่งออกสินคา้ขยายตวัรอ้ยละ 9.9 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มลูค่าการส่งออกสินคา้ขยายตัวรอ้ย

ละ 20.5 

การน าเขา้สินคา้ มีมูลค่า 69,353 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ขยายตวัรอ้ยละ 22.4 

เร่งขึ้ นจากการขยายตวัรอ้ยละ 16.3 ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยปริมาณและราคาน าเขา้เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 7.5 และ

รอ้ยละ 13.9 ตามล าดบั ส่งผลใหดุ้ลการคา้เกินดุล 5.2 พนัลา้นดอลลาร ์สรอ. (178.4 พนัลา้นบาท) รวมครึ่ง

แรกของปี 2565               การส่งออกสินคา้มีมูลค่า 147,811 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ขยายตวัรอ้ยละ 12.0 

ส่วนการน าเขา้มีมูลค่า 133,359              ลา้นดอลลาร ์สรอ. ขยายตัวรอ้ยละ 19.4 ส่งผลใหดุ้ลการคา้

เกินดุล 14.5 พนัลา้นดอลลาร ์สรอ. (485.0 พนัลา้นบาท) 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจ มูลค่าการส่งออกของประเทศ และอตัราเงินเฟ้อของประเทศตา่ง ๆ 

(%YoY) 

GDP มูลค่าการส่งออกสินคา้ อตัราเงินเฟ้อ 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 2564 2565 สูงสุดใน

รอบ 

(เดือน) 
ทั้งปี Q4 ทั้งปี 

Q1 Q2 
ทั้งปี Q4 ทั้งปี 

Q1 Q2 
ทั้งปี 

Q1 Q2 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

สหรฐัฯ -3.4 5.5 5.7 3.5 1.6 
-

13.5 
22.9 23.3 18.6 22.9 4.7 8.0 8.6 8.6 9.1 8.5 

487 

(มิ.ย.) 

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

สหราช

อาณาจกัร 
-9.3 6.6 7.4 8.7 2.9 

-

12.2 
10.1 9.8 11.0 1.6 2.6 6.2 9.2 9.1 9.4  402 

ออสเตรเลีย
2/

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

ญ่ีปุ่น -4.5 0.4 1.7 0.4  -9.1 6.4 17.9 4.4 -2.3 -0.2 0.9 2.4 2.4 2.3  
87 

(เม.ย.) 

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

อินเดีย -6.6 5.4 8.3 4.1  
-

14.8 
41.0 43.1 29.2 24.5 5.1 6.3 7.3 7.0 7.0  

95 

(เม.ย.) 

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

ไตห้วนั 3.4 5.3 6.6 3.1 3.1 4.9 26.0 29.3 23.5 15.4 2.0 2.8 3.5 3.4 3.6 3.4 
166 

(มิ.ย.) 
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(%YoY) 

GDP มูลค่าการส่งออกสินคา้ อตัราเงินเฟ้อ 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 2564 2565 สูงสุดใน

รอบ 

(เดือน) 
ทั้งปี Q4 ทั้งปี 

Q1 Q2 
ทั้งปี Q4 ทั้งปี 

Q1 Q2 
ทั้งปี 

Q1 Q2 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

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

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

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

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

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

เวียดนาม 2.9 5.2 2.6 5.1 7.7 6.9 19.0 18.9 13.3 21.3 1.8 1.9 3.0 2.9 3.4 3.1 
23 

(มิ.ย.) 

ไทย -6.2 1.8 1.5 2.3 2.5 -5.9 23.1 17.4 14.8 10.8 1.2 4.7 6.5 7.1 7.7 7.6 
167 

(มิ.ย.) 

ท่ีมา: CEIC รวบรวมโดยส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

หมายเหตุ: 
1/
 ขอ้มลูถึงเดือนพฤษภาคม 2565 

2/
 อตัราเงินเฟ้อของออสเตรเลียเป็นรายไตรมาส 

1.3 ดา้นการผลิต สาขาท่ีพักแรมและบริการดา้นอาหาร สาขาการขายส่ง ขายปลีก 

และการซ่อมแซมฯ และสาขาขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้ขยายตวัเร่งขึ้ น สาขาเกษตรกรรมและสาขาการไฟฟ้า

และก๊าซฯ ชะลอตัว ในขณะท่ีสาขาการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมและสาขาการก่อสรา้งปรับตัวลดลง สาขา

เกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมง ขยายตวัต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 2 รอ้ยละ 4.4 โดยมีปัจจยัสนับสนุน

จากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวย และปริมาณน ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก ดชันีผลผลิตสินคา้เกษตรที่เพ่ิมข้ึน 

เช่น ขา้วเปลือก (รอ้ยละ 35.6) กลุ่มไมผ้ล (รอ้ยละ 26.9) ออ้ย (รอ้ยละ 7.6) ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์(รอ้ยละ 

6.7) และไก่เน้ือ (รอ้ยละ 1.0) เป็นตน้ ส่วนดชันีผลผลิตสินคา้เกษตรส าคญัท่ีลดลง เช่น สุกร (ลดลงรอ้ยละ 

9.0) ปาลม์น ้ามนั (ลดลงรอ้ยละ 8.9) มนัส าปะหลงั (ลดลงรอ้ยละ 9.6) กุง้ขาวแวนนาไม (ลดลงรอ้ยละ 10.0) 

และยางพารา (ลดลงรอ้ยละ 0.7) เป็นตน้ ดชันีราคาสินคา้เกษตร เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 10.1 โดยสินคา้เกษตรท่ี

ดชันีราคาปรบัตวัเพ่ิมข้ึน เช่น สุกร (รอ้ยละ 28.9) ปาลม์น ้ามนั (รอ้ยละ 85.1) ไก่เน้ือ (รอ้ยละ 22.9) ออ้ย 

(รอ้ยละ 15.4) และยางพารา (รอ้ยละ 9.4) เป็นตน้ ส่วนสินคา้เกษตรท่ีดชันีราคาปรบัตวัลดลง เช่น กลุ่มไม้

ผล (ลดลงรอ้ยละ 23.4) เป็นตน้ การเพ่ิมขึ้ นของทั้งดัชนีผลผลิตสินคา้เกษตรและดัชนีราคาสินคา้เกษตร 

ส่งผลใหด้ชันีรายไดเ้กษตรกรโดยรวมขยายตวัต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 2 รอ้ยละ 16.3 รวมครึ่งแรกของปี 

2565 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมง ขยายตัวรอ้ยละ 4.6 สาขาการผลิตสินคา้

อุตสาหกรรม ลดลงรอ้ยละ 0.5 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 2.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของทุก

กลุ่มการผลิต ซ่ึงส่วนหน่ึงไดร้บัผลกระทบจากปัญหาขอ้จ ากดัในห่วงโซ่การผลิตและการคา้โลก สอดคลอ้งกบั

การลดลงของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมรอ้ยละ 0.7 โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก 

(สดัส่วนส่งออกมากกว่ารอ้ยละ 60) ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 2.0 ต่อเน่ืองจากการลดลงรอ้ยละ 0.2 ในไตรมาส

ก่อนหนา้ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สดัส่วนส่งออกนอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 30) ลดลงรอ้ยละ 0.3 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม

ที่มีสดัส่วนการส่งออกในช่วงรอ้ยละ 30 – 60 ลดลงรอ้ยละ 0.1 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 2.3 ในไตร

มาสก่อนหนา้ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเฉล่ียในไตรมาสน้ีอยูท่ี่รอ้ยละ 61.08 ต า่กวา่รอ้ยละ 66.53 ในไตร

มาสก่อนหน้า และต า่กว่ารอ้ยละ 62.65 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคญั ๆ 

ที่ลดลง เช่น การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ลดลงรอ้ยละ 29.6) การผลิตพลาสติกและยาง

สงัเคราะหข์ั้นตน้ (ลดลงรอ้ยละ 11.6) การผลิตเหล็กและเหล็กกลา้ขั้นมูลฐาน (ลดลงรอ้ยละ 10.6) เป็นตน้ 

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคญั ๆ ที่เพิ่มข้ึน เช่น การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลียม (รอ้ยละ 

14.6) การผลิตยานยนต ์(รอ้ยละ 1.6) การผลิตผลิตภณัฑย์างอ่ืน ๆ (รอ้ยละ 12.2) เป็นตน้ รวมครึ่งแรก

ของปี 2565 สาขาการผลิตอุตสาหกรรมขยายตวัรอ้ยละ 0.7 และอตัราการใชก้ าลงัการผลิตเฉล่ียอยูท่ี่รอ้ยละ 

63.81 สาขาที่พกัแรมและบริการดา้นอาหาร ขยายตวัในเกณฑส์ูงรอ้ยละ 44.9 เร่งขึ้ นจากรอ้ยละ 33.5 ใน
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ไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวในเกณฑ์สูงและการเร่งขึ้ นของการท่องเท่ียวในประเทศและจ านวน

นักท่องเท่ียวต่างประเทศ โดยในไตรมาสน้ี รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยรวม 1.55 แสนลา้นบาท 

เพ่ิมขึ้ นต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 2 รอ้ยละ 85.5 เป็นผลมาจากการด าเนินมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของภาครฐั ความคืบหนา้ในการกระจายวคัซีน และการด าเนินมาตรการส่งเสริม

การท่องเท่ียวภายในประเทศอย่างต่อเน่ือง ส่วนนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยมีจ านวน 1,582,257 คน เพ่ิมขึ้ นในเกณฑ์สูงจากฐานท่ีต า่ในปีก่อน โดยเป็นผลจากการผ่อนคลาย

มาตรการเดินทางเขา้ประเทศแก่นักท่องเท่ียวต่างชาติ การเปิดพรมแดนประเทศทุกช่องทาง ประกอบกบัการ

ผ่อนคลายมาตรการเดินทางออกนอกประเทศของหลายประเทศ อตัราเขา้พกัเฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 42.09 สูง

กวา่รอ้ยละ 36.15 ในไตรมาสก่อนหน้า และสูงกวา่รอ้ยละ 8.24 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน รวมครึ่งแรก

ของปี 2565 การผลิตสาขาท่ีพกัแรมและบริการดา้นอาหารขยายตัวรอ้ยละ 39.3 โดยจ านวนนักท่องเท่ียว

ต่างประเทศมีจ านวน 2.08 ลา้นคน และอตัราการเขา้พกัเฉล่ียอยูท่ี่รอ้ยละ 39.12 สาขาการขายส่งและการ

ข า ย ป ลี ก  

การซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์เพ่ิมขึ้ นต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 5 รอ้ยละ 3.1 เร่งขึ้ นจากการขยายตัว 

รอ้ยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการปรบัตวัดีขึ้ นของการใชจ้่ายภาคครวัเรือนและการท่องเท่ียว รวมครึ่ง

แรกของปี 2565 การผลิตสาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ขยายตวัรอ้ย

ละ 2.9 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินคา้ เพ่ิมขึ้ นต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 3 รอ้ยละ 5.3 เร่งขึ้ นจากการ

ขยายตวัรอ้ยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตวัเร่งขึ้ นของบริการขนส่งทางอากาศและบริการขนส่ง

ทางบกและท่อล าเลียง เป็นส าคญั รวมครึ่งแรกของปี 2565 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้

ขยายตวัรอ้ยละ 4.7 

1.4 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ท่ีรอ้ยละ 1.37 ต า่กว่ารอ้ยละ 

1.53 ในไตรมาสก่อนหน้า และต า่กว่ารอ้ยละ 1.89 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ส่วนอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป

เฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ 6.5 และอตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ 2.3 ส าหรบัดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุล 8.6 

พนัลา้นดอลลาร ์สรอ. (29.7 หมื่นลา้นบาท) คิดเป็นการขาดดุลรอ้ยละ 7.0 ของ GDP ขณะท่ีเงินทุนส ารอง

ระหวา่งประเทศ ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565 อยูท่ี่ 2.2 แสนลา้นดอลลาร ์สรอ. และหน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือน

มิถุนายน 2565 มีมลูค่าทั้งส้ิน 10,204,305.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 61.1 ของ GDP 

2. แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ปี 2565 

เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตวัในช่วงรอ้ยละ 2.7 – 3.2 โดยมีปัจจยั

สนับสนุนจากการปรบัตัวดีขึ้ นของการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเท่ียว รวมทั้งการส่งออกสินคา้ท่ี

ขยายตวัในเกณฑดี์ต่อเน่ือง โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินคา้ในรูปเงินดอลลาร ์สรอ. จะเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 7.9 

การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอ้ยละ 4.4 และรอ้ยละ 3.1 ตามล าดับ ส่วนอตัราเงิน

เฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยูใ่นช่วงรอ้ยละ 6.3 – 6.8 และดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลรอ้ยละ 1.6 ของ GDP 

รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2565 ในดา้นต่าง ๆ มีดงัน้ี 

2.1 การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค (1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 4.4 ปรบัตวัดีขึ้ นจากรอ้ยละ 0.3 ในปี 2564 และเป็นการปรบัขึ้ นจาก

รอ้ยละ 3.9 ในการประมาณการครั้งก่อน โดยเป็นผลจากการขยายตวัของการบริโภคในช่วงคร่ึงแรกของปีท่ีสูง

กว่าประมาณการ เป็นส าคญั และยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑดี์ต่อเน่ืองในช่วงคร่ึงปีหลงัตามฐานรายไดใ้น

ระบบเศรษฐกิจท่ีปรบัตวัดีขึ้ น และมาตรการสนับสนุนการใชจ้่ายภายในประเทศของภาครฐั และ (2) การใช้

จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครฐับาล คาดว่าจะลดลงรอ้ยละ 0.2 เทียบกบัการขยายตัวรอ้ยละ 3.2 ในปี 2564 

และเท่ากับการประมาณการครั้งก่อน สอดคลอ้งกับการคงสมมติฐานอัตราการเบิกจ่ายงบประจ าภายใต้

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 รอ้ยละ 98 ของวงเงินงบประมาณ รวมทั้งการเบิกจ่ายภายใตแ้ผนงานและ

โครงการท่ีไดร้บัการอนุมติัภายใตพ้ระราชก าหนดเงินกูฯ้ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 5 แสนลา้นบาท 

2.2 การลงทุนรวม คาดว่าจะเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 2.8 เทียบกับรอ้ยละ 3.4 ในปี 2564 

และเป็นการปรบัลดจากการขยายตัวรอ้ยละ 3.5 ในประมาณการครั้งก่อน โดย (1) การลงทุนภาคเอกชน 

คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 3.1 เทียบกบัรอ้ยละ 3.3 ในปี 2564 และปรบัลดจากรอ้ยละ 3.5 ในการประมาณ

การครั้งก่อน สอดคลอ้งกบัการปรบัลดประมาณการการส่งออก และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลงเร็ว
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กวา่สมมติฐานการประมาณการครั้งท่ีผ่านมา และ (2) การลงทุนภาครฐั คาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 2.0 เทียบ

กบัรอ้ยละ 3.8 ในปี 2564 และปรบัลดลงจากรอ้ยละ 3.4 ในการประมาณการครั้งท่ีผ่านมา ตามอตัราการ

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในช่วงสามไตรมาสแรกของปีงบประมาณท่ียงัอยู่ในระดบัต า่กว่าในช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน และการปรบัลดประมาณการอตัราการเบิกจ่ายงบลงทุนของรฐัวิสาหกิจ 

2.3 มูลค่าการส่งออกสินคา้ในรูปเงินดอลลาร ์สรอ. คาดว่าจะขยายตัวรอ้ยละ 7.9 

เทียบกบัรอ้ยละ 19.2 ในปี 2564 และปรบัเพ่ิมจากรอ้ยละ 7.3 ในการประมาณการครั้งก่อน ตามการปรบั

เพ่ิมสมมติฐานราคาส่งออกจากเดิมรอ้ยละ 3.3 – 4.3 ในการประมาณการครั้งก่อนเป็นรอ้ยละ 4.0 – 5.0 ใน

การประมาณการครั้งน้ี ในขณะท่ีปรบัลดประมาณการปริมาณการส่งออกสินคา้จากการขยายตัวรอ้ยละ 3.5 

ในการประมาณการครั้งก่อนเป็นรอ้ยละ 3.4 ตามการปรับลดสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจและ

ปริมาณการคา้โลก เมื่อรวมกับการปรับเพ่ิมปริมาณการส่งออกบริการตามการปรับเพ่ิมสมมติฐานจ านวน

นักท่องเท่ียวต่างชาติ ท าใหป้ริมาณการส่งออกสินคา้และบริการในปี 2565 มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวรอ้ยละ 

9.0 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 8.3 ในการประมาณการครั้งก่อน และรอ้ยละ 10.4 ในปี 2564 

3.  ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปี 2565 

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปี 2565 ควรใหค้วามส าคญักบั 

(1) การตดิตามและดูแลกลไกตลาดเพ่ือใหร้าคาสินคา้เคลื่อนไหวสอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิต ควบคู่ไป

กบัการดูแลกลุ่มผูม้ีรายไดน้้อยและกลุ่มท่ีมีความเปราะบางต่อการเพ่ิมขึ้ นของราคาสินคา้และภาระดอกเบ้ีย  

แบบมุ่งเป้า (2) การดูแลการผลิตภาคเกษตรและรายไดเ้กษตรกร โดยใหค้วามส าคญักบั (i) การบรรเทา

ผลกระทบแก่เกษตรกรจากปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบและปัญหาตน้ทุนการผลิต (ii) การเตรียมการและ

ป้องกันปัญหาจากอุทกภัย และ ( iii) การเพ่ิมส่วนแบ่งของเกษตรกรในรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตขั้น

สุดทา้ย (3) การดูแลและแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของลูกหน้ีรายย่อยท่ามกลางแนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของอตัรา

ดอกเบ้ีย ทั้งภาคครวัเรือนและภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (4) การรกัษาแรงขับเคล่ือน

จากการส่งออกสินคา้ โดย (i) การขบัเคล่ือนการส่งออกสินคา้ส าคญัไปยงัตลาดหลกัและการสรา้งตลาดใหม่

ใหก้ับสินคา้ท่ีมีศักยภาพ (ii) การพัฒนาสินคา้เกษตร อาหาร และสินคา้อุตสาหกรรม ใหม้ีคุณภาพและ

มาตรฐานตรงตามขอ้ก าหนดของประเทศผูน้ าเข ้า (iii) การใชป้ระโยชน์จากกรอบความตกลงหุน้ส่วนทาง

เศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RCEP) ควบคู่ไปกบัการเร่งรดัการเจรจาความ           ตกลงการคา้ท่ีอยู่ในขั้นตอน

การเจรจา และเตรียมศึกษาเพ่ือเจรจากบัประเทศคู่คา้ส าคญัใหม ่ๆ และ (iv) การส่งเสริมใหภ้าคธุรกิจบริหาร

จดัการความเส่ียงเพ่ือรองรบัความผันผวนอตัราแลกเปล่ียน (5) การสนับสนุนการฟ้ืนตวัของการท่องเที่ยว

และบริการเก่ียวเน่ือง โดย (i) การส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียวคุณภาพสูง (ii) การพิจารณามาตรการ

สินเช่ือและมาตรการสนับสนุนอ่ืน ๆ ใหผู้ป้ระกอบการในภาคการท่องเท่ียวสามารถกลบัมาประกอบธุรกิจ (iii) 

การจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง และ ( iv) การส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ (6) 

การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดย (i) การเร่งรดัใหผู้ป้ระกอบการท่ีไดร้บัอนุมติัและออกบตัรส่งเสริม

การลงทุนในช่วงปี 2562 - 2564 ใหเ้กิดการลงทุนจริง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ii) การแกไ้ข

ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต 

(iii) การด าเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกและอ านวยความสะดวกเพ่ือดึงดูดนักลงทุนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (iv) การส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ รวมถึงขบัเคล่ือนพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภูมิภาค 

(v) การขบัเคล่ือนการลงทุนพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่งท่ีส าคญั ๆ และ 

(vi) การพฒันาก าลงัแรงงานทกัษะสูง (7) การขบัเคล่ือนการใชจ้่ายและการลงทุนภาครฐั และ (8) การ

ติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมมาตรการรองรบัความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก และความ

ขดัแยง้ทางภูมิรฐัศาสตร ์

 

ต่างประเทศ 

14. เรื่อง ผลการประชุมระดบัสูงว่าดว้ยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการด าเนินการ “น ้าส  าหรบัการ

พฒันาที่ยัง่ยนื” ค.ศ. 2018-2028 ครั้งที่ 2  
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  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบตามท่ีส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอผลการ

ประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการด าเนินการ “น ้าส าหรับการพัฒนาท่ียัง่ยืน” ค.ศ. 

2018 - 2028             ครั้งท่ี 2 (The Second High - Level International Conference on the International 

Decade for Action “Water for Sustainable Development”, 2018-2028 หรือ Second Dushanbe  Water 

Action Decade Conference) ณ กรุงดูซานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน เมื่อวันท่ี 6 - 9 มิถุนายน 2565 

[คณะรฐัมนตรีมีมติ                       (7 มิถุนายน 2565) เห็นชอบร่างปฏิญญา (Final Declaration) ซ่ึงเป็น

เอกสารผลลพัธ์ของการประชุมฯ] โดย สทนช. ในฐานะผูแ้ทนฝ่ายไทยไดเ้ขา้ร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

  1. การประชุมฯ จะมุ่งเนน้ไปที่วิธีการ ท่ีรัฐบาล องค์การสหประชาชาติ องค์กรระหว่าง

ประเทศและระดับภูมิภาค สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และภาคส่วนต่าง ๆ ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายการพฒันา                ท่ียัง่ยืน เป้าหมายท่ี 6 และเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าของวาระการพฒันาท่ี

ยัง่ยืน 2030 [เช่น กรอบอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Paris Climate 

Agreement) และกรอบการด าเนินงานเซนได
 
เพ่ือการลดความเส่ียงจากภยัพิบติั (The Sendai Framework for 

Disaster Risk Reduction)] และไดก้ล่าวถึงบทบาทส าคญัของน ้า การสุขาภิบาล และสุขอนามยัในการแกไ้ข

ปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) และภยัคุกคามดา้นสาธารณสุข

อ่ืน ๆ จากโรคท่ีเกิดจากน ้า ตลอดจนความเช่ือมโยง                 ท่ีส าคญัระหว่างน ้าและการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศในบริบทของการจดัการทรพัยากรน ้าเป็นปัจจยัส าคญัในการปรบัตวัและบรรเทาสภาพอากาศ 

  2. รบัรองเอกสารผลลพัธก์ารประชุมฯ ท่ีไดร้วบรวมมุมมองท่ีส าคญัของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย

เก่ียวกบัการด าเนินการหลกัและความเป็นหุน้ส่วนท่ีส าคญัในวาระการประชุมดา้นน ้าน าส่งต่อทัว่โลกและเป็น

ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการจดัเตรียมการประชุม UN 2023 Water Decade Conference: การประชุมดา้นน ้า

แห่งสหประชาชาติ (การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการทบทวนการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องทศวรรษ

สากลว่าดว้ยการด าเนินการ “น ้าเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน ปี ค.ศ. 2018 – 2028”) ในเดือนมีนาคม 2566 ท่ี

นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงรัฐบาลทาจิกิสถานและเนเธอร์แลนด์เป็นเจา้ภาพร่วมและจะถูก

น าเสนอในการประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สมยัสามญั ครั้งท่ี 77 (The 77
th
 session of the United Nations 

General Assembly) ในเดือนกนัยายน 2565 และการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยการพฒันาท่ียัง่ยืน (The 

United Nations High - Level Political Forum on Sustainable Development) ในเดือนกรกฎาคม 2565 โดย

มีสาระส าคญั 4 เร่ือง สรุปได ้ดงัน้ี 

   1) เรื่องน ้าส  าหรบัสุขภาพและประชาชน สรา้งความมัน่ใจว่าทุกคนสามารถเขา้ถึง

น ้าด่ืมและการสุขาภิบาลท่ีปลอดภยัและเท่าเทียม ซ่ึงรวมถึงบริการท่ีเก่ียวขอ้งและสุขอนามยัส าหรบัทุกคน โดย 

(1) เพ่ิมการเช่ือมโยงด้านสุขภาพอนามัยกับด้านน ้ าเพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายของโลกภายหลัง

วิกฤตการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน (2) สนับสนุนความเขม้แข็งภาครัฐในการก าหนดนโยบาย การลงทุนท่ี

เพียงพอ รวมทั้งเร่งรดัการเขา้ถึงน ้าประปา ระบบสุขาภิบาลและสุขอนามยัโดยไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั และ (3) 

สรา้งกลยุทธร์ะยะยาวเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืนดา้นน ้าทั้งในเขตเมืองและชนบท 

   2) เรื่องน ้า ความส าคญัเพ่ือการด ารงชีวิต ความเท่าเทียม และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างทัว่ถึง โดย (1) ส่งเสริมการจดัการทรพัยากรน ้าแบบบูรณาการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ ้า 

ลดความเส่ียงจากภยัพิบติัในทุกระดบั (2) เร่งส่งเสริมแนวทางความเช่ือมโยงดา้นน ้า-พลงังาน-อาหาร และ 

(3) เสริมสรา้งความร่วมมือการจดัการน ้าขา้มพรมแดนและระดบัภูมิภาค 

   3) เรื่องการสรา้งความเช่ือมโยงระหว่างน ้า สิ่งแวดลอ้ม และการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ และการลดความเสี่ยงจากภยัพิบตัิ โดย (1) ส่งเสริมการแกปั้ญหาดา้นน ้าโดยใชห้ลกั

ธรรมชาติ                       การจดัการคุณภาพน ้า และการรกัษาระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

และเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม (2) ลดความเส่ียงจากภัยพิบัติและการฟ้ืนคืนสภาพและการสรา้งใหม่ของ

โครงสรา้งพ้ืนฐาน รวมถึงจดัใหม้ีกลไกการเผชิญเหตุท่ีเหมาะสม และ (3) เสริมสรา้งความเช่ือมโยงและการ

สรา้งการท างานร่วมกันระหว่างแหล่งน ้ า การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพของทรพัยากรน ้า 
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   4) เรื่องการส่งเสริมความร่วมมือขา้มภาคส่วน พฒันาความรู ้การศึกษา รวมถึง

เครื่องมือและเทคโนโลยี โดย (1) ส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู ้ประสบการณ์ การแกปั้ญหาและ

แนวปฏิบติัท่ีดี (2) สนับสนุนการท างานร่วมกนัระหวา่งผูม้ีส่วนไดเ้สียในทุกภาคส่วนและมุง่เน้นการบูรณาการ

ทุกระดบั และ                (3) พฒันาความรูก้ารศึกษา และการส่ือสารท่ีมีคุณภาพและเขา้ถึงไดต้ั้งแต่วยัเด็ก

จนถึงการศึกษาระดบัอุดมศึกษา รวมทั้งฝึกอบรมและการพฒันาศกัยภาพในการแกปั้ญหาน ้าส าหรบัคนทุกรุ่น 

  3. สาระส าคญัส าหรบัการประชุมดา้นน ้าแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2566 โดยรวบรวมความ

มุง่มัน่โดยสมคัรใจจากประเทศสมาชิก ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และองคก์รพนัธมิตรทัว่โลกจากภายในและภายนอก

ภาคน ้าท่ีเร่งรัดด าเนินการและติดตามประเมินการด าเนินการดา้นน ้าตามวาระการพฒันาภายในปี 2573 

และหลังจากปี 2573 เช่น (1) ความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการเพ่ือความยัง่ยืนดา้นน ้า รวมถึงน ้าด่ืมและการ

สุขาภิบาล และการลดความเส่ียงจากภยัพิบติัภายใตค้วามทา้ทายของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม การขาดแคลนน ้า และมลภาวะจาก

การเกษตร การบ าบดัของเสีย และสารเคมี                             (2) เร่งด าเนินการตามเป้าหมายและมุง่เป้า

ไปท่ีการเสริมสรา้งการเจรจาทางการเมืองและทางเทคนิคเก่ียวกบัน ้าในระดับสูงตามความเหมาะสม (3) 

เสริมสรา้งความร่วมมือระดบัภูมิภาคและน ้าขา้มพรมแดน โดยใชป้ระโยชน์จากองคก์รและกลไกระดบัภูมิภาค

ตามขอ้ตกลงและการจดัการระดบัภูมิภาค (4) เนน้ย า้ความจ าเป็นในการบูรณาการและจดัล าดบัความส าคญั

ดา้นน ้าอย่างเขม้แข็ง สอดคลอ้งกัน และชัดเจนในนโยบายเศรษฐกิจของประเทศและแผนการลงทุน (5) 

สนับสนุนการวางแผนความจ าเป็นเพ่ือขอรบัการสนับสนุนทรพัยากรทางการเงินและเพ่ือพฒันากลไกการสรา้ง

รายได้โดยใหค้วามส าคัญกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด (6) สนับสนุนใหใ้ชเ้คร่ืองมือตรวจสอบกา ร

ด าเนินการตามเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน เป้าหมายท่ี 6 และเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (7) ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมใหเ้ยาวชนมีบทบาทในการประชุมดา้นน ้าแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2566 และประเด็น “วาระการพฒันา

เยาวชนดา้นน ้าและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ (8) สนับสนุนการประกาศใหปี้ 2568 เป็นปี

สากลแห่งการอนุรกัษ์ธารน ้าแข็งและการเสริมสรา้งกลไกระหวา่งประเทศเพ่ืออ านวยการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง

และทนัเวลา 

 

15. เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติใหมี้การลงนามในร่างบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมือดา้น

การเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณก์ับกระทรวงสิ่งแวดลอ้ม อาหาร และกิจการชนบท 

แห่งสหราชอาณาจกัร 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการเกษตร

ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณก์บักระทรวงส่ิงแวดลอ้ม อาหาร และกิจการชนบท แห่งสหราชอาณาจกัร 

โดยหากมีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดขอ้งต่อ

ผลประโยชน์ของไทย ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาอีก รวมทั้งอนุมติัใหป้ลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์หรือผูแ้ทนท่ีไดร้บัมอบหมายใหล้งนามในร่าง

บนัทึกความเขา้ใจฯ ดงักล่าวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) เสนอ 

  สาระส าคัญของร่างบันทึกความเขา้ใจฯ มีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความ

ร่วมมือทวิภาคดา้นการเกษตร พืชสวน การเล้ียงสตัว ์การประมง การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า การแปรรูปอาหารและ

นโยบายการเกษตร ตลอดจนประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีสนใจร่วมกนัระหว่างไทยกบัสหราชอาณาจกัรมีลกัษณะความ

ร่วมมือ เช่น                  การแลกเปล่ียนเทคโนโลยี การฝึกอบรม การสนับสนุนความร่วมมือทางเทคนิคและ

ส่งเสริมการวิจยั ส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร และลดอุปสรรคท่ีมิใช่ภาษี เป็นตน้ โดยมีการประชุมหารือดา้น

การเกษตรเป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ี ร่างบนัทึกความเขา้ใจน้ีจะเป็นการลงนามในระดับปลดักระทรวงและไม่อยู่

ภายใตค้ณะกรรมการร่วมดา้นเศรษฐกิจและการคา้ (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ของ

กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) ซ่ึงเป็นความร่วมมือ                    ดา้นเศรษฐกิจและการคา้ในภาพรวมระหวา่งไทย

กับสหราชอาณาจกัร (ตามมติคณะรัฐมนตรี  23 มีนาคม 2564) ตลอดจนไม่ถือเป็นสนธิสัญญาระหว่าง

รฐับาลของแต่ละประเทศ ไมก่ระทบต่อภาระผูกพนัภายใตข้อ้ตกลงทวิภาคีท่ีมีอยู่ระหว่างทั้งสองฝ่าย และไม่ได้

มีจุดมุง่หมายเพ่ือก่อใหเ้กิดสิทธิหรือภาระผูกพนัทางกฎหมายของทั้งสองฝ่าย 
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16. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาความมัน่คงอาหารเอเปค ประจ าปี 2565 และเอกสารที่

เก่ียวขอ้ง 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เห็นชอบในหลกัการต่อเอกสารผลลพัธ ์3 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) ร่างปฏิญญาความมัน่คงอาหาร

เอเปค ประจ าปี 2565 (ร่างปฏิญญาฯ) (2) ร่างแถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีความมัน่คงอาหารเอเปค 

ส าหรับการประชุมรัฐมนตรีความมัน่คงอาหารเอเปค ครั้งท่ี 7 (ร่างแถลงการณ์ประธานฯ) และ (3) ร่าง

แผนปฏิบติัการภายใตแ้ผนงานความมัน่คงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 (ร่างแผนปฏิบติัการฯ) และหากมีความ

จ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงเอกสารผลลพัธ์ดงักล่าวในประเด็นท่ีไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัขอ้งต่อผลประโยชน์

ของไทย ให ้กษ. ด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งขอความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีอีก  

  2. ใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทนท่ีไดร้ับมอบหมาย (1) ร่วม

รับรองเอกสารผลลัพธ์ ไดแ้ก่ ร่างปฏิญญาฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ หรือ (2) ออกประกาศแถลงการณ์

ประธานฯ และรบัรองแผนปฏิบติัการฯ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  1. เอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้ นเมื่อปี 2532 ประกอบดว้ยสมาชิก จ านวน 21 เขต

เศรษฐกิจ มีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการคา้และการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในมิติดา้นต่าง ๆ ซ่ึง

สมาชิกสามารถพิจารณาใหค้วามร่วมมือตามความสมคัรใจ โดยท่ีผ่านมาประเทศไทยใหก้ารสนับสนุนและ

ด าเนินงานความร่วมมือดา้นเกษตรและความมัน่คงอาหารในกรอบเอเปคมาโดยตลอด ซ่ึงในครั้งน้ีประเทศ

ไทยจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมรฐัมนตรีความมัน่คงอาหารเอเปค ครั้งท่ี 7 ในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2565 ณ 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์และผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นประธานการประชุม 

  2. เร่ืองน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลพัธก์ารประชุม 

3 ฉบบั ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเห็นชอบดว้ยแลว้ ดงัน้ี 

ผลลพัธ ์ สาระส าคญั 

1. ร่างปฏิญญาความ

มัน่คงอาหารเอเปค 

ประจ าปี 2565 (ร่าง

ปฏิญญาฯ) 

 

เป็นการแสดงเจตนารมณท์างการเมืองในระดบัรฐัมนตรีเพ่ือส่งเสริมความ

ร่วมมือเก่ียวกบัประเด็นความมัน่คงอาหารใน 5 ประเด็น ไดแ้ก่  (1) การ

สนับสนุนความปลอดภัยอาหารและการอ านวยความสะดวกทางการคา้ 

(2) การปรบัปรุงการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดี (3) การส่งเสริมความ

ยัง่ยืนของทรพัยากรธรรมชาติ (4) การส่งเสริมนวตักรรมและเทคโนโลยีใน

ภาคเกษตร - อาหาร (5) สรา้งสมดุลทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

และรบัรองว่าจะร่วมกนัด าเนินการตามร่างแผนปฏิบติัการภายใตแ้ผนงาน

ความมัน่คงอาหารมุง่สู ่

ปี ค.ศ. 2030 (ท่ีจะมีการรบัรองในการประชุมครั้งน้ีเช่นกนั) 

2. ร่างแผนปฏิบตัิการ

ภายใตแ้ผนงานความ

มัน่คงอาหารมุ่งสู่ ปี  

ค . ศ .  2030 ( ร่ า ง

แผนปฏิบตักิารฯ) 

จัดท าขึ้ นเพ่ือขับเคล่ือนแผนงานความมัน่คงอาหารมุ่งสู่ ปี ค.ศ. 2030 

(พ.ศ. 2573) ท่ีมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีความมัน่คงอาหาร

เอเปค ครั้งท่ี 6 เมื่อปี 2564 แบ่งเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นเทคโนโลยี

ดิจิทัลและนวัตกรรม                (2) ด้านผลิตภาพ (3) ด้านความ

ครอบคลุม (4) ดา้นความยัง่ยืน (5) ดา้นความเป็นหุน้ส่วนระหวา่งภาครฐั

และเอกชน และ (6) ดา้นการก าหนดเป้าหมายท่ีชาญฉลาด และการ

ด าเนินการตามแผนงานความมัน่คงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 และมีการ

ก าหนดกิจกรรมท่ีมอบหมายใหแ้ต่ละประเทศด าเนินการรวมทั้งส้ิน 27 

กิจกรรม ทั้งน้ี ในส่วนของประเทศไทยไดร้ับมอบหมายใหร้ับผิดชอบ 2 

กิจกรรมได้แก่  การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนการ

ด าเนินการตามแผนงานความมัน่คงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 (กษ. แจง้ว่า 
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ไดจ้ัดประชุมดังกล่าวไปแลว้เมื่อเดือนมีนาคม 2565) และการก าหนด

กิจกรรมและจดัล าดับความส าคญัของการด าเนินการตามร่างแผนปฏิบัติ

การฯ 

3.  ร่ างแถลงการณ์

ป ร ะ ธ าน รั ฐ มนต รี

ความมั น่คงอาหาร

เอ เปคส าหรับก าร

ประชุมรฐัมนตรีความ

มัน่คงอาหารเอเปค 

ค รั้ ง ที่  7 ( ร่ า ง

แถลงการณ์ประธาน

ฯ) 

มีสาระส าคญัเหมือนกบัร่างปฏิญญาฯ โดยจะมีการประกาศร่างแถลงการณ์

ประธานฯ เฉพาะในกรณีท่ีท่ีประชุมรฐัมนตรีความมัน่คงอาหารเอเปคไม่

สามารถบรรลุฉนัทามติรบัรองร่างปฏิญญาฯ ได ้

 

 

17. เรื่อง ร่างบนัทึกความเขา้ใจระหว่างกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งราชอาณาจกัรไทย

กับกระทรวงอิเล็กทรอนิกสแ์ละสารสนเทศของรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย ว่าดว้ยความร่วมมือดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยดีิจิทลั 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหม้ีการลงนามในร่างบันทึกความเขา้ใจระหว่าง

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงอิเล็กทรอนิกสแ์ละสารสนเทศของ

รฐับาลสาธารณรฐัอินเดีย ว่าดว้ยความร่วมมือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและเทคโนโลยีดิจิทลั 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงถอ้ยค าท่ีมิใช่สาระส าคัญและไม่ขดักบัหลกัการท่ีคณะรฐัมนตรีได้

อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว ้ ใหก้ระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการได้ โดยให้เสนอ

คณะรฐัมนตรีทราบภายหลัง             พรอ้มทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยไดร้บัจากการปรับเปล่ียน

ดังกล่าวรวมทั้งอนุมัติใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมมอบหมาย เป็นผูล้งนามในร่างบนัทึกความเขา้ใจฉบบัดังกล่าวตามท่ี

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (ดศ.) เสนอ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  1. ร่างบนัทึกความเขา้ใจฯ มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

   1) เพ่ือสรา้งความร่วมมือระหว่างสถาบนัและความสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้ขา้ร่วมในเร่ือง

ทางเทคนิค การเงินและทรพัยากรบุคคล เพ่ือพฒันาความร่วมมือทางเทคโนโลยี ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือ

การใหค้ าปรึกษา และบริการฝึกอบรมดา้นเทคนิคท่ีมุ่งเน้นพฒันาทรพัยากรบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขา

ไอซีที และดิจิทลัเทคโนโลยี 

   2) อ านวยความสะดวกในการระบุโครงการเฉพาะกิจ และความร่วมมือระหว่าง

ผูเ้ขา้ร่วมทั้งสองฝ่ายท่ีน าไปสู่ความร่วมมือดา้นการวิจยัและนวตักรรม 

  2. ขอบเขตความร่วมมือภายใตร้่างบนัทึกความเขา้ใจฯ ไดแ้ก่ 

   1) การเสริมสรา้งความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผูเ้ขา้ร่วมทั้งสองฝ่ายในสาขาต่าง ๆ 

เช่น กลุ่มชอฟต์แวร์ อุทยานเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการดา้นไอที รัฐบาลดิจิทัลและการเสริมสรา้งขีด

ความสามารถผ่านการสรา้งความเช่ือมโยงระหวา่งสมาคมอุตสาหกรรมไอซีที 

   2) การแบ่งปันแนวทางปฏิบติัท่ีดีในสาขานโยบายไอซีที เทคโนโลยี และกรอบการ

ท างานของสถาบนั โดยมุ่งเน้นการพฒันาการแข่งขนัในระดับสากลของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

ไอซีที  

   3) การส ารวจการวิจยัและนวตักรรมสาขาไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทลั 

   4) การแลกเปล่ียนความเช่ียวชาญในสาขาการประกันคุณภาพของแอปพลิเคชัน

ซอฟตแ์วรแ์ละการบริการ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์และรฐับาลดิจิทลั 

   5) การส ารวจและสนับสนุนความตอ้งการสาขาการวิจยัและการด าเนินการในสาขา

เศรษฐกิจดิจิทลั เมืองอจัฉริยะ การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์และศูนยก์ารแพทยท์างไกล 
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   6) การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนากรอบไอซีทีส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคม โดยใชช้่องทางการเช่ือมต่อโปรแกรมแบบเปิด (open API) และแพลตฟอรม์ท่ีท างานร่วมกนัได ้

   7) การอ านวยความสะดวกในกิจกรรมส าหรบัวิสาหกิจเร่ิมตน้ เช่น การแบ่งปันขอ้มูล

เก่ียวกบัตวัเร่ง กลุ่มทุน ศูนยบ์่มเพาะการเร่ิมตน้เทคโนโลยีและการสนับสนุนส าหรบัการแลกเปล่ียนวิสาหกิจ

เร่ิมตน้พรอ้มดว้ยตวัเร่งและศูนยบ์่มเพาะของผูเ้ขา้ร่วมทั้งสองฝ่าย 

   8) การร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค การสัมมนา ทัศนศึกษา และการ

ฝึกอบรม 

   9) ความร่วมมือในสาขาการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ และส ารวจความ

เป็นไปไดข้องความร่วมมือในสาขาการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรร์ะหว่างหน่วยงานระดบัชาติว่าดว้ย

ความพรอ้มสาขาการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์ไดแ้ก่ CERT- In และ Thailand CERT 

   10) สาขาความร่วมมืออ่ืน ๆ ท่ีผูเ้ขา้ร่วมทั้งสองฝ่ายเห็นพอ้งร่วมกนั 

  3. ร่างบนัทึกความเขา้ใจฉบบัน้ีไม่ถือเป็นสนธิสญัญาหรือก่อใหเ้กิดสิทธิและพนัธกรณีใด ๆ 

ภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ 

  4. บนัทึกความเขา้ใจจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ีมีการลงนาม และจะมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 

5 ปี เวน้แต่ผูเ้ขา้ร่วมฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้ความประสงคก์ารยกเลิกบันทึกความเขา้ใจฉบบัน้ีใหผู้เ้ขา้ร่วมอีกฝ่าย

รบัทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการยกเลิก 

18. เรื่อง ร่างเอกสารผลลพัธก์ารประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – อินเดีย 

ครั้งที่ 9  

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลพัธก์ารประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ เพ่ือเป็น

กรอบในการหารือกับฝ่ายอินเดียในวันท่ี 17 สิงหาคม 2565 รวมทั้งอนุมัติใหร้องนายกรัฐมนตรีและ

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายลงนามในเอกสารผลลพัธก์ารประชุมดงักล่าว

ร่วมกับนายสุพรหมณยัม ชัยศังกระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ทั้งน้ี หากมีความ

จ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวในส่วนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน

ความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของไทยใหก้ระทรวงการต่างประเทศและคณะ

ผูแ้ทนไทยท่ีเขา้ร่วมการประชุมฯ สามารถพิจารณาด าเนินการไดโ้ดยไม่ต้องเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือพิจารณา

อีก ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 

  สาระส าคญั 

  1. ร่างเอกสารผลลพัธก์ารประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ มีสาระส าคญัเก่ียวกบัประเด็นความ

ร่วมมือทวิภาคีท่ีทั้งสองประเทศด าเนินการร่วมกนั และประเด็นท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นพอ้งท่ีจะแกไ้ข พฒันา และ/

หรือผลกัดนัใหเ้กิดความคืบหน้าเพ่ือประโยชน์ของการด าเนินความสมัพนัธ ์โดยประเด็นหลกัท่ีจะหยิบยกขึ้ น

หารือระหว่างการประชุมขา้งตน้ ไดแ้ก่ ความร่วมมือดา้นการทหารและความมัน่คง เศรษฐกิจ ความเช่ือมโยง

การท่องเท่ียว วฒันธรรม การศึกษา ประชาชน สาธารณสุข วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กงสุล และประเด็น

สถานการณใ์นภูมิภาค  

  2. ร่างเอกสารผลลพัธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทย

และอินเดียท่ีจะมุ่งส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ โดยมิไดม้ีเจตนาใหเ้ป็นความตกลงท่ี

ก่อใหเ้กิดพนัธกรณีภายใตบ้งัคบัของกฎหมายระหว่างประเทศ ดงัน้ัน ร่างเอกสารผลลพัธก์ารประชุมดงักล่าว

จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของ

รฐัธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 

 

19. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครั้งที่ 5 

(The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry : MMRF5) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบต่อเอกสารผลลพัธ ์จ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) ร่างถอ้ยแถลงร่วม

รฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครั้งท่ี 5 “ถอ้ยแถลงเชียงใหม”่ และ (2) ร่างถอ้ยแถลงประธานการประชุมรฐัมนตรี

เอเปคดา้นป่าไม ้ครั้งท่ี 5  ทั้งน้ี หากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงเอกสารผลลพัธด์งักล่าวในประเด็น
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ท่ีไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขดัขอ้งต่อผลประโยชน์ของไทย ใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(ทส.)ด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก รวมทั้งมอบหมายใหร้ฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือผูแ้ทนท่ีไดร้บัมอบหมายร่วมรบัรองเอกสารผลลพัธข์องการ

ประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครั้งท่ี 5 ต่อไป ตามท่ีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) 

เสนอ  

  1. สาระส าคญัของเรื่อง 

  1.1 คณะรฐัมนตรีไดป้ระชุมปรึกษา เมื่อวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2565 มีมติอนุมติัใหก้ระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกรมป่าไม ้เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครั้งท่ี 

5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry : MMRF5) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

ในช่วงท่ีประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 

  1.2 การประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครั้งท่ี 5 และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จะจดัประชุม

ระหว่างวนัท่ี 23 - 25 สิงหาคม 2565 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีเอกสารผลลพัธ ์จ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) 

ร่างถอ้ยแถลงร่วมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครั้งท่ี 5 “ถอ้ยแถลงเชียงใหม่” (กรณีท่ีรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม้

ทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเอเปคไม่มีขอ้ขดัขอ้ง) (2) ร่างถอ้ยแถลงประธานการประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้

ครั้งท่ี 5 (กรณีท่ีเขตเศรษฐกิจเอเปคไมส่ามารถเห็นชอบร่วมกนัเพ่ือรบัรองเอกสารผลลพัธต์ามขอ้ 1.2 (1)) 

 

  2. สาระส าคัญของเอกสารผลลัพธข์องการประชุมรัฐมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครั้งที่ 5 

และ            การประชุมอื่นที่เก่ียวขอ้ง สรุป ดงัน้ี 

  2.1 ร่างถอ้ยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปคดา้นป่าไม้ ครั้งที่ 5 “ถอ้ยแถลงเชียงใหม่” : 

กล่าวถึงผลส าเร็จของการด าเนินงานดา้นป่าไมใ้นภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความส าเร็จใน

การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม ้27.9 ลา้นเฮกตาร ์รวมไปถึงการด าเนินงานการต่อตา้นการลกัลอบตัดไมท่ี้ผิดกฎหมาย

และการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมการคา้ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีมีการเก็บเก่ียวจากป่าอยา่งถูกกฎหมาย   

  2.2 ร่างถอ้ยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครั้งที่ 5 : ในกรณีท่ี

ประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครั้งท่ี 5 ไม่สามารถมีฉนัทามติรบัรองเอกสารผลลพัธต์ามขอ้ 1.2 (1) จะมี

เอกสารผลลพัธ ์ไดแ้ก่ ถอ้ยแถลงประธานการประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครั้งท่ี 5 ซ่ึงมีสาระส าคญัโดยท่ี

ประชุมไดร้บัทราบแนวคิดหลกัของไทยในการเป็นเจา้ภาพ คือ “Open. Connect Balance.” หรือ “เปิดกวา้ง

สรา้งสมัพนัธ ์เช่ือมโยง               สู่สมดุล” ซ่ึงใชแ้นวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสี

เขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ท่ีจะสรา้งความสมดุลระหว่างการจัดการป่าไมอ้ย่าง

ยัง่ยืนเพ่ือการบริการทางระบบนิเวศ และการพฒันาทางเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจการคา้ไมท่ี้ถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย  

 

 

20. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณร์่วมการประชุมระดับสูงเอเปคว่าดว้ยสาธารณสุขและ

เศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการต่อเอกสารผลลพัธต์ามขอ้ 1.3 (1) - (2) และหากมี

ความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงเอกสารผลลพัธด์งักล่าวในประเด็นท่ีไมใ่ช่สาระส าคญัหรือไมข่ดัต่อผลประโยชน์

ของไทย ใหค้ณะรัฐมนตรีมอบหมายใหก้ระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ใชดุ้ลยพินิจในเร่ืองน้ัน ๆ โดยไม่ตอ้ง

น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก รวมทั้งอนุมัติใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมรับรอง

เอกสารผลลัพธ์ ตามขอ้ 1.3 (1) หรือออกประกาศแถลงการณ์ประธานการประชุมระดับสูงเอเปคว่าดว้ย

สาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 12 ตามขอ้ 1.3 (2) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ 

  1. สาระส าคญัของเรื่อง 

   1.1 ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมเอเปค ประจ าปี พ.ศ. 2565 ภายใตห้วัขอ้

หลกั Open. Connect. Balance “เปิดกวา้งสรา้งสมัพนัธ ์เช่ือมโยงกนั สู่สมดุล” 

   1.2 กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วย

สาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 12 (12
th
 APEC High Level Meeting on Health and the Economy) ภายใต้
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หวัขอ้หลกั “เปิดกวา้งสรา้งสมัพนัธ์กบัภาคี เช่ือมโยงกนักบัโลก สู่สมดุลระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ” 

(Open to Partnership. Connect with the World. Balance Health and the Economy) ระหว่างวนัท่ี 25 - 26 

สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพ 

   1.3 การประชุมดงักล่าวจะมีเอกสารผลลพัธ ์ไดแ้ก่ 

    (1) แถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและ

เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 12 (กรณีท่ีรฐัมนตรีสาธารณสุขเอเปค และผูแ้ทนทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเอเปคไมม่ีขอ้ขดัขอ้ง) 

    (2) แถลงการณ์ประธานการประชุมระดับสูงเอเปคว่าดว้ยสาธารณสุขและ

เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 12 (กรณีท่ีเขตเศรษฐกิจเอเปคไมส่ามารถเห็นชอบร่วมกนัเพ่ือรบัรองเอกสารผลลพัธต์ามขอ้ 

1.3 (1)) 

  2. สาระส าคญัของร่างแถลงการณ ์ 

   2.1 ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและ

เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 12 ถือเป็นเอกสารผลลัพธ์ส าคัญของการประชุมระดับสูงเอเปคว่าดว้ยสาธารณสุขและ

เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 12 ซ่ึงจะเป็นการส่งสญัญาณถึงความร่วมมือดา้นสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ใน

การสรา้งสมดุลระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจ และการเพ่ิมการลงทุนในการสรา้งความมัน่คงดา้นสุขภาพโลก 

รวมถึงยงัเป็นผลลพัธค์วามส าเร็จของการเป็นเจา้ภาพเอเปคของไทยในปีน้ีท่ีจะสนับสนุนบทบาทเด่นของไทย

ในเวทีนานาชาติดว้ย 

   2.2 ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและ

เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 12 มีสาระส าคัญ ไดแ้ก่ (1) สรา้งสมดุลระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ โดยเน้นการ

ด าเนินงานตามมาตรการทางดา้นสาธารณสุข และการเตรียมความพรอ้มในการป้องกันและตอบโตต่้อภัย

คุกคามสุขภาพรวมทั้งโรคระบาด             การสรา้งเสริมความเขม้แข็งของระบบสุขภาพและการสรา้ง

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ รวมทั้งสนับสนุนการวิจยัและพฒันาวคัซีน เคร่ืองมือในการตรวจวินิจฉยัโรค และ

ยารกัษาโรค ในการป้องกนัและรกัษาโควิด 19 และโรคติดต่ออุบติัใหม่และอุบติัซ ้าท่ีจะเกิดขึ้ นในอนาคตเพ่ือ

ป้องกันผลกระทบต่อดา้นเศรษฐกิจ (2) สนับสนุนการเพ่ิมการลงทุนในดา้นความมัน่คงดา้นสุขภาพโลก

โดยเฉพาะการเสริมสรา้งขีดสมรรถนะดา้นการป้องกนั ตรวจจบัและตอบโตโ้รคระบาด การเสริมสรา้งระบบ

สุขภาพใหเ้ขม้แข็งและการสรา้งหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า เพ่ือใหร้ะบบสาธารณสุขมีความพรอ้มรบัมือต่อ

ภาวะคุกคามดา้นสุขภาพและมีความยืดหยุ่นต่อวิกฤติการดา้นสาธารณสุข และสนับสนุนการสรา้งเศรษฐกิจ

ดิจิทัลท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ และ (3) สนับสนุนความร่วมมือท่ีจะเกิดรูปธรรมระหว่างเขต

เศรษฐกิจเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากความเช่ือมโยงระหวา่งสุขภาพและเศรษฐกิจ 

   2.3 ร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและ

เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 12 

    2.3.1 ในกรณีท่ีท่ีประชุมระดบัสูงเอเปคว่าดว้ยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้ง

ท่ี 12 มีฉนัทามติรบัรองเอกสาร 1.3 (1) จะมีเอกสารผลลพัธ ์ไดแ้ก่ ร่างแถลงการณร์่วมการประชุมระดบัสูง

เอเปควา่ดว้ยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 12 

    2.3.2 ในกรณีท่ีท่ีประชุมระดบัสูงเอเปคว่าดว้ยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้ง

ท่ี 12 ไม่มีฉนัทามติรบัรองเอกสาร 1.3 (1) จะมีเอกสารผลลพัธ ์ไดแ้ก่ ร่างแถลงการณป์ระธานการประชุม

ระดับสูงเอเปคว่าดว้ยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 12 โดยอาจมีประเด็นอ่อนไหวหรือประเด็นท่ียงัไม่มี

ฉันทามติจากทุกเขตเศรษฐกิจเพ่ือสะทอ้นเหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศและแสดงจุดยืนของไทยต่อ

เอเปค 

   2.4 กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 1.3 ให้กระทรวงการ

ต่างประเทศพิจารณาแลว้ ซ่ึงกระทรวงการต่างประเทศแจง้ขอ้คิดเห็นว่า ร่างถอ้ยแถลงร่วมฯ เป็นการแสดง

เจตนารมณ์ทางการเมืองระดับรฐัมนตรีดา้นสาธารณสุขของเขตเศรษฐกิจเอเปค เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างกนัในการรบัมือกบั COVID-19 และโรคระบาดใหม่ท่ีอาจจะมีในอนาคต ซ่ึงการรบัมือกบัโรคระบาด

ใหญ่ทัว่โลกน้ันก่อใหเ้กิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างยิ่งยวด จึงเป็นท่ีตระหนักร่วมกนัว่าจะตอ้งมีแนวทางใน

การเตรียมความพรอ้มและรบัมือกบัโรคระบาดใหญ่ ตลอดจนการส่งเสริมใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึงวคัซีนอย่างเท่า

เทียม โดยร่างถอ้ยแถลงร่วมดังกล่าวไม่มีถอ้ยค าหรือบริบทท่ีมุ่งจะก่อใหเ้กิดพันธกรณีภายใต้บังคับของ
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กฎหมายระหว่างประเทศ กอปรกบัไม่มีการลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว ดังน้ัน ร่างถอ้ยแถลงร่วมฯ จึงไม่

เป็นสนธิสญัญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไมเ่ป็นหนังสือสญัญาตามมาตรา 178 ของรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 

 

21. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลพัธก์ารประชุมรฐัมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการต่อร่างเอกสารผลลพัธ์ ตามขอ้ 1.2 (1) - (4) และ

หากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรับปรุงเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าว ในประเด็นท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ หรือไม่ขดัต่อ

ผลประโยชน์ของไทย ใหก้ระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาด าเนินการได ้โดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจาก

คณะรฐัมนตรีอีก รวมทั้งใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือผูแ้ทนท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 1) ร่วมรบัรองเอกสารผลลพัธ ์ตามขอ้ 1.2 (1) - (3) หรือ 

2) ออกประกาศแถลงการณ์ประธานรฐัมนตรีท่องเท่ียวเอเปค ครั้งท่ี 11 ตามขอ้ 1.2 (4) (เฉพาะกรณีเขต

เศรษฐกิจไม่สามารถมีฉันทามติใหอ้อกเสียงแถลงการณ์ร่วมฯ ได ้ตามขอ้ 1.2 (3)) ตามท่ีกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอ 

  1. สาระส าคญัของเรื่อง  

   1.1 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมรฐัมนตรีท่องเท่ียว

เอเปค ครั้งท่ี 11 และการประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง ในวนัท่ี 14 - 20 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร 

   1.2 การประชุมดงักล่าวจะมีเอกสารผลลพัธ ์ไดแ้ก่  

    (1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเปคใหม้ี

อนาคตท่ีดีกว่าเดิม : การท่องเท่ียวฟ้ืนสรา้งอย่างยัง่ยืน (APEC Policy Recommendations for Tourism of the 

Future: Regenerative Tourism)  

    (2) คู่มือเอเปคส าหรับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียดา้นการท่องเท่ียว ฉบบัปรบัปรุง 

(APEC Guidelines for Tourism Stakeholders)  

    (3) แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีท่องเท่ียวเอเปค ครั้งท่ี 11 (กรณีท่ีรัฐมนตรี

ท่องเท่ียวเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจไมม่ีขอ้ขดัขอ้งต่อร่างแถลงการณร์่วมฯ) หรือ 

    (4) แถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีท่องเท่ียวเอเปค ครั้งท่ี 11 (กรณีท่ีเขต

เศรษฐกิจเอเปคไมส่ามารถมีฉนัทามติใหอ้อกแถลงการณร์่วมตามขอ้ 1.2 (3)) 

  2. สาระส าคญัของเอกสารผลลพัธข์องการประชุมรฐัมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11  

   มีสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

   2.1 ร่างขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปคใหมี้

อนาคตที่ดีกว่าเดิม : การท่องเที่ยวฟ้ืนสรา้งอย่างยัง่ยืน (APEC Policy Recommendations for Tourism of 

the Future: Regenerative Tourism) ซ่ึงสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ปุตราจายา 2040 (APEC Putrajaya Vision 

2040) และโมเดลเศรษฐกิจ BCG ไดแ้ก่ 1) การก าหนดนโยบายดา้นการท่องเท่ียวจะตอ้งมีความมุ่งมัน่ของผู้

ก าหนดนโยบายท่ีพรอ้มจะน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 2) การสรา้งระบบการจดัเก็บขอ้มลูเพ่ือใหเ้กิดการวดัผลได้

และจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 3) การสรา้งความร่วมมือในการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและให้

คุณค่ากบัภูมิปัญญาและชุมชนเพ่ือกระตุน้ตลาดนักท่องเท่ียวในประเทศ และตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มใหม ่ๆ  

   2.2 ร่างคู่ มือเอเปคส าหรับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว (APEC 

Guidelines for Tourism Stakeholders) มีสาระส าคญั ไดแ้ก่ เป็นการก าหนดขอบเขต หลกัการ และแนวทาง

ส าหรบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในภาคการท่องเท่ียว ในการฟ้ืนสรา้งอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในภูมิภาคแบบองค์

รวมโดยครอบคลุมการลงทุน การสรา้งโอกาสในการจา้งงาน การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มาตรฐานวิชาชีพ 

รวมถึงการอบรมและการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือฟ้ืนฟู

อุตสาหกรรม การท่องเท่ียวของภูมิภาคเอเปค รวมทั้งยงัเป็นการต่อยอดสาระของเอกสาร APEC Guide on 

Ensuring Tourist Safety ท่ีไดร้บัการรบัรองโดยท่ีประชุมรฐัมนตรีเอเปค เมื่อปี ค.ศ. 2012 

   2.3 ร่างแถลงการณร์่วมรฐัมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 มีสาระส าคญั เช่น 

ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาภูมิภาคผ่านการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนและครอบคลุม รวมไปถึงการ

ด าเนินการตามวิสยัทศัน์ปุตราจายา 2040 และแผนปฏิบติัการ “เอาทีอารอ” (Aotearoa Plan of Action) เพ่ือ
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ขบัเคล่ือนภูมิภาคเอเปคไปสู่ยุคหลงัโควิด-19 ท่ีมีความยัง่ยืน และสมดุลผ่านการประยุกตใ์ชโ้มเดลเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ใหบ้รรลุวิสัยทัศน์การเป็นประชาคมเอเชีย

แปซิฟิกท่ีเปิดกวา้ง มีพลวตั ยืดหยุ่นและสงบสุขภายในปี พ.ศ. 2583 เพ่ือความมัง่คัง่ของประชาชนและคนรุ่น

ต่อไป 

   2.4 ร่างแถลงการณป์ระธานรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 มีสาระส าคัญ

เช่นเดียวกับร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ตามขอ้ 2.3 หากแต่เป็นเอกสารส าหรับประธานการประชุมรัฐมนตรี

ท่องเท่ียวเอเปค ครั้งท่ี 11 ใชแ้ถลงผลการประชุมฯ แทนแถลงการณ์ร่วมฯ โดยจะใชเ้ฉพาะในกรณีท่ีประชุม

รฐัมนตรีท่องเท่ียวเอเปคไมส่ามารถมีฉนัทามติใหอ้อกแถลงการณร์่วมฯ ได ้

    2.4.1 ในกรณีท่ีท่ีประชุมรฐัมนตรีท่องเท่ียวเอเปคมีฉันทามติรบัรองเอกสาร 

ตามขอ้ 1.2 (3) จะมีเอกสารผลลพัธ ์ดงัน้ี  

     - ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเปค

ใหม้ีอนาคตท่ีดีกว่าเดิม : การท่องเท่ียวฟ้ืนสรา้งอย่างยัง่ยืน (APEC Policy Recommendations for Tourism of 

the Future: Regenerative Tourism) 

     - คู่มือเอเปคส าหรับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียดา้นการท่องเท่ียว (APEC 

Guidelines for Tourism Stakeholders) 

     - ร่างแลงการณร์่วมรฐัมนตรีท่องเท่ียวเอเปค ครั้งท่ี 11  

    2.4.2 ในกรณีท่ีท่ีประชุมรัฐมนตรีท่องเท่ียวเอเปคไม่สามารถมีฉันทามติ

รบัรองเอกสารผลลพัธต์ามขอ้ 1.2 (3) จะมีเอกสารผลลพัธ ์ดงัน้ี 

     - ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเปค

ใหม้ีอนาคตท่ีดีกว่าเดิม : การท่องเท่ียวฟ้ืนสรา้งอย่างยัง่ยืน (APEC Policy Recommendations for Tourism of 

the Future: Regenerative Tourism) 

     - คู่มือเอเปคส าหรับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียดา้นการท่องเท่ียว (APEC 

Guidelines for Tourism Stakeholders) 

     - ร่างแถลงการณร์่วมรฐัมนตรีท่องเท่ียวเอเปค ครั้งท่ี 11  

 

 

 

 

แต่งตั้ง 

22. เรื่อง การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 

(กระทรวงมหาดไทย)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งขา้ราชการพล

เรือนสามญั สังกัดกระทรวงมหาดไทย ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  จ านวน 2 ราย 

ตั้งแต่วนัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นสมบรูณ ์ดงัน้ี  

  1. นายสรายุทธ แกว้กุลปรีชา รองผูว้า่ราชการจงัหวดัสุโขทยั ส านักงานปลดักระทรวง ด ารง

ต าแหน่ง ท่ีปรึกษาดา้นการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง 

ตั้งแต่วนัท่ี       8 ตุลาคม 2564  

   2. นายชัยณรงค ์วาสนะสมสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด ารง

ต าแหน่ง               ท่ีปรึกษาดา้นความมัน่คง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงาน

ปลดักระทรวง ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564  

   ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตั้งเป็นตน้ไป  

 

23. เรื่อง รายช่ือผูป้ระสานงานคณะรฐัมนตรีและรฐัสภาของส่วนราชการ  

  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส่วน

ราชการ จ านวน 4 ราย ตามท่ีส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (สลค.) เสนอ ดงัน้ี  
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  สาระส าคญัของเรื่อง  

  1. เน่ืองจากในช่วงท่ีผ่านมา ผูป้ฏิบัติหน้าท่ี ปคร. ของส่วนราชการบางแห่ง ประกอบดว้ย 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (ดศ.) 

กระทรวงวฒันธรรม (วธ.) และส านักขา่วกรองแห่งชาติ (สขช.) มีการเกษียณอายุราชการและโยกยา้ยเปล่ียน

ต าแหน่ง ซ่ึงส่วนราชการท่ีมีการเปล่ียนแปลง ปคร. ดงักล่าว ไดแ้ต่งตั้งผูป้ฏิบติัหน้าท่ี ปคร. ใหม่ และแจง้ให ้

สลค. ทราบเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอคณะรฐัมนตรีรบัทราบ จ านวน 4 ราย ดงัน้ี  

ส่วนราชการ รายช่ือ ปคร. 

1. พม.  นายกนัตพงศ ์รงัษีสว่าง 

ผูต้รวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์ 

2. ดศ.  นายเวทางค ์พ่วงทรพัย ์

รองปลดักระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

3. วธ.  นายกฤษฎา คงคะจนัทร ์

รองปลดักระทรวงวฒันธรรม 

4. สขช.  นายฐนตัถ ์สุวรรณานนท ์

รองผูอ้ านวยการส านักขา่วกรองแห่งชาติ 

   2. สลค. ไดต้รวจสอบคุณสมบัติของ ปคร. ทั้ง 4 ราย ดังกล่าวแลว้ เป็นไปตามขอ้ 5 ของ

ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยผูป้ระสานงานคณะรฐัมนตรีและรฐัสภา พ.ศ. 2551  

 

24. เรื่อง การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (ส านักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ เสนอแต่งตั้ ง นายปวัตร ์นวะมะรัตน รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ใหด้ ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

เพ่ือทดแทนผูด้ ารงต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตั้ง  

 

25. เรื่อง การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวง

แรงงาน)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งขา้ราชการพล

เรือนสามญั สงักดักระทรวงแรงงาน ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 2 ราย เพ่ือทดแทนผู้

ด ารงต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุราชการ ดงัน้ี  

   1. นายนนัทชยั ปัญญาสุรฤทธ์ิ รองเลขาธิการส านักงานประกนัสงัคม ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจ

ราชการกระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง   

   2. นายสมาสภ ์ปัทมะสุคนธ ์ผูช้่วยปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง 

ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง  

   ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหมอ่มแต่งตั้ง  

 

26. เรื่อง ขออนุมตัติอ่เวลาการด ารงต าแหน่งผูว่้าราชการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ครั้งที่ 2) 
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   คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของนาย

วิชวุทย ์จินโต ต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี (ครั้งท่ี 2) ตั้งแต่ วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2565 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2566  

 

27. เรื่อง การแตง่ตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม)  

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอแต่งตั้ง

ขา้ราชการประเภทบริหารระดบัสูง เพ่ือทดแทนผูเ้กษียณอายุราชการและสบัเปล่ียนหมุนเวียน จ านวน 7 ราย 

ดงัน้ี   

  1. แต่งตั้งนายธัญญา เนติธรรมกุล รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหด้ ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรม

ทรพัยากรน ้าบาดาล (ทดแทนผูเ้กษียณอายุราชการ)   

   2. แต่งตั้งนายป่ินสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน

ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหด้ ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดบัสูง) กรมควบคุม

มลพิษ (ทดแทนนายอรรถพล)    

   3. แต่งนายอรรถพล เจริญชนัษา อธิบดี (นักบริหาร ระดบัสูง) กรมควบคุมมลพิษ ใหด้ ารง

ต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดบัสูง) กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทดแทนผูเ้กษียณอายุราชการ)  

  4. แต่งตั้งนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหด้ ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรม

ทรพัยากรธรณี (ทดแทนผูเ้กษียณอายุราชการ)    

  5. แต่งตั้งนายสมศกัด์ิ สรรพโกศลกุล ผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง 

ระดับสูง) ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหด้ ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 

ระดบัสูง) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ทดแทนผูเ้กษียณอายุราชการ)  

  6. แต่งตั้งนายเถลิงศกัด์ิ เพ็ชรสุวรรณ ผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง 

ระดับสูง) ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหด้ ารงต าแหน่งรองปลดักระทรวง 

(นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทดแทนผูเ้กษียณอายุ

ราชการ) 

   7. แต่งตั้งนายกุศล โชติรตัน ์ผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง ระดบัสูง) 

ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหด้ ารงต าแหน่งรองปลดักระทรวง (นักบริหาร 

ระดบัสูง) ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (แทนนายป่ินสกัก)์  

   ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหมอ่มแต่งตั้ง  

 

28. เรื่อง การแตง่ตั้งกรรมการผูช่้วยรฐัมนตรี  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็น

กรรมการผูช้่วยรฐัมนตรีอีกหน่ึงวาระ จ านวน 6 ราย ดงัน้ี   

   1. นายวิชาวฒัน ์อิศรภกัดี ใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2565  

   2. นายสรรเสริญ สมะลาภา ใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2565  

  3. นายอนุชา สะสมทรพัย ์ใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2565  

   4. นายชาญกฤช เดชวิทกัษ ์ใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 22 สิงหาคม 2565    

  5. พลต ารวจโท ณฐัพิชย ์สนิทวงศ ์ณ อยุธยา ใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 22 สิงหาคม 2565     

   6. นายธีระยุทธ วานิชชงั ใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 22 สิงหาคม 2565    

 

29. เรื่อง การแตง่ตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวตักรรมแห่งชาต ิแทนต าแหน่งที่ว่าง  
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  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีรฐัมนตรีวา่การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรมเสนอแต่งตั้ง นายพลวฒัน ์ศุภภทัรเศรษฐ ์เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวตักรรม

แห่งชาติ แทน นายสุพนัธุ ์มงคลสุธี กรรมการผูท้รงคุณวุฒิเดิมท่ีพน้จากต าแหน่งเน่ืองจากขอลาออก เมื่อวนัท่ี 

19 พฤษภาคม 2565 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป โดยใหผู้ไ้ดร้ับแต่งตั้งแทนน้ีอยู่ใน

ต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดแ้ต่งตั้งไวแ้ลว้  

 

30. เรื่อง การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวง

พาณิชย)์  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ ง นายกีรติ รัชโน  รอง

ปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง ใหด้ ารงต าแหน่งปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวง

พาณิชย ์ตั้งแต่วนัท่ี                 1 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหมอ่มแต่งตั้ง  

 

31. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย (ครบก าหนดออกตามวาระ)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและ

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 13 แห่ง

พระราชบญัญติัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ดงัน้ี  

  1. นายสราวุธ ทรงศิริวิไล      ประธานกรรมการ  

  2. นายอภิรฐั ไชยวงศน์อ้ย    กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  

  3. พลโท พิเชษฐ คงศรี       กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

   4. ผูช้่วยศาสตราจารยเ์ผ่าภคั ศิริสุข  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

   5. นายพิชญะ จนัทรานุวฒัน์    กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป  

 

 

 

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

 


