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http://www.thaigov.go.th 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรฐัมนตรีท่ีเป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีอีกครั้ง) 

 

  วนัน้ี (23 สิงหาคม 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็น

ประธานการประชุมคณะรฐัมนตรี ณ ตึกสนัติไมตรี (หลงันอก) ท าเนียบรฐับาล ซ่ึงสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 

กฎหมาย 

 

  1.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรฐัสภาสมยัประชุมสามญัประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง 

พ.ศ. .... 

  2.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

    ส านักนายกรฐัมนตรี พ.ศ. .... 

  3.  เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่า

ดว้ย    ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรฐัมนตรี พ.ศ. 2562 

 

เศรษฐกิจ-สงัคม 

 

  4.  เร่ือง  มาตรการในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาผู้สูงอายุท่ีไดร้ับเบ้ียยังชีพท่ีมีความ

ซ ้าซอ้นกบั    สวสัดิการอ่ืน 

  5.  เร่ือง  การพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

แนวทาง    พิจารณาในการจดัตั้งวดับาทหลวงโรมนัคาทอลิก พ.ศ. 2564 

  6.  เร่ือง   รายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม

สุขภาพ     พ.ศ. 2544 ประจ าปี 2564  

  7.  เร่ือง  ขออนุมติัเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 

รายการ    เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินการตามมาตรการ

สนับสนุนการ    ใชย้านยนตไ์ฟฟ้าประเภทรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

  8.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบการเพ่ิม “กิจกรรมส่งเสริมการคา้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์า้ม

     พรมแดน (Cross-Border e-Commerce) ภายใตโ้ครงการ SMEs Pro-

active” 

  9.  เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง  

    ครั้งท่ี 1/2565 

  10.  เร่ือง  รายงานสถานการณก์ารส่งออกของไทย เดือนมิถุนายน และคร่ึงแรกของปี 2565 

 11.   เร่ือง   สรุปภาพรวมดชันีเศรษฐกิจการคา้ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 

  12.  เร่ือง  รายงานการวิเคราะหเ์หตุแห่งการฟ้องคดีเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงวิธี

     ปฏิบติัราชการของหน่วยงานของรฐั 

  13.  เร่ือง  ขออนุมติัปรบัเพ่ิมราคาน ้านมดิบเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรโคนม 

  14.  เร่ือง  การจัดท าโครงการบา้นพักขา้ราชการ (บา้นหลวง) ของส านักงบประมาณ

ภายใตแ้ผน    แมบ่ทการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

   15.  เร่ือง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้ภายใต ้

    พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งท่ี 23/2565 
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ตา่งประเทศ 

 

  16.  เร่ือง  การช าระค่าบ า รุงสมาชิกคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิ จิทัล 

(Committee     on Digital Economy Policy: CDEP) ภายใตอ้งค์การเพ่ือความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจ    และการพฒันา (Organization for Economic Co-operation and  

     Development: OECD) 

  17.   เร่ือง   การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ส าหรับโครงการ

ปรบัปรุง    ถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ-อนัลองเวง-จวม/สะง า ราชอาณาจกัร

กมัพชูา 

  18.   เร่ือง  ขออนุมติัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญั ครั้งท่ี 

46     และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

  19.   เร่ือง  การสมคัรสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของไทยวาระปี  

    ค.ศ. 2025 -2027  

  20.   เร่ือง   ผลการประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแมโ่ขง-ลา้นชา้ง ครั้งท่ี 7  

  

แตง่ตั้ง 

 

  21.  เร่ือง  การแ ต่ งตั้ ง ข ้า ร าชการ ให้ด า ร งต า แห น่ งประ เภทบ ริหาร  ร ะดับสู ง 

กระทรวงมหาดไทย 

  22.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  

    (ส านักขา่วกรองแห่งชาติ ส านักนายกรฐัมนตรี)  

  23.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

     (ส านักงาน ก.พ. ส านักนายกรฐัมนตรี)  

  24.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

     (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก

นายกรฐัมนตรี)  

  25.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

     (ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักนายกรฐัมนตรี)  

  26.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

     (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรฐัมนตรี)  

  27.  เร่ือง  แต่งตั้งผูว้า่การการประปาส่วนภูมิภาค  

  28.  เร่ือง  การต่อสญัญาจา้งผูอ้ านวยการองคก์ารจดัการน ้าเสีย  

  29.  เร่ือง  การแต่งตั้งขา้ราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี)  

  30.  เร่ือง  ขออนุมติัต่อเวลาการด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงพลงังาน  

  31.  เร่ือง  การปรบัปรุงองคป์ระกอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยสภาการพิพิธภัณฑ์

     ระหว่างชาติ (Thai National Committee for International Council of 

     Museum)  
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***************** 

 

 

กฎหมาย 

 

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรฐัสภาสมัยประชุมสามญัประจ าปีครั้งที่หน่ึง พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรฐัสภาสมยัประชุมสามญัประจ าปี

ครั้งท่ีหน่ึง พ.ศ. .... (ตั้งแต่วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2565) ตามท่ีส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (สลค.) เสนอ 

และใหด้ าเนินการต่อไปได ้

  ทั้งน้ี สลค. เสนอวา่ 

  1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 121 บญัญติัใหใ้นปีหน่ึงมีสมยัประชุมสามญัของ

รัฐสภาสองสมยั ๆ หน่ึงใหม้ีก าหนดเวลาหน่ึงรอ้ยยี่สิบวัน โดยใหถื้อวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้

สมาชิกไดม้าประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวนัเริ่มสมยัประชุมสามญัประจ าปีครั้งที่หน่ึง ส่วนวนัเริ่มสมยัประชุม

สามญัประจ าปีครั้งที่สองใหเ้ป็นไปตามที่สภาผูแ้ทนราษฎรก าหนด และเน่ืองจากไดมี้พระราชกฤษฎีกาเรียก

ประชุมรฐัสภา พ.ศ. 2562 ก าหนดใหม้ีการเรียกประชุมรฐัสภาเพ่ือใหส้มาชิกไดม้าประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้

ถือเป็นวนัเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี           ครั้งที่หน่ึง ตั้งแต่วนัที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ

สภาผูแ้ทนราษฎรไดก้ าหนดใหว้ันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง ซ่ึง

คณะรฐัมนตรีไดม้ีมติรบัทราบแลว้ (มติคณะรฐัมนตรีวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562) ดังน้ัน ในการประชุมสภา

ผูแ้ทนราษฎรจงึมีวนัเปิดและวนัปิดสมยัประชุม ดงัน้ี 

 

ปีที่ สมยัประชุมสามญัประจ าปีครั้งที่หน่ึง สมยัประชุมสามญัประจ าปีครั้งที่สอง 

1 22 พฤษภาคม 2562 - 18 กนัยายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 - 28 กุมภาพนัธ ์2563 

2 22 พฤษภาคม 2563 - 18 กนัยายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพนัธ ์2564 

3 22 พฤษภาคม 2564 - 18 กนัยายน 2564  1 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพนัธ ์2565 

4 22 พฤษภาคม 2565 - 28 กนัยายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565 - 28 กุมภาพนัธ ์2566 

  2. โดยท่ีไดม้ีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรฐัสภาสมยัประชุมสามญัประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง             

พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บดัน้ี จะสิ้ นก าหนดเวลาหน่ึงรอ้ยยีส่ิบวนัตามสมัยประชุม

สามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึงในวันที่ 18 กนัยายน พ.ศ. 2565 สมควรที่จะก าหนดใหปิ้ดประชุมรฐัสภาสมัย

ประชุมสามญัประจ าปีครั้งที่หน่ึง ตั้งแตว่นัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ส านกันายกรฐัมนตรี                  

พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหส้ านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดงักล่าวใหน้ายกรฐัมนตรี

พิจารณาลงนาม และประกาศ         ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  ปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าท่ีและอ านาจของ สกท. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรฐัมนตรี พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 
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กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน ส านักนายกรฐัมนตรี 

พ.ศ. 2563 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการ 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน ส านักนายกรฐัมนตรีฯ 

หมายเหตุ 

(1) ส านักงานเลขาธิการ (1) ส านักงานเลขาธิการ คงเดิม 

(2) กองความร่วมมือการลงทุน

ต่างประเทศ 

(2) กองความร่วมมือการลงทุน

ต่างประเทศ 

คงเดิม 

(3) - (4) กองติดตามและ

ประเมินผลการลงทุน 1 - 2 

(3) - (4) กองติดตามและ

ประเมินผลการลงทุน 1 - 2  

คงเดิม 

(5) กองประสานและพฒันาปัจจยั

การลงทุน  

- ยุบเลิก 

- (5) กองบริการชาวต่างชาติ - จัดตั้งใหม่ เพ่ือสนับสนุนการ

ด า เ นิน ง านตามนโยบายของ

รัฐบาลเก่ียวกับมาตรการกระตุน้

เศรษฐกิจและการลงทุนโดยการ

ดึงดูดชาวต่างชาติท่ีมีศกัยภาพสูงสู่

ประเทศไทย 

(6) กองพฒันาผูป้ระกอบการไทย (6) กองพฒันาผูป้ระกอบการไทย -  เพิ่ มหน้าที่ แ ละอ าน าจ ใ น

การศึกษาศักยภาพการลงทุน 

รวมทั้งพฒันาและชกัจูงใหเ้กิดการ

ล ง ทุ น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต า ม

ยุทธศาสตร์ชา ติและแผนการ

ปฏิรูปประเทศ ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย

ตามนโยบายของรัฐบาลและ

ประสานงานกบัศูนยเ์ศรษฐกิจการ

ลงทุนภาคท่ี 1 - 7 

(7) กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน (7) กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน - เพิ่มหน้าที่และอ านาจในการ

วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มการลงทุน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย กฎ 

และระเบียบต่าง ๆ และเสนอแนะ

มาตรการปรับปรุงแกไ้ขอุปสรรค

และขอ้จ ากดั เพ่ือใหป้ระเทศไทยมี

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีแข่งขัน

ได ้เสนอแนะมาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนและสนับสนุนใหม้ีการลงทุน

เพ่ือพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(8) - (11) กองส่งเสริมการลงทุน 

1 - 4  

(8) - (11) กองส่งเสริมการลงทุน 

1 - 4 

คงเดิม 

(12) กองส่งเสริมการลงทุนจาก

ต่างประเทศ 

(12) กองส่งเสริมการลงทุนจาก

ต่างประเทศ 

คงเดิม 
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- (13) กองเสริมสรา้งขีด

ความสามารถในการแขง่ขนั 

-  จั ด ตั้ ง ใ ห ม่  เ พ่ื อ จั ด ท า

ยุทธศาสตร์ นโยบาย หลักเกณฑ์

ส่งเสริมการลงทุนและวางแผน

พฒันาการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม

เ ป้ า ห ม า ย  ใ ห้ส อ ด ค ล้อ ง กั บ

ยุทธศาสตร์ชา ติและแผนการ

ปฏิรูปประเทศ 

(13) ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

(14) ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

คงเดิม 

(14) ศูนยบ์ริการลงทุน (15) ศูนยบ์ริการลงทุน - เพิ่มหน้าที่และอ านาจในการ

ด าเนินการแกไ้ขปัญหานักลงทุน 

โดยประสานงานกับหน่วยงานทั้ง

ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  ร่ ว ม กั บ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา

ระบบการให้บริการภาครัฐแบบ

เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส ์

(15) - (21) ศูนยเ์ศรษฐกิจการ

ลงทุนภาคท่ี 1 - 7  

(16) - (22) ศูนยเ์ศรษฐกิจการ

ลงทุนภาคท่ี 1 - 7  

คงเดิม 

(22) ส านักงานเศรษฐกิจการ

ลงทุนในต่างประเทศ 

(23) ส านักงานเศรษฐกิจการ

ลงทุนในต่างประเทศ 

คงเดิม 

 

 

3. เรื่อง ร่างระเบียบส านกันายกรฐัมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยส านกังานบริหาร

นโยบายของนายกรฐัมนตรี พ.ศ. 2562 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบส านัก

นายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยส านักงานบริหารนโยบายของนายกรฐัมนตรี พ.ศ. 2562 ตามท่ีรองนายกรฐัมนตรี (นาย

วิษณุ เครืองาม) เสนอ และใหด้ าเนินการต่อไปได ้

  ทั้งน้ี รองนายกรฐัมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอวา่ 

  1. ตามท่ีนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 เพ่ือจัดตั้ง สบนร. ในส านัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และไดม้ีค าสัง่นายกรัฐมนตรี ท่ี 56/2563 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 เร่ือง 

โครงสรา้ง อตัราก าลงั และการแต่งตั้งบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากร ในส านักงานบริหาร

นโยบายของนายกรัฐมนตรี และค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ น้ัน 

โดยเหตุผลท่ี สบนร. ไดด้  าเนินการเสร็จสิ้ นภารกิจบรรลวุตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งแลว้ และเพ่ือใหก้ารบริหาร

ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตามหน้าท่ีและอ านาจของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จึงเห็นสมควร

กราบเรียนนายกรัฐมนตรีโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 11 (8)               แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ใหมี้ระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 และจะไดย้กเลิก

โครงสรา้งอตัราก าลงั และการแต่งตั้งบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรใน สบนร. และค่าเบ้ีย
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ประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ตามค าสัง่นายกรฐัมนตรี ท่ี 56/2563 ลง

วนัท่ี                          17 กุมภาพนัธ์ 2563 และค าสัง่อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั สบนร. ไปพรอ้มกนั ทั้งน้ี ใหก้าร

บริหารบุคคล การงบประมาณ การเงิน และการพสัดุ ท่ีเคยเป็นของ สบนร. เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของ

ทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

จึงไดเ้สนอร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ยส านักงานบริหาร

นโยบายของนายกรฐัมนตรี พ.ศ. 2562 มาเพ่ือด าเนินการ 

  2. นายกรฐัมนตรีไดเ้ห็นชอบใหน้ าเรื่องน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และมีค าสัง่                         

ใหห้น่วยงานตน้สงักดัดูแลเจา้หนา้ที่ที่กลบัไปปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ย 

  สาระส าคญัของร่างระเบียบ 

  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยส านักงาน

บริหารนโยบายของนายกรฐัมนตรี พ.ศ. 2562 เป็นการยกเลิกระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ยส านกังาน

บริหารนโยบายของนายกรฐัมนตรี พ.ศ. 2562 และใหก้ารบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน และ

การพสัดุท่ีเคยเป็นของ สบนร. เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 

เศรษฐกิจ-สงัคม 

 

4. เรื่อง มาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผูสู้งอายุที่ไดร้บัเบ้ียยงัชีพที่มีความซ ้าซอ้นกับสวัสดิการ

อ่ืน 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัในหลกัการการคืนเบ้ียยงัชีพใหก้บัผูสู้งอายุท่ีไดน้ าเงินมาคืนทางราชการ

แลว้ จ านวน 28,345 ราย เป็นเงินทั้งส้ิน 245,243,189.70 บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565) ตามท่ี

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) เสนอ และใหก้ระทรวงการคลงั กระทรวงมหาดไทย 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งจ่ายคืนเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุท่ีไดน้ าเงินมาคืนทาง

ราชการแลว้ใหถู้กตอ้งโดยเร็ว  

 

5. เรื่อง การพิจารณารบัรองวดัคาทอลิก ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยแนวทางพิจารณาในการ

จดัตั้ง           วดับาทหลวงโรมนัคาทอลิก พ.ศ. 2564 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวฒันธรรม (วธ.) เสนอพิจารณารบัรองวดัคาทอลิก

เป็น           วดัคาทอลิกตามกฎหมาย จ านวน 9 วดั ดงัน้ี (1) วดัศีลมหาสนิท (ตล่ิงชนั) (2) วดัแมพ่ระกุหลาบ

ทิพย ์(ลาดพรา้ว)                (3) วดันักบุญโธมสัอคัรสาวก (ซอยนาคสุวรรณ) (4) วดัพระเมตตา (เชียงแสน) 

(5) วดัพระแมแ่ห่งมวลชนนานาชาติ  (เชียงของ) (6) วดัแมพ่ระปฏิสนธินิรมล (เชียงค า) (7) วดันักบุญมอนิกา 

(น่าน) (8) วดันักบุญยอแซฟกรรมกร (แพร่) และ (9) วดัพระแม่มหาการุณย ์(แคมป์สน) ทั้งน้ี ใหม้ีผลตั้งแต่

วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (23 สิงหาคม 2565) เป็นตน้ไป และ           ให ้วธ. รับความเห็นของกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไปพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  

  สาระส าคญั  

  วธ. รายงานวา่ 

  1. หลงัจาก พ.ศ. 2472 ไม่มีการประกาศจดัตั้งหรือรบัรองวดัคาทอลิกเพ่ิมเติม เน่ืองจากมีการ

ปรบัปรุงเปล่ียนแปลงหน่วยงานราชการขึ้ นหลายครั้ง ท าใหเ้กิดความไม่ชดัเจนว่าอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณา

จัดตั้งหรือรับรอง วัดคาทอลิกเป็นของหน่วยงานใด ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าดว้ยลักษณฐานะ ของวัด

บาทหลวงโรมนัคาทอลิกใน         กรุงสยามตามกฎหมายไม่ไดก้ าหนดขั้นตอนหรือแนวทางในการขอจดัตั้งหรือ

ขอใหร้บัรองวดัคาทอลิกไว ้ซ่ึงต่อมา จ านวนคริสต์ศาสนิกชนไดเ้พ่ิมขึ้ นครอบคลุมทุกจงัหวดัในประเทศไทย จึงมี
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ความจ าเป็นตอ้งจัดตั้งวดัคาทอลิกเพ่ิมขึ้ นเพ่ือใหค้ริสต์ศาสนิกชนใชใ้นการประกอบศาสนกิจ โดยน าไปสู่การ

จดัท าระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี วา่ดว้ยแนวทางพิจารณาในการจดัตั้งวดับาทหลวงโรมนัคาทอลิก พ.ศ. 2564 

(ประกาศใชเ้มื่อวนัท่ี 2 มิถุนายน 2564) เพ่ือก าหนดแนวทางพิจารณาในการจดัตั้งและรบัรองวดัคาทอลิกให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจุบนั โดยก าหนดใหก้รมการศาสนา วธ.           ท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขาธิการ

คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองค าขอจดัตั้งวดัคาทอลิกซ่ึงท าหน้าท่ีรบั ตรวจสอบ และเสนอค าขอจดัตั้งและค า

ขอใหร้บัรองวดัคาทอลิกต่อคณะกรรมการพิจารณาใหค้วามเห็น ก่อนเสนอรฐัมนตรีว่า            การกระทรวง

วฒันธรรมและคณะรฐัมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ตามล าดับ ซ่ึงขณะน้ียงัไม่มีวดัคาทอลิกท่ีไดร้บัการรบัรองตาม

ระเบียบดงักล่าว เน่ืองจากเป็นระยะแรกของการด าเนินการ 

  2. ภายหลงัจากท่ีระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยแนวทางพิจารณาในการจดัตั้งวดับาทหลวง

โรมนัคาทอลิก พ.ศ. 2564 ประกาศใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 วธ. (กรมการศาสนา) ในฐานะ

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองค าขอจดัตั้งวดัคาทอลิกไดด้ าเนินการ ดังน้ี (1) แต่งตั้ง

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิและผูช้่วยเลขานุการ (2) แต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวดับาทหลวงโรมนัคาทอลิก พ.ศ. 2564 และลงพ้ืนท่ีวดั

คาทอลิกเพ่ือตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการรับรองวดัคาทอลิก และ (3) จัดการประชุม

คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองค าขอจัดตั้งวัดคาทอลิก (คณะกรรมการฯ) (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วฒันธรรม เป็นประธาน) เพ่ือก าหนดแบบเอกสารส าหรบัปฏิบติังานตามระเบียบ และพิจารณาค าขอใหร้บัรอง

วดัคาทอลิกท่ีไดร้บัจากมิซซังเพ่ือเสนอความเห็นต่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรมประกอบการพิจารณา

รบัรองวดัคาทอลิก 

  3. คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ไดพิ้จารณา

ค าขอใหร้ับรองวดัคาทอลิก ตามขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นขอ้ท่ี 15 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยแนวทาง

พิจารณาในการจดัตั้งวดับาทหลวงโรมนัคาทอลิก พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ย (1) ไดร้บัความเห็นชอบใหย้ื่นค าขอ

รบัรองวดัคาทอลิกจาก               สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลิกแห่งประเทศไทย (สภาประมุขฯ) (2) มี

ขอ้มูลท่ีตั้งวัด (3) มีขอ้มูลท่ีดินท่ีตั้งวัดและการอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดิน (4) มีรายช่ือบาทหลวงซ่ึงจะไปประกอบ

ศาสนกิจประจ า ณ วดัคาทอลิก และ (5) มีขอ้มูลอ่ืน              ท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการรบัรองวดัคาทอลิก เช่น 

คุณค่าและประโยชน์ของวดัคาทอลิก การอุปถมัภแ์ละท านุบ ารุงจาก              ภาคส่วนต่าง ๆ และมีมติใหเ้สนอ

ค าขอใหร้บัรองวดัคาทอลิกทั้ง 9 วดั ต่อคณะรฐัมนตรี เพ่ือพิจารณาตามนัยระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ย

แนวทางพิจารณาในการจดัตั้งวดับาทหลวงโรมนัคาทอลิก พ.ศ. 2564 ขอ้ 16  

  4. รายละเอียดของวดัคาทอลิก จ านวน 9 วดั สรุปได ้ดงัน้ี 

ช่ือวดั 

ไดร้บั 

การรบัรอง

จาก 

สภาประมุขฯ 

ที่ตั้งวดั ที่ดินที่ตั้งวดั 

จ านวน 

บาทหลวง 

ประจ าวดั 

ขอ้มูลอื่นที่จ  าเป็น 

1. วดัศีลมหาสนิท 

(ตล่ิงชนั) 

√ เขตตล่ิงชนั 

กรุงเทพมหานคร 

(กทม.) 

9 ไร่ 1 งาน 

10.4 ตาราง

วา 

2 ท่าน 1 .  มี ร ะ บ บ

ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค

พ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อการ

ประกอบศาสนพิ ธี

และการพ านัก 

2. มีสถานท่ี ส่ิงปลูก

สรา้งและอุปกรณ์ ซ่ึง

จ า เ ป็ น แ ก่ ก า ร

ประกอบศาสน กิจ

2. วดัแมพ่ระ

กุหลาบทิพย ์

(ลาดพรา้ว) 

√ เขตวงัทองหลาง 

กทม. 

2 ไร่ 2 งาน 

90 ตารางวา 

1 ท่าน 

3. วดันักบุญโธมสั

อคัรสาวก (ซอย

นาคสุวรรณ) 

√ เขตยานนาวา  

กทม. 

1 งาน 

0.8 ตาราง

วา 

2 ท่าน 
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4. วดัพระเมตตา 

(เชียงแสน) 

√ อ าเภอเชียงแสน 

จงัหวดัเชียงราย 

1 ไร่ 2 งาน  

63 ตารางวา 

2 ท่าน แ ล ะ ก า ร พ า นั ก

ครบถว้น 

3. วัดมี คุณค่าและ

ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ

ประชาชนและชุมชน

ในด้านศาสนาและ

สงัคม 

4 .  วั ด ไ ด้ รั บ ก า ร

อุ ป ถั ม ภ์ แ ล ะ ท า นุ

บ า รุ ง วัด จ า กภ า ค

ประชาชน ภาครัฐ 

และภาคเอกชนอย่าง

ต่อเน่ือง 

5. วัดได้ด าเนินงาน

ตามภารกิจของมิซซงั

ในด้านต่าง ๆ เช่น 

ดา้นอภิบาลคริสตชน

และดา้นเผยแผ่ธรรม 

5. วดัพระแมแ่ห่ง

มวลชนนานาชาติ 

(เชียงของ) 

√ อ าเภอเชียงของ 

จงัหวดัเชียงราย 

15 ไร่ 3 

งาน 

25 ตารางวา 

3  ท่าน 

6. วดัพระแม่

ปฏิสนธินิรมล 

(เชียงค า) 

√ อ าเภอเชียงค า 

จงัหวดัพะเยา 

7 ไร่ 2 งาน 1 ท่าน 

7. วดันักบุญมอนิกา 

(น่าน) 

√ อ าเภอเมืองน่าน 

จงัหวดัน่าน 

4 ไร่ 2 งาน 

28.8 ตาราง

วา 

1 ท่าน 

8. วดันักบุญยอแซฟ 

กรรมกร (แพร่) 

√ อ าเภอเมืองแพร่ 

จงัหวดัแพร่ 

19 ไร่ 1 

งาน 

46.9 ตาราง

วา 

1 ท่าน 

9. วดัพระแมม่หา

การุณย ์(แคมป์สน) 

√ อ าเภอเขาคอ้ 

จงัหวดัเพชรบรูณ ์

2 ไร่ 1 งาน  

30 ตารางวา 

2 ท่าน 

  5. ผลประโยชน์จากการรบัรองวดัคาทอลิก สรุปได ้ดงัน้ี 

   5.1 ความมัน่คงดา้นศาสนจักร วดัคาทอลิกเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นศูนย์รวม           

การประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมของศาสนิกชนในวาระส าคญัต่าง ๆ ตามหลกัศาสนบญัญัติ ซ่ึงการรบัรองวดั

คาทอลิกจะท าใหว้ดัสามารถคงอยูแ่ละสรา้งความเช่ือมัน่แก่คริสตศ์าสนิกชนได ้

   5.2 ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพ่ือด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัศาสนสถาน เช่น โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมบูรณะศาสนสถาน 

   5.3 สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือการหกัลดหย่อนค่าใชจ้่ายต่าง ๆ โดยวดัคาทอลิกไดร้ับ                  

การยกเวน้ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งและประชาชนจะไดร้ับประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีจากเงินท่ีบริจาค

ใหแ้ก่วดั 

 

6. เรื่อง  รายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบญัญตัิกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544                

ประจ  าปี 2564  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพเสนอ รายงานตาม

มาตรา 36 แห่งพระราชบญัญติักองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประจ าปี 2564  [เป็นการ

ด าเนินการตามพระราชบญัญัติกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544  มาตรา 36 ท่ีบญัญัติให้

กองทุนฯ ท ารายงานประจ าปีเสนอคณะรฐัมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาภายในหน่ึงรอ้ยแปด

สิบวนันับแต่วนัส้ินปีบญัชี                (ครบก าหนดวนัท่ี 29 มีนาคม 2565) สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

  1. ผลงานเด่นในปี 2564 ประกอบดว้ย (1) การท างานสรา้งเสริมสุขภาวะในสถานการณ ์“โค

วิด-19” เช่น ส่ือสารสรา้งความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-

19) และพฒันาศกัยภาพชุมชนใหพ่ึ้งพาตนเองไดใ้นภาวะวิกฤต (2) พฒันาเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม ่สู่ “ผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงสุขภาวะ” เช่น สรา้งเครือข่ายนวตักรรมคนรุ่นใหม ่และพฒันาหลกัสูตร/กระบวนการการเรียนรูเ้พ่ือ

สงัคมสุขภาวะ (3) “ปฏิบติัการเมืองเชียงใหม่” แกไ้ขวิกฤต PM 2.5 มหนัตภยัท่ีมองไม่เห็น เช่น ผลกัดนัการลด

การเผาภาคเกษตร จดัท าแนวกนัไฟชุมชน และสรา้งความตระหนักถึงปัญหาดา้นสุขภาพจากฝุ่นละอองใหเ้ด็ก
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และเยาวชนในโรงเรียน 30 โรง ในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน และ (4) ยกระดับชุมชน

ทอ้งถ่ินเขม้แข็ง “รูร้บัปรบัตวั” เช่น พฒันาสุดยอดผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ินจนเกิดเครือข่ายสุดยอดผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ิน 

1,015 คน จาก 130 ต าบล และเกิดตน้แบบการพฒันางาน           ของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีสามารถจดัการปัญหา

ไดจ้ริง 

  2. ผลการด าเนินงานส าคญัตามเป้าประสงค ์6 ประการ ดงัน้ี 

แผนงาน ผลการด าเนินงาน เช่น 

เป้าประสงคท์ี่ 1 ลดปัจจยัเสี่ยงหลกั ประกอบดว้ย 5 แผนงาน  

1. แผนควบคุมยาสูบ (1) พฒันาคู่มือส าหรบัผูป้ฏิบตัิงานควบคุมยาสูบตามพระราชบญัญตัิ

ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2560 ใหม้ีทักษะการปฏิบติังานควบคุม

การบริโภคยาสูบท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้ น และ (2) พัฒนาขอ้มูลทาง

วิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบของยาสูบ 177 เร่ือง โดยถูกพฒันาเป็น

นโยบายดา้นการควบคุมยาสูบ 2 เรื่อง คือ การศึกษาประเมินความ

คุม้ค่าและภาระงบประมาณของการบริการใหค้ าปรึกษาเลิกยาสูบของ

ศูนย์บริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพท์แห่งชาติและการปรับโครงสรา้งภาษี

ยาสูบ 

2. แผนควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแ์ละสิ่งเสพตดิ  

(1) สนบัสนุนการพฒันาร่างแผนปฏิบตักิารระดบัชาตดิา้นการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570 และ (2) ขยาย

พ้ืนที่ตน้แบบงานบุญประเพณีปลอดเหลา้ ตามมาตรการป้องกนัการติด

เช้ือ               โควิด – 19
1 
 

3. แผนการจดัการความ

ปลอดภยัและปัจจยัเสี่ยงทาง

สงัคม 

(1) พฒันาใหแ้ผนปฏิบตัิการความปลอดภยัทางถนน พ.ศ. 2565 มี

การถอดบทเรียนการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนน (2) พฒันากลไกการ

ป้องกนัอุบตัิเหตุในระดบัอ าเภอครอบคลุมพ้ืนท่ี 101 อ าเภอ 27 จงัหวดั 

และ (3) สรา้งการรบัรูใ้หต้ระหนักถึงภยัพิบตัิซ ้าซอ้นและเตรียมความ

พรอ้มชุมชนจดัการภัยพิบัติในพ้ืนที่น าร่อง 11 จงัหวัด รวมถึงพัฒนา

ตน้แบบศูนยภ์ยัพิบติัชุมชนจากความร่วมมือในระดบัต าบล 33 แห่ง 

4. แผนส่งเสริมกิจกรรมทาง

กาย 2 

 (1) พัฒนาฐานขอ้มูลดา้นกิจกรรมทางกาย ท่ีน าไปพฒันาองค์ความรู ้

และขบัเคล่ือนนโยบายระดับประเทศและระดับสากล และ (2) พัฒนา

แอปพลิเคชัน “เบาใจ” ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มส่วนบุคคลเพ่ือส่งเสริม

พฤติกรรมสุขภาวะ              ในชีวิตประจ าวนั 

5. แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ (1) ขบัเคล่ือนการลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม (2) สรา้งกติกากลาง             

ในภาคอุตสาหกรรมร่วมปรับสูตรลดปริมาณโซเดียมในอาหาร  และ                

(3) สนับสนุนการผลักดันใหป้ระกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ

พิจารณาฉลากทางเลือกเพื่อสุขภาพในกลุ่มเครื่องดื่ม 5 ชนิด3
 เพ่ือ

คุม้ครองสุขภาพของผูบ้ริโภค ทั้งน้ี มีผลิตภณัฑไ์ดร้บัสญัลกัษณท์างเลือก

สุขภาพ รวม 2,305 ผลิตภณัฑ ์

เป้าประสงคท์ี่ 2 พฒันากลไกที่จ  าเป็นเพ่ือลดปัจจยัเสี่ยงทางสุขภาพอื่น ๆ ประกอบดว้ย 3 แผนงาน 

1. แผนควบคุมปัจจยัเสี่ยงทาง

สุขภาพ 

(1) พัฒนาองค์ความรูเ้พื่อขับเคล่ือนกลไกงานคุม้ครองผู ้บริโภค

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และช่วยสรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาพ

ใหแ้ก่ประชาชน จ านวน 2 ประเด็น คือ “เท่าทนัโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

ในช่วงโควิด-19” และ “ประกนัภัยโควิด-19” และ (2) สนับสนุนการ

เฝ้าระวังและการจัดการปัญหาสินคา้ที่ไม่ปลอดภัยผ่านเครือข่าย
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องคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ โดยสามารถจดัการเร่ืองรอ้งเรียนไดส้ าเร็จ รอ้ย

ละ 79.07 (เป็นเร่ืองอาหาร ยา ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ และบริการสุขภาพ) 

2. แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน 

และครอบครวั 

(1) สนับสนุนการผลักดันนโยบาย “เด็กไทย เล่นเปล่ียนโลก”  4
 

สามารถพัฒนาพ้ืน ท่ีต้นแบบ  787 แห่ งทั ่วประเทศ (2) พัฒนา

กระบวนการเรียนรูส้่งเสริมให ้  พ่อแม่ ผูดู้แลเด็ก ครูและนักพฒันาเด็ก

และเยาวชนใหมี้ความรูเ้รื่องการเล้ียงดูและการพัฒนาเด็กเพ่ิมขึ้ นคิด

เป็นรอ้ยละ 75.40 และ                 (3) พัฒนากิจกรรมสรา้งสรรค์

ส  าหรบัเด็กวยัเรียนและวยัรุ่นส่งผลใหก้ลุ่มเป้าหมาย (เด็กวยัเรียนและ

วยัรุ่น จ านวน 1,635 คน) มีกิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึน คิดเป็นรอ้ยละ 

89.48 เช่น กิจกรรมทางกายดา้นนันทนาการและการกีฬา จากเดิมท่ีใช้

เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือในการเล่นส่ือสงัคมออนไลน์

และเกมออนไลน์ 

3. แผนสุขภาวะประชากรกลุ่ม

เฉพาะ  

(1) สรา้งกลไกสนับสนุนการมีงานท าของคนพิการอย่างมีส่วนร่วม โดย

สนบัสนุน 

การด าเนินงานของสมาคมสรา้งโอกาสและอาชีพคนพิการไทย ช่วย

จบัคู่              การจา้งงาน คนพิการและสถานประกอบการกว่า 3,000 

คน (2) พฒันาเครื่องมือสื่อสารการดูแลตวัเองช่วงโควิด-19 ส าหรบั

แรงงานต่างชาติ                11 ภาษา รวม 189 ช้ิน และ (3) พฒันา

แพลตฟอร์ม “ระบาย” ต้นแบบพ้ืนท่ีออนไลน์ช่วยเหลือผู้ท่ี ได้รับ

ผลกระทบจากการคุกคามทางเพศร่วมกบัสถาบนัอุดมศึกษา 

เป้าประสงคท์ี่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถเชิงสถาบนั บทบาทชุมชน และองคก์ร ประกอบดว้ย 2 แผนงาน 

1. แผนสุขภาวะชุมชน (1) เสริมสรา้งศักยภาพชุมชนทอ้งถิ่นใหส้ามารถปรับตัวและตั้งรับ                      

ต่อผลกระทบจากสถานการณท์ัว่ไปและสถานการณ์วิกฤต 98 แห่ง และมี

ต  าบล       น าร่องใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัจดัการสุขภาวะชุมชน 20 แห่ง 

ใน 3 เร่ืองหลัก ได้แก่ ระบบอาสาท าดีใหทุ้กคนในชุมชนเขา้ร่วมเป็น

อาสาสมัครในการแกไ้ขปัญหาและเสริมสรา้งสุขภาวะท่ีดี  ระบบบริการ

สาธารณะทอ้งถ่ินท่ีเช่ือมโยงบริการสาธารณะต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินเพ่ือให้

ชุมชนเขา้ถึงและใชบ้ริการไดอ้ย่างเต็มท่ี และระบบสนับสนุนแผนชุมชน

และการมีส่วนร่วมใหชุ้มชนสามารถติดตามโครงการต่าง ๆ รวมถึงการ

จดัท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม และ               (2) พฒันา “ต าบลน่า

อยู่” ท่ีสามารถตอบสนองต่อแนวนโยบายในสถานการณ์ทัว่ไปและ

สถานการณ์วิกฤต เกิดเป็นรูปแบบการจดัการกบัโรคระบาดจนเป็น   วิถี

ของชุมชนทอ้งถ่ิน 681 แห่ง 

2. แผนการสรา้งเสริมสุขภาวะ

ในองคก์ร 

(1) สนับสนุนการยกระดบัองคก์รสุขภาวะสู่ “องคก์รธุรกิจคุณธรรม”                  

ได ้144 องคก์ร และ “องคก์รคุณธรรมตน้แบบ” 50 องคก์ร และ (2) 

พฒันาใหเ้กิดนกัส่งเสริมคุณธรรมภาคธุรกิจ 432 คน จาก 286 องคก์ร 

ท าใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานและความสมัพนัธร์ะหว่างพนักงานดี

ขึ้ น 

เป้าประสงคท์ี่ 4 สรา้งค่านิยมและโอกาสการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 2 แผนงาน  

1. แผนระดบัสื่อและวิถีสุข

ภาวะทางปัญญา 

(1) พฒันาศกัยภาพนักสื่อสารสุขภาวะและผูน้  าการเปล่ียนแปลง ให้

สามารถน าทักษะไปใชด้ าเนินกิจกรรมสรา้งการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีได ้
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และ (2) พฒันากระบวนการสื่อสารเพื่อสุขภาวะในช่วงโควิด-19 เช่น 

จดัท าการด์เพ่ือนใจ เพ่ือพฒันาและสรา้งแรงบนัดาลใจใหต้นเอง ซ่ึงมีหลาย

องคก์ารน าไปใชแ้ละเผยแพร่ เช่น สมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและ

จดัท าชุดนิทานสรา้งเสริมสุขภาพประเด็นป้องกนัโควิด-19 

2. แผนสรา้งเสริมความเขา้ใจ        

สุขภาวะ 

(1) พฒันาระบบสารสนเทศสุขภาพ “สื่อเฉพาะคุณ” เพ่ือช่วยการเขา้ถึง

ขอ้มลู 

ท่ีสอดคล้องกับชีวิตและพฤติกรรม และ (2) พัฒนาแพลตฟอร์ม

สนับสนุนสุขภาพจิตเยาวชน “CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ” 

ซ่ึงเป็นชุมซนออนไลน์ผ่าน Facebook  เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีแลกเปล่ียน แบ่งปัน

เร่ืองราว และ             ส่งมอบพลงับวกใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั 

เป้าประสงคท์ี่ 5 ขยายโอกาสและพฒันาศกัยภาพการสรา้งนวตักรรมสุขภาวะ ประกอบดว้ย 1 แผนงาน 

แผนสรา้งสรรคโ์อกาสและ

นวตักรรมสุขภาวะ 

(1) พฒันานวตักรรมรุ่นใหม่ 253 คน สามารถผลิตตน้แบบนวตักรรม

สรา้งเสริมสุขภาวะที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย 102 ช้ินงาน เช่น 

โปรแกรมพฒันาความเมตตากรุณาต่อตนเองในรูปแบบออนไลน์ท่ีจะช่วย

ใหว้ยัรุ่นรูจ้กัตวัเองมากขึ้ น และสอนวิธีการฟ้ืนความเมตตากรุณาต่อตนเอง

ท่ีมกัจะถูกหลงลืมไปใหก้ลบัคืนมา และเคร่ืองมือช่วยสรา้งปฏิสัมพันธ์ใน

การเรียนออนไลน์ ช่ือ “Alexcher” ใหก้ารเรียนออนไลน์น่าสนใจและลด

ความตึงเครียด และ (2) กลุ่มเด็ก/เยาวชนกลุ่มเป้าหมายสามารถผลิต

สื่อดิจิทัลสรา้งเสริมสุขภาวะเผยแพร่ผ่านออนไลน์ 11 ช้ินงาน ซ่ึง

ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยมีประชาชน

เขา้ถึงขอ้มลูกวา่ 275,000 คน 

เป้าประสงคท์ี่ 6 ส่งเสริมสมรรถนะของระบบบริการสุขภาพและระบบสนับสนุน ประกอบดว้ย 2 

แผนงาน 

1. แผนสนบัสนุนการสรา้ง

เสริมสุขภาพผ่านระบบบริการ

สุขภาพ 

(1) พฒันาตน้แบบ “ระบบสุขภาพอ าเภอที่พึงประสงค”์ ขบัเคล่ือน 6 

ประเด็นสุขภาพ (ประเด็นยาเสพติด โควิด-19 การป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน อาหารปลอดภัย ผูสู้งอายุและโรคเร้ือรัง และขยะและ

ส่ิงแวดลอ้ม) ใน                     12 อ าเภอ และ (2) สนบัสนุนการสรา้ง

เสริมสุขภาพเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซ่ึงมีโครงการน าร่อง 

1 เขต คือ เขตพระโขนง เรียกว่า “พระโขนงโมเดล” โดยมีรูปแบบการ

จดับริการทางสงัคมและสุขภาพเพ่ือการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพแบบ

มีส่วนร่วมในกลุ่มผูสู้งอายุตามบริบทสงัคมเมือง กทม. 

2. แผนพฒันาระบบและกลไก

สนบัสนุนเพ่ือการสรา้งเสริม

สุขภาพ 

(1) พฒันากลไกเช่ือมประสานภาคีเครือข่ายสรา้งเสริมสุขภาวะเพ่ือ

สนับสนุนการขบัเคล่ือนงานสรา้งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ และ (2) 

พัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 

เช่น หลกัสูตร                การออกแบบการเรียนรูเ้ชิงรุกแบบออนไลน์และ

การใชก้ลไกเกม และหลกัสูตรแนวทางการจดัตั้งศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน มี

ผูไ้ดร้บัประโยชน์ 3,128 คน 

 

  3. การตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินผลการท างานในปี 2564 

   3.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดค้ะแนน                  

4.88 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) เพ่ิมขึ้ นเมื่อเทียบกบัค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี  (พ.ศ. 2561-2563) ท่ีได ้
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4.72 คะแนน นอกจากน้ี กองทุนฯ ยงัมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ไดค้ะแนนเฉล่ีย 9.35 

คะแนน (คะแนนเต็ม               10 คะแนน) ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 ท่ีได ้9.65 

คะแนน ขณะท่ีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) ไดร้ับผลการประเมิน 93.68 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับ “A” โดยไดค้ะแนนใน

ภาพรวมสูงขึ้ นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสูงกว่าผลประเมินภาพรวมระดับประเทศ (ผลคะแนนเฉล่ีย 

81.25 คะแนน) 

   3.2 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนฯ  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2564 โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไดต้รวจสอบรายงานการเงินของกองทุนฯ และรับรอง

รายงานการเงินดังกล่าวแลว้เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นว่า รายงานการเงินฯ ถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังก าหนด โดยมี

สาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี  

รายการ ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) 

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564  

รวมสินทรพัย ์ 2,754.19 2,192.15 562.01 

รวมหน้ีสิน 269.98 198.57 71.41 

รวมสินทรพัยสุ์ทธิ/ส่วนทุน 2,484.18 1,993.58 490.60 

2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรบัปีสิ้ นสุด วนัที่ 30 กนัยายน 2564  

รวมรายได ้ 4,262.82 4,334.82 (72.00) 

รวมค่าใชจ้่าย 3,788.50 3,874.75 (86.25) 

รายไดสู้ง/(ต า่) กว่าค่าใชจ้า่ย

สุทธิ 

474.32 460.07 14.25 

____________ 
1
เพ่ือส่ือสารสรา้งความเขา้ใจความส าคัญของการจัดงานปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใหแ้ก่ เจา้ภาพจัดงาน 

หน่วยงาน ส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ี ผูป้ระกอบการ และส่ือมวลชนในพ้ืนท่ี 

เพ่ือน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสงัคมไทยในการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
2
กิจกรรมทางกาย คือ การขยบัเคล่ือนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจ าวนั ในอิริยาบถต่าง ๆ ซ่ึงก่อใหเ้กิดการใช้

และเผาผลาญพลังงานโดยกลา้มเน้ือ อนัครอบคลุมการเคล่ือนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจ าวนั เช่น การ

ท างาน การเดินทาง กิจกรรมนัทนาการ  การท างานบา้น การป่ันจกัรยาน และการเล่นกีฬา 
3
กลุ่มเคร่ืองด่ืม 5 ชนิด ไดแ้ก่ (1) น ้าผักผลไม ้น ้าอดัลม และน ้าหวานกล่ินรสต่าง ๆ (2) เคร่ืองด่ืมช็อกโกแลต 

โกโก ้และมอลตส์กดั             (3) ชาปรุงส าเร็จ (4) กาแฟปรุงส าเร็จ และ (5) น ้านมถัว่เหลืองและน ้าธญัพืช 
4
นโยบาย “เด็กไทย เล่นเปล่ียนโลก” จะช่วยใหเ้กิดผลลพัธ์ไปท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีตัวเด็กโดยตรง ในการส่งเสริม

พฒันาการของเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ร่างกาย จิตใจ สงัคม และสติปัญญา โดยอาศยัความร่วมมือของคนใน

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือเป็นการพฒันาท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของทุนมนุษย ์

 

7. เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารอง

จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ  าเป็น เพื่อด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าประเภท

รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัและรบัทราบตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอดงัน้ี  

  1. อนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใชย้านยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต ์(มาตรการสนับสนุนการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าฯ) จ านวน 2,923.397 ลา้นบาท 
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  2. รับทราบแนวทางการด าเนินงานตามประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขการรบัสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าประเภทรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

ประกาศ ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 [ในส่วนของมาตรการท่ีไมใ่ช่ภาษี (เงินอุดหนุน)] 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กค. รายงานวา่ 

  1. ภายหลงัจากท่ีคณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมยานยนตไ์ฟฟ้า                 

เพื่อสนับสนุนใหร้าคาของรถยนตแ์ละรถจักรยานยนตแ์บบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEV) ลดลง

ใกลเ้คียงกับราคารถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตป์ระเภทเครื่องยนตส์นัดาปภายใน1
 ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดความ

ตอ้งการซ้ือและสรา้งแรงจูงใจใหมี้การผลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์บบพลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 

(BEV) เพ่ิมข้ึน โดยมีเป้าหมายเพ่ือใหป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้า และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขนัของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและช้ินส่วนส าคัญของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ดังน้ัน 

เพ่ือใหก้ารสนับสนุนการใชย้านยนต์ไฟฟ้าฯ เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ภาครฐัตั้งไว ้และเพ่ือใหเ้งินอุดหนุนและ

ส่วนลดทางภาษีต่าง ๆ ตกสู่ประชาชนอย่างแทจ้ริง กค. โดยกรมสรรพสามิตจึงไดด้ าเนินการออกประกาศกรม

สรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการรบัสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใชย้าน

ยนตไ์ฟฟ้าประเภทรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต  ์เม่ือวนัที่ 21 มีนาคม 2565 เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

และเง่ือนไขการรบัสิทธิในส่วนของมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี (เงินอุดหนุน) ตลอดจนบทลงโทษในกรณีท่ีผูข้อรบัสิทธิ

ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเง่ือนไขของมาตรการสนับสนุนการใชย้านยนต์ไฟฟ้าฯ โดยมีสาระส าคญัสรุปได ้

ดงัน้ี 

   1.1 ขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ที่ผูข้อเขา้ร่วม (ผูข้อรับสิทธิ) ตามมาตรการ

จะตอ้งด าเนินการเพื่อขอรบัเงินอุดหนุนสรุปได ้ดงัน้ี 

    1.1.1 ผูข้อเขา้ร่วมมาตรการตอ้งเป็นบุคคลตามประกาศกรมสรรพสามิตขา้งตน้ 

ก าหนด เช่น ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม ผูน้ าเขา้ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่าย

อย่างเป็นทางการ เป็นตน้ และตอ้งเขา้มาท าขอ้ตกลงร่วมกับกรมสรรพสามิต เพ่ือรับทราบและปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข             ท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด และยอมรบับทลงโทษหากไมส่ามารถด าเนินการได ้

    1.1.2 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งยื่นขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้

ยานยนต์ไฟฟ้าฯ ส าหรบัยานยนต์ไฟฟ้าของตนเองเป็นรายรุ่น เพ่ือใหก้รมสรรพสามิตพิจารณาโครงสรา้งราคา

ขายปลีกแนะน าก่อนและหลงัรบัสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าฯ เพ่ือใหร้าคาขายปลีกแนะน า

ส าหรบัยานยนต์รุ่นดังกล่าวสะทอ้นถึงส่วนลดต่าง ๆ ท่ีภาครฐัมอบใหต้ามมาตรการสนับสนุนการใชย้านยนต์

ไฟฟ้าฯ 

    1.1.3 เมื่อผูเ้ขา้ร่วมมาตรการสนับสนุนการใชย้านยนต์ไฟฟ้าฯจ าหน่ายยาน

ยนต์ไฟฟ้ารุ่นท่ีไดร้บัสิทธิใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งด าเนินการรวบรวมเอกสารหลกัฐานการจ าหน่าย

และการจดทะเบียนยานยนตไ์ฟฟ้าคนัดงักล่าว เพ่ือส่งใหก้รมสรรพสามิตเป็นรายไตรมาส เพ่ือใหก้รมสรรพสามิต

ด าเนินการพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินอุดหนุนต่อไป 

    1.1.4 กรมสรรพสามิตด าเนินการรวบรวมเอกสารหลกัฐานพรอ้มประเมินเงิน

อุดหนุนทั้งหมดในไตรมาสน้ัน ๆ เพ่ือด าเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณหากได้รับการอนุมัติ ก็จะ

ด าเนินการจ่ายเงินอุดหนุนใหแ้ก่ผูร้บัสิทธิต่อไป 

    1.1.5 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการไม่ด าเนินการผลิตรถยนตนั์ง่รถยนตโ์ดยสารท่ี

มีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน หรือรถจักรยานยนต์ แลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยการน าเขา้ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขท่ีก าหนด กรมสรรพสามิตจะเรียกคืนเงินอุดหนุนดงักล่าวจากผูไ้ดร้บัเงินอุดหนุนเป็นรายคนัตามจ านวนท่ี

ไม่สามารถด าเนินการผลิตชดเชยได ้พรอ้มดอกเบ้ียรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยไม่คิดทบตน้ และจะบงัคบัตามหนังสือ

สญัญาค ้าประกนัโดยธนาคารท่ี             วางไว ้
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   1.2 การใหเ้งินอุดหนุนแก่ผูไ้ดร้บัสิทธิตามมาตรการสนบัสนุนการใชย้านยนตไ์ฟฟ้า

ฯ              สรุปได ้ดงัน้ี 

ประเภทรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

จ านวนเงิน

อุดหนุน (บาท/

คนั) 

1) กรณีรถยนตน์ัง่ หรือรถยนตโ์ดยสารที่มีที่นัง่ไม่เกิน 10 คน ประเภท BEV ที่มีราคา

ขายปลีกแนะน าไม่เกิน 2 ลา้นบาท 

    1.1) ส าหรบัรถยนต์นัง่หรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน ท่ีมีขนาดความจุ

ของแบตเตอร่ีตั้งแต่ 10 กิโลวตัตช์ัว่โมงแต่นอ้ยกวา่ 30 กิโลวตัตช์ัว่โมง 

    1.2) ส าหรบัรถยนต์นัง่หรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน ท่ีมีขนาดความจุ

ของแบตเตอร่ีตั้งแต่ 30 กิโลวตัตช์ัว่โมงขึ้ นไป 

 

 

70,000 

 

150,000 

2) กรณีรถยนตก์ระบะประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกแนะน าไม่เกิน 2 ลา้นบาท 

เฉพาะรถยนตก์ระบะท่ีผลิตในประเทศและมีขนาดความจุของแบตเตอร่ีตั้งแต่ 30 กิโลวตัต์

ชัว่โมงขึ้ นไป (เฉพาะรถยนตก์ระบะท่ีผลิตในประเทศเท่าน้ัน) 

150,000 

3) กรณีรถจกัรยานยนตป์ระเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกแนะน าไม่เกิน 150,000 

บาท 

18,000 

   

  2. กค. โดยกรมสรรพสามิตไดป้ระมาณการค่าใชจ้่ายโดยใชเ้กณฑก์ารใหเ้งินอุดหนุนแก่ผูไ้ดร้บั

สิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใชย้านยนต์ไฟฟ้าฯ (ตามขอ้ 1.2) และไดม้ีหนังสือไปยงั สงป. เพ่ือขอรบัการ

จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จ าเป็น จ านวน 3,000    ลา้นบาท เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใชย้านยนต์

ไฟฟ้าฯ ซ่ึง สงป. ไดน้ าเรื่องดงักล่าวกราบเรียนนายกรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาแลว้ นายกรฐัมนตรีไดเ้ห็นชอบ

ให ้กค. โดยกรมสรรพสามิตใชจ้่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 

รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ  าเป็น เพ่ือด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว และให ้กค. โดย

กรมสรรพสามิตจดัท าแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ พรอ้มทั้งรายละเอียดค่าใชจ้่าย

เพ่ือท าความตกลงกับ สงป. ตามขั้นตอนต่อไป และให ้กค. น าเร่ืองดังกล่าวเสนอขออนุมติัต่อคณะรฐัมนตรี

ตามนัยระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จ าเป็น พ.ศ. 2562 ขอ้ 9 (3) ต่อไป 

  3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผูไ้ดร้บัสิทธิท่ีตอ้งไดร้บัเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุน

การใช ้           ยานยนต์ไฟฟ้าฯ จ านวน 5 ราย
2
 แบ่งเป็นรถยนต์ จ านวน 18,100 คนั และรถจกัรยานยนต์ 

จ านวน 8,800 คนั โดยมีแผนการใชง้่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปได ้ดงัน้ี 

 

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนเงิน (ลา้น

บาท) 

1. เงินอุดหนุนตามมาตรการสนบัสนุนการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าฯ 2,873.400 

   1.1 รถยนต ์(18,100 คนั x เงินอุดหนุนคนัละ 150,000 บาท) 2,715.000 

   1.2 รถจกัรยานยนต ์(8,800 คนั x เงินอุดหนุนคนัละ 18,000 บาท) 158.400 

2. เงินส าหรับโครงการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ตามมาตรการสนบัสนุนการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าฯ  

49.997 

รวมทั้งสิ้ น 2,923.397 
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__________________ 
1
เคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน คือ เคร่ืองยนต์ท่ีมีการระเบิดหรือเผาไหมส้่วนผสมของเช้ือเพลิง ซ่ึงหมายถึงน ้ามนั

รถยนตก์บัอากาศท่ีเกิดขึ้ นภายในเคร่ืองยนต ์แลว้เกิดการออกซิไดซ ์(Oxidizing) กระทัง่มีการขยายตวั จนแตกตวั

ภายในหอ้งเผาไหม ้ท าใหแ้รงระเบิดจากการเผาไหมจ้ะถูกเปล่ียนเป็นพลงังาน ซ่ึงเคร่ืองยนต์เผาไหมภ้ายในได้

พลงังานจากการระเบิดดงักล่าวมาใชข้บัเคล่ือนตวัรถยนต ์
2
ผูไ้ดร้ับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใชย้านยนต์ไฟฟ้าฯ จ านวน 5 ราย แบ่งเป็นผูป้ระกอบอุตสาหกรรม

รถยนต ์จ านวน 4 ราย ไดแ้ก่ บริษัท เอสเอไอชี มอเตอร ์ - ชีพี จ ากดั (MG) บริษัท เกรา วอลล ์มอเตอร์ แมนู

แฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (GWM) บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั (TOYOTA) บริษัท เนตา้ 

ออโต ้(ไทยแลนด)์ จ ากดั (NETA) และผูป้ระกอบอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ บริษัท เตโก ้

กรีน เอนเนอรจี์ จ ากดั (Deco Green) 

 

8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเพิ่ม “กิจกรรมส่งเสริมการคา้พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสข์า้มพรมแดน (Cross-

Border e-Commerce) ภายใตโ้ครงการ SMEs Pro-active” 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเพ่ิม “กิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข ้าม

พรมแดน (Cross-Border e-Commerce) ภายใตโ้ครงการ SMEs Pro-active” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 

31 มีนาคม 2556 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  พณ. รายงานวา่ 

  1. กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศไดด้ าเนินโครงการ SMEs Pro-active อย่างต่อเน่ืองมา

จนถึงปัจจุบนั โดยใหก้ารสนับสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ไทยไปแลว้ จ านวน 6,610 ราย มีการเขา้ร่วมกิจกรรม

รวมทั้งส้ิน 1,721 งาน ส่งผลใหเ้กิดมูลค่าทางการคา้ 17,323 ลา้นบาท โดยไดร้บัอนุมติัวงเงินในการด าเนิน

โครงการจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยเ์ป็นประธานกรรมการ) แบ่ง

ออกเป็น 3 ระยะ
1
 ดงัน้ี 

   (1) ระยะท่ี 1 (ปีงบประมาณ 2556 - 2558) จ านวน 400 ลา้นบาท ใหก้ารสนับสนุน

ผูป้ระกอบการ จ านวน 2,600 ราย เขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 427 งาน และเกิดมูลค่าทางการคา้ 8 ,600 ลา้น

บาท 

   (2) ระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2559 - 2561) จ านวน 401.6 ลา้นบาท ใหก้าร

สนับสนุนผู้ประกอบการ จ านวน 1,747 ราย เขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 520 งาน และเกิดมูลค่าทางการคา้ 

8,520 ลา้นบาท 

   (3) ระยะท่ี 3 (ปีงบประมาณ 2562 - 2567) จ านวน 500 ลา้นบาท ขณะน้ีอยู่

ระหว่าง                  การด าเนินโครงการ โดยใหส้นับสนุนผูป้ระกอบการไปแลว้ จ านวน 2 ,263 ราย เขา้ร่วม

กิจกรรมจ านวน 774 งาน และ             เกิดมูลค่าทางการคา้ 203 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินในการใหก้าร

สนับสนุนผูป้ระกอบการ จ านวน 248.03 ลา้นบาท               (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565) (ขณะน้ี 

พณ. อยูร่ะหวา่งการด าเนินโครงการ SMEs Pro-active ระยะท่ี 3) 

  2. ในการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและเพ่ิมศกัยภาพของผูป้ระกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs Pro-active) (อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศเป็นประธานกรรมการ) ครั้งท่ี 

1/2564 (49) เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางและหลกัเกณฑก์ารสนับสนุน

ผูป้ระกอบการในการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการคา้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ขา้มพรมแดน (Cross-Border e-

Commerce) ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active และในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งท่ี 

1/2565 เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ท่ีประชุม            มีมติอนุมติัการเพ่ิมกิจกรรมดงักล่าวภายใตโ้ครงการ 

SMEs Pro-active โดยใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
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  3. กิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิ เ ล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-

Commerce) ภายใตโ้ครงการ SMEs Pro-active มีกรอบแนวทางและหลกัเกณฑก์ารสนับสนุนผูป้ระกอบการ

ในการเขา้ร่วมกิจกรรม ดงัน้ี 

รายการ รายละเอียด 

1. ลกัษณะการจดั 

กิจกรรม 

 

การใชแ้พลตฟอรม์ตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ขา้มพรมแดน (Cross-Border                     

e-Commerce) (แพลตฟอรม์ฯ) ในการขยายตลาดการคา้สู่สากล เฉพาะประเภท 

B-2-B (Business-to-Business) ท่ีด าเนินธุรกิจขายสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ท่ี

เป็นองคก์รเท่าน้ัน 

2. คุณสมบัติผูส้มัคร

เขา้ร่วมกิจกรรม 

ผูป้ระกอบการตอ้งมีคุณสมบัติพ้ืนฐานตามหลักเกณฑ์โครงการฯ และมีคุณสมบัติ

เพ่ิมเติม ดงัน้ี 

- เป็นสมาชิก Thaitrade.com
2
 

- ในกรณีท่ีไมเ่คยส่งออก ใหผ่้านการอบรมความรูเ้ก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

(ไดร้บัยกเวน้คุณสมบติัท่ีตอ้งเคยเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้/กิจกรรมท่ีกรมจดั) 

3. วงเงินสนบัสนุน เบิกจา่ยตามจริงไม่เกิน 100,000บาท ตอ่บริษทัตอ่ครั้ง 

4. จ  านวนสิทธิในการ

เขา้ร่วมกิจกรรม 

 

6 สิทธิตลอดทั้งระยะ (ไม่รวมจ านวนสิทธ์ิในการเข ้าร่วมงานแสดงสินค้าใน

ต่างประเทศ/กิจกรรมสรา้งโอกาสทางการคา้และเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ/

งานแสดงสินคา้/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ) 

5 .  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่

สนบัสนุน 

 

- ค่าใชจ้่ายแรกเขา้ และ/หรือค่าสมาชิก (Membership Fee) และ/หรือ ค่าแพคเกจ 

(Package) ของแพลตฟอรม์ฯ 

- ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าการตลาด และค่าใชจ้่ายในการท า Online Content ของ

แพลตฟอรม์ฯ 

6. ประเภทสินคา้ 

 

สินคา้ไทยทุกประเภทท่ีมีศักยภาพและสามารถวางขายบนแต่ละแพลตฟอรม์ไดโ้ดย

ฝ่ายเลขานุการฯ จะท าการสุ่มตรวจใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีแจง้ในการสมคัร 

7. การเบิกจา่ย 

 

จดัส่งเอกสารเบิกจ่ายถึงสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย หรือ สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย หรือ สภาผูส้่งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย ภายใน 45 วนั 

พร้อมแนบรายงานผลสถิ ติยอดขายท่ี เ กิดขึ้ นจ ริงของแพลตฟอร์มพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสอ์ยา่งนอ้ย 1 เดือน 

8. แนวทางในการ

ประเมิน 

ผลการเขา้ร่วม

กิจกรรม 

แจง้รายงานผลสถิติยอดขายท่ีเกิดขึ้ นจริงของแพลตฟอรม์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ทุก                

3 เดือน ใหก้รมฯ ทราบผ่านทางระบบ หากไม่ด าเนินการจะมีผลต่อการขอรับ

สนับสนุนในครั้งต่อไป 

9. รายช่ือ

แพลตฟอรม์พาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกสท์ี่ให้

การสนบัสนุน 

แพลตฟอรม์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสช์ั้นน าท่ีมีมาตรฐาน ความน่าเช่ือถือ ความนิยมใน

ตลาดท่ีเป็นลักษณะ B-2-B เช่น Alibaba, KlangOne, GlobalConnect โดยรวบรวม

เป็นบัญชีรายช่ือกิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข ้ามพรมแดน 

(Qualified Cross-Border e-Commerce List : QCL) 

  4. การเพ่ิมกิจกรรมการคา้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์า้มพรมแดน (Cross-Border e - Commerce

) ภายใตโ้ครงการ SMEs Pro-active จะเป็นการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs ไทยใหย้งัคงสามารถท าธุรกิจ

การคา้ระหว่างประเทศไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งไปเขา้ร่วมงานในต่างประเทศ ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นการเดินทางและ

รูปแบบการจดังานแสดงสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณข์องโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 โดยการเพ่ิม

กิจกรรมส่งเสริมการคา้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์า้มพรมแดนน้ียงัสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 

ฉบบัท่ี 8 ประเด็น ผูป้ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในการ
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สรา้งโอกาสการเขา้ถึงตลาด และส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดับสากล อีกทั้งเป็นการขยาย

บทบาทโครงการ SMEs Pro-active โดยต่อยอดจากการสนับสนุนกิจกรรมงานแสดงสินคา้รูปแบบเดิม 

____________________ 
1
โดยท่ีคณะรฐัมนตรีมีมติ (3 พฤษภาคม 2559) อนุมัติหลกัการในการใชเ้งินตน้เพื่อด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรก์องทุนฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นตน้ไป โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการคา้

ระหว่างประเทศเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัแผนงานและจดัสรรเงินตามระเบียบและหลกัเกณฑก์องทุนฯ ตามท่ี พณ. 

เสนอ ดังน้ัน โครงการ SMEs Pro - active ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 จึงไม่ไดม้ีการน าเสนอคณะรฐัมนตรี ทั้งน้ี 

ปัจจุบนักองทุนฯ มีวงเงินคงเหลือประมาณ 678.58 ลา้นบาท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565) 
2
Thaitrade.com เป็นหน่ึงใน Cross-Border e-Commerce ของประเทศไทย ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการคา้

ระหว่างประเทศ พณ. โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและผลักดันใหผู้ส้่งออกของไทยสามารถน าสินคา้และ

บริการมาเสนอใหก้บัลกูคา้ในต่างประเทศไดผ่้านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงบริการน้ีไมม่ีค่าใชจ้่ายใด ๆ 

 

9. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนบัสนุนงานโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565 

  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง 

(กปส.) เสนอผลการประชุม กปส. ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล โดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

ประเด็น ผลการด าเนินงาน/มตทิี่ประชุม 

1. เรื่องเพื่อทราบ 

    1.1 ผลการด าเนินงาน

ของมูลนิธิโครงการหลวง

และหน่วยงานสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามแผนแม่บท

ศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวง

และแผนแม่บทโครงการ

พั ฒ น า พ้ื น ที่ สู ง แ บ บ

โครงการหลวงระยะ 6 ปี 

(พ.ศ. 2560-2565) 

(1) ผลการด าเนินงานในพ้ืนที่มูลนิธิโครงการหลวง
1
 เช่น ด าเนินงานวิจยั

คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ท่ีเหมาะสมต่อการส่งเสริมให้แก่

เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง จ านวน 50 ชนิด 126 สายพันธุ์และไดน้ าผลงานวิจยั

ดังกล่าวไปส่งเสริมใหเ้กษตรกรสรา้งรายไดร้วมทั้งส้ิน 168 ลา้นบาท โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 สรา้งรายไดร้วมทั้งส้ิน 7,083.23 ลา้นบาท 

สนับสนุนการจดัท าแผนชุมชนการรวมกลุ่มในชุมชน เช่น สหกรณ์เกษตร 

กลุ่มออมทรพัยฟ้ื์นฟู รกัษาสิ่งแวดลอ้มในชุมชนและป่าตน้น ้าล าธาร เช่น การ

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพ้ืนท่ีใหม่รวม 2 ,246 ไร่ จ านวน 

373,166 ตน้ การปลูกป่าฟ้ืนฟูป่าตน้น ้า 23,795 ไร่ และพัฒนาแหล่งน ้า

ขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร อุปโภคและบริโภค และระบบกระจายน ้า สนับสนุน

ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงและชุมชน จ านวน 86 แห่ง และจดัหาและซ่อมบ ารุง

ระบบประปาบาดาล 67 แห่ง 

(2) ผลการด าเนินงานในพ้ืนที่โครงการพฒันาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง
2
 เช่น พัฒนาพันธุพ์ืชเศรษฐกิจและพืชทอ้งถิ่น ท่ีมีลักษณะเฉพาะส าหรับ

พ้ืนท่ีสูง รวม            24 พนัธุ์ (กญัชง องุ่น และกาแฟอะราบิกา) ส่งเสริม

การปลูกพืชและสตัวช์นิดใหม่ที่มีมูลค่าสูงทดแทนพืชเดิมท่ีใหผ้ลตอบแทน

พ้ืนท่ีต า่ ท าใหปั้จจุบันเกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมมากกว่า 350 ลา้นบาทต่อปี 

สรา้งผูน้  าชุมชนและผูน้  าเกษตรกร จ านวน 1,000 คน อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

โดยแบ่งแยกพ้ืนท่ีป่าและพ้ืนท่ีท ากินในทุกชุมชน และจดัท าแผนท่ีดินรายแปลง

ของเกษตรกร 394 ชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า รวมทั้งพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น พัฒนาแหล่งน ้ าเ พ่ือ

การเกษตร อุปโภคและบริโภค 119 แห่ง 
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(3) ผลการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนฯ ไดแ้ก่ การด าเนินการตาม

แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยมีงบประมาณท่ีไดร้ับจัดสรรรวม 

3,335.41 ลา้นบาท มีผลการใชจ้่ายงบประมาณ 2,471.94 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 74.11 ของงบประมาณท่ีไดร้ับการจัดสรร และการด าเนินการตาม

แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง โดยมีงบประมาณท่ี

ไดร้บัการจดัสรร 1,907.53 ลา้นบาท มีผลการใชจ้่ายงบประมาณ 1,309.09 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 68.63 ของงบประมาณท่ีไดร้บัการจดัสรร 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 

    1.2 ความก้าวหน้าการ

ก่ อ ส ร้ า ง ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ

พัฒนาการเกษตรโครงการ

หลวง ชนกาธิเบศรด าริ
3 

ก่อสรา้งแลว้เสร็จ รอ้ยละ 99.7 และมูลนิธิโครงการหลวงไดล้งนามความ

ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วยแล้ว จึงขอให้กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) ใหก้ารสนับสนุนการด าเนิน

งานวิจัยและให้ส านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนงานวิจยัท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินงานร่วมกบัมูลนิธิโครงการหลวง และ

การจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณท่ี์ส าคญัของศูนยว์ิจยัฯ เพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม : รบัทราบและมอบให ้สงป. และ อว. พิจารณาใหก้ารสนับสนุน

งบประมาณแก่หน่วยงานและมหาวิทยาลยัท่ีด าเนินงานร่วมกบัมูลนิธิโครงการ

หลวงในการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณท่ี์ส าคญัของศูนยว์ิจยัดงักล่าว และการ

ด าเนินงานวิจยัเพื่อพฒันาพ้ืนท่ีสูงต่อไป 

    1.3 ความก้าวหน้าการ

จดัตั้งสถาบนัการเรียนรูก้าร

พฒันาทางเลือกอย่างยัง่ยืน

มูลนิธิโครงการหลวง 

กปส. ไดข้บัเคล่ือนการจดัตั้งสถาบนัการเรียนรูฯ้ โดยประชาสมัพนัธส์ถาบนั

การเรียนรูฯ้ ในระดับนานาชาติ ผ่านการประกาศเจตนารมณ์การจัดตั้ง

สถาบันในการประชุมวิชาการนานาชาติ เมื่อปี  2562 และการประชุม

คณะกรรมาธิการยาเสพติด ครั้งท่ี 63 ณ สาธารณรฐัออสเตรีย เมื่อปี 2563 

เพ่ือเผยแพร่รูปแบบการพฒันาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง รวมทั้งได้คดัเลือก

พ้ืนที่ที่มีศกัยภาพเพ่ือเป็นสถานท่ีถ่ายทอดวิชาการเกษตรและองคค์วามรูข้อง

โครงการหลวง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนวิชาเรียนรู ้โดยถอดบทเรียน

จากประสบการณใ์นการพฒันาพ้ืนท่ีสูงสาขาต่าง ๆ และส่งเสริมการเรียนรูท้ั้ง

ในประเทศและนานาชาติ รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสถาบันการ

เรียนรูฯ้ ดว้ย ทั้งน้ี มีแผนเปิดตัวสถาบันการเรียนรูอ้ย่างเป็นทางการในปี 

2567 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 

    1 . 4  ก ร อ บ ค า ข อ ง

งบประมาณรายจ่ ายของ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุน

งานพัฒนา พ้ื นที่ สู ง  งาน

โครงการหลวง และงาน

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ

โครงการหลวง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ดัท าแผนการด าเนินงานและค าของบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ดงัน้ี 

(1) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพ้ืนที่ สูงอย่างยัง่ยืน ประจ  า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 31 หน่วยงาน 

งบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรรเบ้ืองตน้รวม 1,398.10 ลา้นบาท 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพ้ืนที่ โครงการหลวง ประจ  าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  มีหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 27 หน่วยงาน 

งบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรรเบ้ืองตน้รวม 890.14 ลา้นบาท 

(3) แผนปฏิบตัิการดา้นการพฒันาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ประจ  าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  มีหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 24 หน่วยงาน 

งบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรรเบ้ืองตน้รวม 435.27 ลา้นบาท 
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มติที่ประชุม : รับทราบและใหห้น่วยงานด าเนินตามแผนงาน/โครงการท่ี

ไดร้บั            การจดัสรรงบประมาณต่อไป 

2. เรื่องเพื่อพิจารณา 

กรอบงบประมาณรายจ่ายของ

หน่วยงานต่าง ๆ  ที่สนับสนุน

งานพัฒนา พ้ื นที่ สู ง ง าน

โครงการหลวง และงาน

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ

โครงการหลวง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 

(1) แผนปฏิบตัิการดา้นการพฒันาพ้ืนที่สูงอย่างยัง่ยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2566-2570) มีหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 29 หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ 

1,988.01  ลา้นบาท 

(2) แผนปฏิบัติการดา้นพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2566-2570) มีหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 27 หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ

รวม 853.17 ลา้นบาท 

(3) แผนปฏิบตัิการดา้นการพฒันาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี              

(พ.ศ. 2566-2570) มีหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 20 หน่วยงาน วงเงิน

งบประมาณรวม 687.36 ลา้นบาท 

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบให ้สงป. รับไปพิจารณาตามขั้นตอนและ

ระเบียบ           ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมอบให ้สวพส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ 

หารือกบั สงป.                  เพ่ือก าหนดโครงสรา้งแผนงานภายใตยุ้ทธศาสตร์

การจดัสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

3. เรื่องอื่น ๆ นายกรฐัมนตรีกล่าวว่า ผูว้่าราชการจงัหวดั นายอ าเภอ และขา้ราชการระดับ

ท้องถ่ินต้องรับทราบและน านโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติใหเ้กิดผลเป็น

รูปธรรมและประชาชนไดร้บัประโยชน์ รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ข

ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าและน าขอ้มูลจากระบบบริหารจดัการขอ้มูลการ

พฒันาคนแบบช้ีเป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) มา

ใชใ้นการแกปั้ญหากบัครวัเรือนเป้าหมาย โดยจดัสรรงบประมาณและด าเนิน

โครงการใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีดว้ย 

นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรีไดม้อบหมายใหส้ านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ

ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินโครงการบริหารจดัการน ้าของประเทศ เช่น 

การท าแกม้ลิง การดึงน ้าจูงน ้า และการแกปั้ญหาน ้าท่วมและโครงการอ่างเก็บ

น ้าล าสะพุงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริใหเ้กิดความต่อเน่ืองต่อไปดว้ย 

_____________________ 
1 
รบัผิดชอบโดยมูลนิธิโครงการหลวง มีหน้าท่ีด าเนินงานในพ้ืนท่ี 6 จงัหวดัภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

เชียงราย ล าพนู พะเยา แมฮ่่องสอน และตาก 
2
รบัผิดชอบโดยสถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) (สวพส.) มีหน้าท่ีสนับสนุนโครงการหลวงและ

ขยายผลโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มบนพ้ืนท่ีสูงอ่ืน ๆ ของประเทศไทย เช่น 

จงัหวดัเพชรบรูณ ์พิษณุโลก เลย และสุโขทยั 
3
ศูนยว์ิจยัฯ ตั้งอยูท่ี่ จ.เชียงใหม ่มีหนา้ท่ีสนับสนุนการวิจยัและพฒันาพนัธุพื์ชปลอดโรคโดยใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ  

 

10. เรื่อง รายงานสถานการณก์ารส่งออกของไทย เดือนมิถุนายน และครึ่งแรกของปี 2565 

  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบรายงานสถานการณก์ารส่งออกของไทย เดือนมิถุนายน และคร่ึงแรกของ

ปี 2565 ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเ์สนอ ดงัน้ี  

 

 

 สาระส าคญั และขอ้เท็จจริง 
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   1. สรุปสถานการณก์ารส่งออกของไทย เดือนมิถุนายน และครึ่งแรกของปี 2565 

  การส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายน 2565 มีมูลค่า 26,553.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

(907,286 ลา้นบาท) ขยายตวัรอ้ยละ 11.9 ขยายตวัตอ่เน่ืองเป็นเดือนที่ 16 หากหกัสินคา้เก่ียวเน่ืองกบัน ้ามัน 

ทองค า และยุทธปัจจยั ขยายตวัรอ้ยละ 10.4 การส่งออกสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นแรงหนุนส าคญั

ท่ีช่วยสนับสนุนการเติบโตของการส่งออกในเดือน มิ.ย. สะทอ้นความสามารถในการผลิตสินคา้อาหารไทยป้อนสู่

ตลาดโลกและสอดรบันโยบาย               “เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด”  ขณะท่ีการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมยงัคง

เติบโตตามการขยายตัวของภาคการผลิตโลก สอดคลอ้งกับดัชนี ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตโลก (Global 

Manufacturing PMI) ท่ีอยู่เหนือระดบั 50 ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 24 จากค าสัง่ซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีเร่งตวั และการ

ลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้ น 

  มูลค่าการคา้รวม 

  มูลค่าการค้าในรูปเงินเหรียญสหรัฐ เดือนมิถุนายน 2565  การส่งออก มีมูลค่า 

26,553.1                ลา้นเหรียญสหรฐั ขยายตัวรอ้ยละ 11.9 การน าเขา้ มีมูลค่า 28,082.3 ลา้นเหรียญสหรฐั 

ขยายตวัรอ้ยละ 24.5 ดุลการคา้            ขาดดุล 1,529.2 ลา้นเหรียญสหรฐั ขณะท่ีภาพรวมครึ่งแรกของปี 2565 

(มกราคม-มิถุนายน) การส่งออก มีมูลค่า 149,184.8 ลา้นเหรียญสหรฐั ขยายตวัรอ้ยละ 12.7 การน าเขา้ มี

มูลค่า 155,440.7 ลา้นเหรียญสหรฐั ขยายตัวรอ้ยละ 21.0 ดุลการคา้ ขาดดุล 6,255.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ

   

  มูลค่าการคา้ในรูปเงินบาท เดือนมิถุนายน 2565 การส่งออก  มีมูลค่า 907,286 

ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 22.7 การน าเขา้ มีมูลค่า 971,481 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 36.3 ดุลการคา้ ขาด

ดุล 64,195 ลา้นบาท ขณะท่ีภาพรวมครึ่งแรกของปี 2565 (มกราคม-มิถุนายน) การส่งออก มีมูลค่า 

4,945,248 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 23.1 การน าเขา้ มีมูลค่า 5,223,277 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 32.0 

ดุลการคา้ ขาดดุล 278,029 ลา้นบาท 

  การส่งออกสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

  มูลค่าการส่งออกสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตวัรอ้ยละ 24.5 สินคา้

ที่ขยายตวัดี ไดแ้ก่ ผลไมส้ด แช่เย็น แช่แข็ง และแหง้ ขยายตวัรอ้ยละ 39.4 (ขยายตวัในตลาดจีน มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์และเมียนมา) ยางพารา ขยายตวัรอ้ยละ 16.1 (ขยายตวัในตลาดจีน 

มาเลเซีย ญ่ีปุ่น สหรฐัฯ เกาหลีใต ้ตุรกี และอินเดีย) ขา้ว ขยายตวัรอ้ยละ 68.2 (ขยายตวัในตลาดอิรกั สหรฐัฯ 

แอฟริกาใต ้เบนิน ฮ่องกง และเซเนกลั) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ขยายตัวรอ้ยละ 15.3 (ขยายตัวใน

ตลาดสหรฐัฯ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย อียิปต์ แคนาดา สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์และลิเบีย) น ้าตาลทราย ขยายตัวรอ้ยละ 

92.7 (ขยายตวัในตลาดอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์กมัพูชา เกาหลีใต ้ลาว และญ่ีปุ่น) ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง และไก่

แปรรูป ขยายตวัรอ้ยละ 20.1 (ขยายตวัในตลาดญ่ีปุ่น สหราชอาณาจกัร จีน เนเธอรแ์ลนด ์และเกาหลีใต)้ อาหารสตัว์

เล้ียง ขยายตวัรอ้ยละ 13.6 (ขยายตวัในตลาดสหรฐัฯ ญ่ีปุ่น มาเลเซีย ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส)์ สินคา้ส าคญัที่หด

ตวั ไดแ้ก่ เครื่องดื่ม หดตัวรอ้ยละ 7.6 (หดตัวในตลาดเมียนมา จีน สิงคโปร์ แต่ขยายตัวในตลาดเวียดนาม 

กมัพูชา ลาว ฟิลิปปินส ์ฮ่องกง และเกาหลีใต)้ สิ่งปรุงรสอาหาร หดตวัรอ้ยละ 4.4               (หดตวัในตลาด

สหรฐัฯ ญ่ีปุ่น เนเธอรแ์ลนด ์ฟิลิปปินส ์และเมียนมา แต่ขยายตวัในตลาดออสเตรเลีย มาเลเซีย กมัพชูา เกาหลีใต ้

และรสัเซีย) เครื่องเทศและสมุนไพร หดตัวรอ้ยละ 42.1 (หดตัวในตลาดเมียนมา ญ่ีปุ่น สหรฐัฯ ปากีสถาน 

และออสเตรเลีย แต่ขยายตัวในตลาดบังกลาเทศ เวียดนาม จีน อินเดีย และมาเลเซีย) ทั้งน้ี ครึ่งแรกของปี 

2565 การส่งออกสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตวัรอ้ยละ 17.1  

  การส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม 

  มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร ้อยละ 6.7 โดยสินค้าส าคัญ 

ที่ขยายตวัดี ไดแ้ก่ อญัมณีและเครื่องประดบั (ไม่รวมทองค า) ขยายตวัรอ้ยละ 9.1 (ขยายตวัในตลาดอินเดีย 

เยอรมนี สหราชอาณาจกัร สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์และเบลเยี่ยม) เครื่องจกัรกลและส่วนประกอบ ขยายตวัรอ้ย
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ละ 10.4 (ขยายตัวในตลาดจีน อินโดนีเซีย สิงคโปร ์เวียดนาม และอินเดีย) เหล็ก เหล็กกลา้ และผลิตภณัฑ ์

ขยายตัวรอ้ยละ 13.4 (ขยายตัวในตลาดนอร์เวย ์อินเดีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) เครื่องโทรสาร 

โทรศัพท ์อุปกรณแ์ละส่วนประกอบ ขยายตัวรอ้ยละ 52.1 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง 

เมียนมา และไตห้วัน) ผลิตภัณฑอ์ะลูมิเนียม ขยายตัวรอ้ยละ 37.9 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ จีน อินเดีย 

เวียดนาม และเกาหลีใต)้ เครื่องมือแพทยแ์ละอุปกรณ ์ขยายตวัรอ้ยละ 33.3 (ขยายตวัในตลาดสหรฐัฯ ญ่ีปุ่น 

เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมนี และจีน) ขณะที่สินคา้ส าคญัที่หดตวั ไดแ้ก่ รถยนต ์อุปกรณ ์และส่วนประกอบ หดตวั

รอ้ยละ 6.0 (หดตัวในตลาดออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น เวียดนาม สหรฐัฯ และมาเลเซีย แต่ขยายตัวในตลาดฟิลิปปินส ์

อิ น โ ด นี เ ซี ย  ชิ ลี  แ อ ฟ ริ ก า ใ ต้  แ ล ะ ส ห รั ฐ อ า ห รั บ เ อ มิ เ ร ต ส์ )  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ง  ห ด ตั ว 

รอ้ยละ 4.9 (หดตัวในตลาดสหรฐัฯ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมนี และอินเดีย แต่ขยายตัวในตลาดจีน มาเลเซีย 

เวียดนาม เกาหลีใต ้และอินโดนีเซีย) รถจกัรยานยนตแ์ละส่วนประกอบ หดตวัรอ้ยละ 24.4 (หดตวัในตลาด

จีน ญ่ีปุ่น สหรฐัฯ กมัพูชา และบราซิล แต่ขยายตวัในตลาดเบลเยี่ยม สหราชอาณาจกัร เนเธอร์แลนด ์เวียดนาม 

และมาเลเซีย) ทั้งน้ี                ครึ่งแรกของปี 2565 การส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม ขยายตวัรอ้ยละ 10.5

   

ตลาดส่งออกส าคญั 

  การส่งออกไปยงัตลาดส าคัญส่วนใหญ่ขยายตวัต่อเน่ือง ตามค าสัง่ซ้ือจากประเทศคู่คา้ 

ท่ามกลางปัจจยักดดนัจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียงจากผลกระทบของความขดัแยง้ในยูเครน และอตัราเงิน

เฟ้อท่ีเร่งตวั อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปจีนและญ่ีปุ่นยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ี

ยงัซบเซาจากผลกระทบของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ท่ีเขม้งวด ทั้งน้ี ภาพรวมการ

ส่งออกไปยงักลุ่มตลาดตา่งๆ สรุปไดด้งัน้ี (1) ตลาดหลกั ขยายตวัรอ้ยละ 11.9 โดยขยายตวัในตลาดสหรฐัฯ 

รอ้ยละ 12.1 อาเซียน (5) รอ้ยละ 35.6 CLMV รอ้ยละ 19.5 สหภาพยุโรป (27) รอ้ยละ 5.0 ขณะท่ีตลาดจีน 

และญ่ีปุ่น กลบัมาหดตวัรอ้ยละ 2.7 และ 1.0 ตามล าดบั (2) ตลาดรอง ขยายตวัรอ้ยละ 13.2 ขยายตวัในตลาด

เอเชียใต ้รอ้ยละ 49.5 ทวีปออสเตรเลีย รอ้ยละ 4.9 ตะวนัออกกลาง รอ้ยละ 24.0 ทวีปแอฟริกา รอ้ยละ 12.1 และ

ลาตินอเมริกา รอ้ยละ 17.2 ขณะท่ีรสัเซียและกลุ่มประเทศ CIS หดตวัรอ้ยละ 46.8 และ (3) ตลาดอื่น ๆ หดตวั

รอ้ยละ 18.3 อาทิ สวิตเซอรแ์ลนด ์หดตวัรอ้ยละ 66.7 

  2. ปัจจยัสนบัสนุนและมาตรการส่งเสริมการส่งออก 

  การส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชยด์ าเนินการเชิงรุกเพ่ือผลักดันและอ านวย 

ความสะดวกการส่งออกของผู้ประกอบการไทย โดยการด าเนินงานท่ีส าคัญในรอบเดือนท่ีผ่านมา ได้แก่  

(1) การสรา้งความร่วมมือทางการคา้ เพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกไปตลาดใหม่ ๆ อาทิ การเปิดเจรจา FTA 

ไทย-เอฟตา้ การลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหราชอาณาจกัร การขยายการจดัท า Mini FTA 

ไทย-ปูซาน เพ่ือขยายการส่งออกไปยงัเกาหลีใตผ่้านทางท่าเรือปูซาน การเจรจากับผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้ของ

ต่างประเทศ เพ่ือน าสินคา้ไทยไปวางจ าหน่าย และการจดักิจกรรมเจรจาธุรกิจกับผูน้ าเขา้ซาอุดีอาระเบีย (2) 

การเจรจาขยายตลาดส่งออกสินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูป อาทิ การส่งออกมงัคุดไปยงัไตห้วนั การผลกัดนั

กลว้ยหอมไทยและผลิตภณัฑแ์ปรรูปสู่ตลาดญ่ีปุ่น การปลดล็อกอุปสรรคการส่งออกแป้งขา้วเจา้ไปยงัมาเลเซียฝั่ง

ตะวนัตก และ (3) การผลกัดนัสินคา้ทอ้งถิ่นไทยสู่ตลาดต่างประเทศ อาทิ การผลกัดนัน าผา้ไทย GI ไปใชเ้ป็น

บรรจุภณัฑสิ์นคา้แชมเปญของฝรัง่เศส การผลกัดนัขึ้ นทะเบียนสินคา้ GI ในตลาดญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ กาแฟดอยตุง กาแฟ

ดอยชา้ง และสบัปะรดหว้ยมุน่  

  แนวโนม้การส่งออกระยะถดัไป กระทรวงพาณิชยป์ระเมินว่า การส่งออกของไทยยงัขยายตัว

ไดดี้ โดยคาดว่า จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายในการท างานของกระทรวงพาณิชยไ์ด ้เน่ืองจากการท างานเชิงรุกในการ

ส่งเสริมตลาดหลกั และตลาดใหม่ๆ ขณะท่ีปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีเก้ือหนุนการส่งออก ไดแ้ก่ ความตอ้งการสินคา้เกษตร

และอาหารในตลาดโลก ขณะเดียวกันการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมยงัเติบโตตามการขยายตัวของภาคการผลิตโลก 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ทรงตวั และค่าเงินบาทอ่อนค่ามีส่วนช่วยใหก้ารส่งออกสินคา้ไทยสามารถ
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แขง่ขนัดา้นราคากบัคู่แข่งในตลาดโลกได ้อยา่งไรก็ดี ยงัมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากภาวะเงินเฟ้อโลกท่ีพุ่งสูงขึ้ นต่อเน่ืองซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่ออ านาจซ้ือของผูบ้ริโภคในต่างประเทศ 

 

11. เรื่อง  สรุปภาพรวมดชันีเศรษฐกิจการคา้ประจ  าเดือนมิถุนายน 2565 

 คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบสรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการคา้ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 

ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเ์สนอ  ดงัน้ี  

  สาระส าคญั และขอ้เท็จจริง 

   1. สรุปภาพรวมดชันีเศรษฐกิจการคา้เดือนมิถุนายน 2565 ดงัน้ี 

   ดชันีราคาผูบ้ริโภคของไทย (CPI) เดือนมิถุนายน 2565 เท่ากับ 107.58 เมื่อเทียบกับ

เดือนพฤษภาคม 2565 (106.62) เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยที่รอ้ยละ 0.90 (MoM) ชะลอตวัลงจากเดือนก่อนหนา้ ที่

สูงข้ึนรอ้ยละ 1.40 (MoM) ส่งผลใหอ้ตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในเดือนน้ีอยูท่ี่รอ้ยละ 7.66 (YoY) เมื่อเทียบกบัเดือน

เดียวกนัของปีก่อน ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากมาตรการของภาครฐัท่ีพยายามช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มท่ีและ

ผูป้ระกอบการภาคเอกชนไดใ้หค้วามร่วมมือกับภาครัฐในการตรึงราคาขายปลีกเพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระ ต่อค่า

ครองชีพของประชาชน โดยค านึงถึงการไดร้ับประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งเกษตรกร ผูป้ระกอบการ และ

ผูบ้ริโภค เป็นส าคญั 

   ส าหรบัอตัราเงินเฟ้อที่สูงข้ึนรอ้ยละ 7.66 (YoY) มีปัจจยัหลกัจากการเพิ่มขึ้ นของ

ราคาสินคา้กลุ่มพลังงาน ทั้งน ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าไฟฟ้า และก๊าซหุงตม้ ส่งผลใหม้ีสัดส่วนผลกระทบต่ออัตรา

เงินเฟ้อ (Contribution to Percentage Change : CPC) ถึงรอ้ยละ 61.83 ประกอบกับฐานดัชนีราคาผูบ้ริโภค

เดือนมิถุนายน 2564 อยูใ่นระดบัต า่ โดยกลุ่มสินคา้ส าคญัที่มีราคาปรบัสูงข้ึน ไดแ้ก่ 

 กลุ่มพลังงาน มีอัตราการเติบโตของราคารอ้ยละ 39.97 (YoY) ประกอบดว้ย 

น ้ามนัเช้ือเพลิง มีอัตราการเติบโตของราคารอ้ยละ 39.45 ค่าไฟฟ้ารอ้ยละ 45.41 และราคากา๊ซหุงตม้รอ้ย

ละ 12.63 ส่งผลใหก้ลุ่มพลังงานมีสัดส่วนผลกระทบถึงรอ้ยละ 61.83 ของอัตราเงินเฟ้อในเดือนน้ี 

 กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์มีอัตราการเติบโตของราคา รอ้ยละ 

6.42 (YOY อาทิ เน้ือสุกร ไก่สด ไข่ไก่ และเคร่ืองประกอบอาหาร ส่งผลใหก้ลุ่มอาหารมีสดัส่วนผลกระทบรอ้ย

ละ 34.27 ของอตัราเงินเฟ้อในเดือนน้ี โดยการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้กลุ่มอาหารมีสาเหตุจากพลงังานซ่ึง

เป็นตน้ทุนในกระบวนการผลิตสินคา้อาหารทุกขั้นตอน ตลอดจนเป็นตน้ทุนโลจิสติกสแ์ละราคาวตัถุดิบทั้งหมด  

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีสินคา้ท่ีราคาปรบัลดลง อาทิ ขา้วสาร เน่ืองจากปริมาณผลผลิตมีจ านวนมาก และผูป้ระกอบการ

ใหค้วามร่วมมอืลดราคาตามมาตรการ     ลดค่าครองชีพของกระทรวงพาณิชยแ์ละผลไมส้ด โดยเฉพาะ เงาะ มงัคุด 

และลองกอง ท่ีราคาลดลงตามปริมาณผลผลิตท่ีมีค่อนขา้งมาก 

 สินคา้อื่น ๆ มีสัดส่วนผลกระทบรอ้ยละ 3.90 ต่ออัตราเงินเฟ้อในเดือนน้ีโดยมี

รายการท่ีราคาเพ่ิมขึ้ น อาทิ ส่ิงท่ีเก่ียวกบัท าความสะอาด (น ้ายาลา้งจาน น ้ายาปรบัผา้นุ่ม) ของใชส้่วนบุคคล (สบู่

ถูตวั ยาสีฟัน) ยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล ์(บุหร่ี เบียร ์สุรา) และค่าโดยสารสาธารณะ เป็นตน้  ขณะท่ีบาง

รายการมีราคาลดลง อาทิ ค่าส่งพสัดุไปรษณีย ์และค่าเคร่ืองรบัโทรศพัทม์ือถือ เป็นตน้ 

ดชันีราคาผูผ้ลิต เดือนมิถุนายน 2565 สูงข้ึนรอ้ยละ 13.8 (YOY) เป็นการสูงขึ้ นในทุก

หมวดสินคา้ โดยเฉพาะปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ือง จากราคาวตัถุดิบ ตน้ทุนการผลิต และ

การน าเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัความตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง  อยา่งไรก็ตาม  

เมื่อเปรียบเทียบกบัเงินเฟ้อแลว้ พบวา่ อตัราเงินเฟ้อยงัต า่กว่าการเพ่ิมข้ึนของดชันีราคาผูผ้ลิตส่วนหน่ึงเป็นผลจาก

ความร่วมมือของผูป้ระกอบการคา้ปลีกตามมาตรการลดค่าครองชีพของรฐับาลส่วนดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง สูงข้ึน

รอ้ยละ 5.5 (YOY) สูงข้ึนในอตัราท่ีชะลอตวัลง เน่ืองจากราคาเหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็กในตลาดโลกลดลง ขณะท่ี

ตน้ทุนการผลิตยงัคงปรบัตวัสูงข้ึนจากราคาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตทั้งน ้ามนั ถ่านหิน และอลมูิเนียม 
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ส าหรบัดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคโดยรวม อยูท่ี่ระดบั 44.3 เทียบกบัเดือนก่อนหนา้ ท่ี

ระดับ 44.7 สาเหตุเกิดจากความกังวลของประชาชนต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะราคาน ้ามนั ซ่ึงเกิด

จากมาตรการคว า่บาตรของประเทศพนัธมิตรต่อประเทศรสัเซีย ท าใหสิ้นคา้โภคภณัฑม์ีราคาเพ่ิมสูงขึ้ น ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจโลก และส่งผ่านมายงัเศรษฐกิจไทย 

 2. แนวโนม้เงินเฟ้อทัว่ไป  

อัตราเงินเฟ้อไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ยงัมีแนวโน้มขยายตัวในระดับที่ใกลเ้คียงกบั

ไตรมาส            ท่ีผ่านมา ซ่ึงกระทรวงพาณิชยจ์ะติดตามสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ด 

 

 

12. เรื่อง รายงานการวิเคราะหเ์หตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงวิธีปฏิบตัิราชการ

ของหน่วยงานของรฐั 

  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบรายงานการวิเคราะหเ์หตุแห่งการฟ้องคดีเพ่ือเสนอแนะแนวทางการ

ปรบัปรุงวิธีปฏิบติัราชการหน่วยงานของรฐั ตามท่ีส านักงานศาลปกครอง (ศป.) เสนอและใหห้น่วยงานของรฐั

ใหค้วามส าคญักบัรายงานการวิเคราะหเ์หตุแห่งการฟ้องคดีและรายงานแนวทางการปฏิบตัิราชการจากค า

วินิจฉัยของศาลปกครองที่ส  านักงานศาลปกครองไดเ้ผยแพร่ใหแ้ก่หน่วยงานของรฐัทราบเป็นประจ าทุกปี

ดว้ย 

  ทั้งน้ี ศป. เสนอวา่ 

  1. ศาลปกครองมีอ านาจหนา้ที่ตามมาตรา 197 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

บญัญตัิใหศ้าลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเน่ืองมาจากการใชอ้  านาจทางปกครอง

ตามกฎหมายหรือเน่ืองมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบญัญตัิ โดยมีส านักงาน

ศาลปกครองเป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรฐัธรรมนูญมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 76 แห่ง

พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และมีอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 77 

(5) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการจัดท ารายงานวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองและแนวปฏิบัติ

ราชการจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดน าเสนอในรายงานประจ าปีของส านักงานศาลปกครองมาอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือใหห้น่วยงานของรฐัไดร้บัทราบแนวปฏิบติัจากค าวินิจฉยัของศาลปกครอง และปฏิบติัไปในแนวทาง

เดียวกนั เพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัราชการท่ีดีมีคุณภาพมีมาตรฐานเดียวกนั การปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง 

ๆ ใหท้นัสมยั เป็นธรรมอนัน าไปสู่การสรา้งหลกัธรรมาภิบาลใหเ้กิดขึ้ นแก่สงัคมอยา่งยัง่ยืน 

  2. ศป. ไดเ้ผยแพร่รายงานการวิเคราะหเ์หตุแห่งการฟ้องคดีและรายงานแนวทางการ

ปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐทราบเป็นประจ าทุกปี  โดยจัดส่ง

หนังสือดังกล่าวใหแ้ก่หน่วยงานของรฐัในระดับกระทรวง ทบวง กรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รฐัวิสาหกิจ 

องคก์รอิสระ องคก์ารมหาชน รวมถึงหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั จ านวน 9,000 หน่วยงาน แตป่รากฏว่ายงัมีการน า

คดีที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีลกัษณะเดียวกันมาฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปี ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้่า

หน่วยงานของรฐัยงัไม่ไดถื้อปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองหรือยังมิได้

ศึกษาถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามท่ี ศป. ไดเ้ผยแพร่ใหท้ราบ ศป. จงึไดจ้ดัท ารายงานการวิเคราะหเ์หตแุห่งการ

ฟ้องคดีเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณา เพ่ือใหห้น่วยงานของรฐัถือปฏิบตัติามแนวทางการปฏิบตัริาชการตอ่ไป 

  สาระส าคญัของรายงาน 

  รายงานการวิเคราะหเ์หตุแห่งการฟ้องคดีเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงวิธีปฏิบติัราชการ

ของหน่วยงานของรฐั ประกอบดว้ยการวิเคราะหเ์หตุแห่งการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และขอ้เสนอแนะแนวทางใน

การปฏิบติัราชการ ดงัน้ี 
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  1. กรณีกฎหมายล าดบัรองออกโดยขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง (ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.7/2562) ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปไดว่้าการออกระเบียบว่า

ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยช้ีขาดในส่วนของการช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหาของผูถู้กกล่าวหาโดยก าหนด

หา้มมิใหท้นายความและหรือบุคคลท่ีผู้กล่าวหาไวว้างใจ ซักถามแนะน าผูก้ล่าวหาหรือตอบค าถามแทนผู้ถูก

กล่าวหา เป็นการออกระเบียบท่ีมีหลกัเกณฑท่ี์ประกนัความเป็นธรรมต า่กว่าหลกัเกณฑท่ี์บญัญติัไวใ้นมาตรา 23 

แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงบญัญติัใหใ้นการพิจารณาทางปกครอง คู่กรณี

มีสิทธิน าทนายความของตนเขา้มาในการพิจารณาได ้และการใดท่ีทนายความไดท้ าลงต่อหนา้คู่กรณีใหถื้อว่าเป็น

การกระท าของคู่กรณี เวน้แต่คู่กรณีจะไดค้ัดคา้นเสียแต่ในขณะน้ัน ดังน้ัน การออกระเบียบจึงไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ในกรณีน้ีเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดจากความเขา้ใจกฎหมายคลาดเคล่ือนของฝ่ายปกครองหรือเจา้หนา้ท่ี

ท่ีมีอ านาจในการออกระเบียบฉบบัพิพาท โดย ศป. มีขอ้เสนอแนะแนวทางในการปฏิบตัิราชการ เห็นควรให้

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทบทวน

กฎหมายท่ีอยูใ่นอ านาจหน้าท่ีทั้งในระดบัพระราชบญัญติัและกฎหมายล าดบัรองวา่มีบทบญัญติัหรือขอ้ก าหนดใด

ท่ีมีขอ้ความขดัหรือแยง้ต่อหลักการตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 อนัเป็นหลกัเกณฑท่ี์ประกนัความเป็นธรรมในการพิจารณาทางปกครองใหแ้ก่คู่กรณีหรือไม่ หากมี เห็น

ควรสัง่การใหห้ัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอเร่ืองเพ่ือใหม้ีการยกเลิกหรือแกไ้ขบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือ

ขอ้ก าหนดดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการมาตรา 23 

  2. กรณีกฎหมายล าดบัรองออกโดยขดัหรือแยง้กบักฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัิฉบบับ

อื่นที่เก่ียวขอ้ง (ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.165/2562) ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปไดว่้าการออก

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัในส่วนท่ีก าหนดใหป้ระธานและกรรมการสภาคณาจารย ์และขา้ราชการ ซ่ึงเป็นขา้ราชการ

พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาพน้จากต าแหน่งเมื่อถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณหรืออยูร่ะหวา่งถูกสอบสวน

ทางวินัย                อย่างรา้ยแรง น้ัน เป็นการออกขอ้บังคับท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากเป็นการออก

กฎหมายล าดับรองขัดหรือแย้งกับมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเ รือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงบัญญัติใหใ้นระหว่าง                    การสอบสวน จะน าเหตุแห่งการถูก

สอบสวนมาเป็นขอ้อ้างในการด าเนินการใดให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ ในกรณีน้ี ศป. มี

ขอ้เสนอแนะแนวทางปฏิบตัริาชการ ดงัน้ี 

    2.1 การออกกฎหมายล าดับรองของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนน้ัน                เห็นควรใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจยัและนวตักรรม ซ่ึง

เป็นรฐัมนตรีผูร้กัษาการตามพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ 2547 และ

พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ก าชบัใหส้ถาบนัอุดมศึกษาของรฐัและสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนทบทวนกฎหมายล าดับรองและหรือขอ้บังคับของตนว่ามีบัญญัติใดขัดหรือแยง้ต่อกฎหมายในระดับ

พระราชบญัญติัทั้งท่ีเป็นกฎหมายแมบ่ทและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม ่ถา้มี ใหด้ าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งและใน

กรณีท่ีสถาบนัอุดมศึกษาของรฐัและสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใดจะออกกฎหมายล าดบัรองหรือขอ้บงัคบัฉบบัใหม่

ใหศึ้กษากฎหมายในระดับพระราชบญัญัติอย่างถ่ีถว้น เพ่ือไม่ใหม้ีเน้ือหาขดัหรือแยง้หรือเกินไปกว่าท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

    2.2 การออกกฎหมายล าดับรองของส่วนราชการอ่ืน ๆ เห็นควรเสนอว่าในกรณีท่ี

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) จะน ากฎหมายล าดบัรองฉบบัใดมาทบทวนตามมาตรา 35 แห่งพระ

ราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีบญัญัติใหส้่วนราชการมี

หน้าท่ีทบทวนกฎหมายล าดบัรองท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบเพ่ือด าเนินการยกเลิก ปรบัปรุง หรือจดัใหม้ีขึ้ นใหม่ ให้

เหมาะสมกบัสภาวการณ ์ซ่ึงใหอ้ านาจไว ้สคก. ควรพิจารณาดว้ยวา่เน้ือหาของกฎหมายล าดบัรองมีเน้ือหาขดัหรือ

แยง้ต่อกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติัท่ีใหอ้ านาจหรือเก่ียวขอ้งหรือไม ่ถา้มีก็ใหเ้สนอแนะต่อส่วนราชการท่ีออก

กฎหมายล าดบัรองเพ่ือด าเนินการแกไ้ข ปรบัปรุงหรือยกเลิกกฎหมายล าดบัรองดังกล่าว หรือหากเป็นกฎหมาย
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ล าดับรองท่ีใชบ้งัคบักบัส่วนราชการอ่ืนก็อาจเสนอแนะผ่านส านักงาน ก.พ.ร. อนัจะเป็นการบูรรณาการในการ

ทบทวนกฎหมายล าดบัรองอยา่งแทจ้ริง 

 

13. เรื่อง ขออนุมตัปิรบัเพ่ิมราคาน ้านมดิบเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรโคนม 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอทบทวนมติ

คณะรฐัมนตรีเม่ือวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2557 ซ่ึงเดิมไดอ้นุมติัราคารบัซ้ือน ้านมโค 19 บาท/กิโลกรมั โดยขอ

ปรบัเพ่ิมราคารบัซ้ือน ้านมโคเป็น 20.50 บาท/กิโลกรมั ทั้งน้ี ใหม้ีผลนับตั้งแต่วนัท่ีกระทรวงพาณิชย ์(พณ.) 

อนุญาตใหผู้้ประกอบการนมพาณิชย์ปรับราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมในตลาดนมพาณิชย์ได้ โดยให ้พณ. 

พิจารณาการปรบัขึ้ นราคาผลิตภณัฑน์ม (นมพาณิชย)์ ใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงขึ้ นของ

ผู้ประกอบการ ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการประ ชุมครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 1 

กรกฎาคม 2565 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กษ. รายงานวา่ 

  1. ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัการปรบัเพ่ิมหรือลดราคารบัซ้ือน ้านมดิบ

หลายครั้ง โดยการปรบัราคารับซ้ือน ้านมดิบครั้งล่าสุด เป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 

2557 ซ่ึงไดอ้นุมติัราคารบัซ้ือน ้านมดิบเป็น 19 บาท/กิโลกรมั อย่างไรก็ตาม ดว้ยภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดปัญหา

เงินเฟ้อทัว่โลกประกอบกับวิกฤตพลังงานสืบเน่ืองจากสงครามรัสเซีย – ยูเครน ส่งผลใหต้้นทุนสินคา้ของ

เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมและผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมนมปรบัตัวสูงขึ้ นอย่างต่อเนือง คณะอนุกรรมการจดัท า

ขอ้เสนอราคาน ้านมโคและผลิตภณัฑน์ม (รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธาน) ในคราว

ประชุมครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 20 มิถุนายน 2565 จึงไดพิ้จารณาก าหนดราคากลางรับซ้ือน ้านมดิบในปี 

2565 จากตน้ทุนการผลิตน ้านมดิบของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม และตน้ทุนการบริหารจดัการศูนยร์วบรวมน ้านม

ดิบ โดยมีมติ ดงัน้ี  

ราคากลางรบัซ้ือน ้านมดิบ 

ปี 2565 

ราคาเดิม 

 (บาท/กิโลกรมั) 

ราคาใหม่ 

(บาท/กิโลกรมั) 

หนา้ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ 17.50 19.75 

ปรบัขึ้ น 2.25 บาท/กิโลกรมั 

หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์

นม 

19.00 21.25 

ปรบัขึ้ น 2.25 บาท/กิโลกรมั 

  2. ต่อมาคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑน์ม (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธาน)                  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอ

คณะรฐัมนตรีพิจารณา ดงัน้ี 

   2.1 เห็นชอบปรบัราคากลางรบัซ้ือน ้านมดิบ ดงัน้ี 

    2.1.1 หนา้ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ จาก 17.50 บาท กิโลกรัม เป็น 17.75

บาท/กิโลกรมั (ตามมติคณะอนุกรรมการฯ) โดยมอบหมายกรมปศุสตัวจ์ดัท าโครงการ
1
 เพ่ือใหร้ฐับาลช่วยเหลือ

เกษตรกร              อีก 0.75 บาท/กิโลกรมั เป็นเวลา 3 เดือน 

    2.1.2 หนา้โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑน์ม จาก 19 บาท/กิโลกรัม เป็น 20.50 

บาท/กิโลกรมั (ขอ้เสนอของ กษ. ในครั้งน้ี) ซ่ึงปรบัราคาลดลงจากมติคณะอนุกรรมการฯ ท่ีเสนอท่ี 21.25 

บาท/กิโลกรมั 

   2.2 ใหค้ณะอนุกรรมการฯ พิจารณาทบทวนการก าหนดราคากลางรบัซ้ือน ้านมดิบ                  

ณ ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ และ ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภายใน 3 เดือน 

หลงัจากคณะรฐัมนตรีมีมติในเร่ืองน้ี 
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   2.3 ใหฝ่้ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอเร่ืองขออนุมติัปรบัเพ่ิมราคาน ้านมดิบให้

คณะรฐัมนตรีพิจารณา และใหจ้ดัท าประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑน์ม เร่ือง ราคากลางรบัซ้ือน ้านม

โค              ณ หนา้ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบและราคาหนา้โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑน์มต่อไป 

   2.4 ให ้พณ. พิจารณาแนวทางในการควบคุมราคาปัจจยัการผลิตและราคาอาหารสตัว ์

และพิจารณาการปรบัข้ึนราคาผลิตภณัฑน์ม (นมพาณิชย)์ ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิม

สูงข้ึนของผูป้ระกอบการ 

  3 กษ. แจง้วา่ การปรบัราคากลางรบัซ้ือน ้านมดิบ จะส่งผลกระทบ 2 ดา้น ดงัน้ี 

   3.1 ผลผลิตน ้านมโค 

        ประเทศไทยมีเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมประมาณ 20,000 ฟารม์ทัว่ประเทศ มีภาระ

ค่าใชจ้่ายประจ า ไดแ้ก่ ค่าจา้งแรงงานในการรีดนม ค่าอาหารซ่ึงเป็นวตัถุดิบส าหรบัการเล้ียงโคนม และค่าขนส่ง

น ้านมดิบไปยงัศูนยร์วบรวมน ้านมดิบหรือโรงงานแปรรูปซ่ึงสถานการณปั์จจุบนั ราคาวตัถุดิบส าหรบัการเล้ียงโค

นม เช่น ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ขา้วสาลี กากถัว่เหลือง และค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงมีแนวโน้มสูงขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ประกอบ

กับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้

เกษตรกรขนาดเล็กหลายรายไมส่ามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้ซ่ึงกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตนมและผลิตภณัฑน์ม

เป็นวงกวา้ง และอาจกระทบต่อการจา้งงานในระบบจ านวนกว่า 120,000 ราย ดงัน้ัน การปรบัเพ่ิมราคาน ้านม

โคจะช่วยใหอ้าชีพการเล้ียงโคนมของเกษตรกรอยู่รอดต่อไปได ้อย่างไรก็ตาม ภาครัฐและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งควรจะใหก้ารสนับสนุนการจดัท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการลดตน้ทุนใหแ้ก่เกษตรกร

ดว้ย ตลอดจนการปรบัเกณฑก์ารใหร้าคาตามคุณภาพหรือองคป์ระกอบของน ้านมโคซ่ึงจะช่วยใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียง

โคนมมีการพฒันาคุณภาพน ้านมโคเพ่ือใหม้ีก าไรเพ่ิมสูงข้ึน 

    3.2 ตลาดนมพาณิชย ์

        การปรบัเพ่ิมราคาน ้านมโค 1.50 บาท/กิโลกรมั หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

จะส่งผลใหผ้ลิตภัณฑ์นมพรอ้มด่ืมในตลาดนมพาณิชยต์อ้งปรับราคาจ าหน่ายตามตน้ทุนท่ีเพ่ิมสูงขึ้ น ซ่ึงขนาด

บรรจุท่ีจ าหน่ายมากท่ีสุด ขนาด 250 มิลลิลิตร จะมีตน้ทุนเพ่ิมขึ้ นประมาณกล่องละ 0.40 บาท ทั้งน้ี เช่ือว่าใน

ระยะแรกจะมีผลกระทบแตไ่ม่มากนัก เน่ืองจากนมพรอ้มด่ืมเป็นสินคา้ควบคุมท่ีตอ้งขออนุญาตปรบัราคาจาก

คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ (รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์เป็นประธาน) ก่อน และท่ี

ผ่านมาน ้ านมโคท่ีรับซ้ือ ณ ศูนย์รวบรวมน ้ านมโคส่วนใหญ่จะถูกหักราคามากกว่า
2
 ซ่ึงจะเป็นการจูงใจให้

เกษตรกรพัฒนาคุณภาพนมใหไ้ดม้าตรฐานมากขึ้ น เช่น มาตรฐาน “พรีเมียม” ตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสุข
3
 โดยผลิตภณัฑน์มประเภท “พรีเมียม” จะไม่ถูกควบคุมราคาโดย พณ. ผูป้ระกอบการจึงสามารถรบั

ซ้ือน ้านมดิบในราคาท่ีสูงข้ึนได ้

_____________________ 
1
กษ. แจง้ว่า จะด าเนินการออกประกาศปรบัเพ่ิมราคากลางรบัซ้ือน ้านมดิบหน้าศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ เป็น 19 

บาท/กิโลกรัม และหากรวมกับโครงการเพ่ือใหเ้งินช่วยเหลือเกษตรกรฯ เป็นกรณีพิเศษเพ่ิมอีก  0.75 บาท/

กิโลกรมั เป็นเวลา 3 เดือน จะท าใหร้าคากลางรบัซ้ือน ้านมดิบหน้าศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ เป็น 19.75 บาท/

กิโลกรมั ซ่ึงอยูร่ะหวา่งพิจารณาจดัท าโครงการซ่ึงอาจมีการน าเสนอคณะรฐัมนตรีอนุมติังบประมาณต่อไป 
2
ราคารบัซ้ือน ้านมโคดิบอาจมีส่วนต่างราคาท่ีมากกว่าหรือน้อยกว่าราคากลาง ขึ้ นอยูก่บัคุณภาพน ้านมโคดิบท่ีรบั

ซ้ือในแต่ละครั้ง 
3
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 366) พ.ศ. 2556 เร่ือง การแสดงขอ้ความ “พรีเมียม” บนฉลากน ้านม

โคสด และน ้านมโคชนิดเต็มมนัเนยท่ีผ่านกรรมวิธีพาสเจอรไ์รส ์ซ่ึงระบุรายละเอียดเง่ือนไขและหลกัเกณฑข์อง

น ้านมโคดิบ สถานท่ีรวบรวมน ้านมโคดิบ และสถานท่ีผลิตน ้านมโคสด ท่ีสามารถแสดงขอ้ความ “พรีเมียม” หรือ 

“Premium” บนฉลากน ้านมโคสด และน ้านมโคชนิดเต็มมนัเนยท่ีผ่านกรรมวิธีพาสเจอรไ์รสไ์ด ้
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14. เรื่อง การจดัท าโครงการบา้นพกัขา้ราชการ (บา้นหลวง) ของส านักงบประมาณภายใตแ้ผนแม่บทการ

พฒันาที่อยูอ่าศยั ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบา้นพักขา้ราชการ (บา้นหลวง) (โครงการฯ 

บา้นหลวง) ภายใตแ้ผนแม่บทการพฒันาท่ีอยู่อาศยั ระยะ 60 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ด าเนินการโดยส านัก

งบประมาณ (สงป.) จ านวน 1 โครงการ รวม 79 หน่วย ภายในวงเงินงบประมาณ 75 ลา้นบาทตามท่ีกระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) เสนอ  

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) (การเคหะแห่งชาติ) ไดเ้สนอ

คณะรฐัมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในหลักการโครงการบา้นพกัขา้ราชการ (บา้นหลวง) (โครงการฯ 

บา้นหลวง) ภายใตแ้ผนแม่บทการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579) (แผนแม่บทฯ) 

ด าเนินการโดยส านักงบประมาณ (สงป.) จ  านวน 1 โครงการ รวม 79 หน่วย ภายในวงเงินงบประมาณ 

75 ลา้นบาท มีวตัถุประสงค ์เช่น 1) เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้นท่ีอยู่อาศยัใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีชั้น

ผูน้้อยของหน่วยงานของรฐั 2) เพ่ือสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีชั้นผูน้้อยของหน่วยงาน

ของรฐัท่ีปฏิบติัหน้าท่ีห่างไกลจากภูมิล าเนาของตนใหป้ฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างเต็มก าลงัความสามารถจากการไดร้บั

การสนับสนุนสวสัดิการดา้นท่ีอยู่อาศัย เป็นตน้ ซ่ึงแผนแม่บทฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายโครงการฯ บา้นหลวงไว ้

จ านวน 25,000 หน่วย โดยท่ีผ่านมาคณะรฐัมนตรีไดม้ีมติเห็นชอบในหลกัการด าเนินโครงการฯ บา้นหลวงให้

หน่วยงานต่าง ๆ แลว้ รวม 12 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กระทรวงกลาโหม (4 หน่วยงาน) กระทรวงยุติธรรม (5 

หน่วยงาน) กระทรวงศึกษาธิการ (1 หน่วยงาน) กรมประชาสัมพันธ์ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  จ านวน

หน่วยรวมทั้งส้ิน 8,744 หน่วย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 มีการด าเนินการแลว้ 3 ,426 หน่วย ใช้

งบประมาณทั้งส้ิน 6,486.97 ลา้นบาท) ซ่ึง พม. แจง้ว่า สงป. พิจารณาแลว้เห็นสมควรที่ พม. จะเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการโครงการฯ บา้นหลวงซ่ึงด าเนินการโดย สงป.  จ านวน 1 

โครงการ รวม 79 หน่วย ภายในวงเงิน 75 ลา้นบาท โดยมีความเห็นเพ่ิมเติม เช่น ใหด้ าเนินโครงการดงักล่าวให้

เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงและเป็นธรรม              ใหจ้ดัท ารายละเอียดแบบรูปรายการประมาณการค่าใชจ้่ายใน

การก่อสรา้งใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัในแต่ละระดับ จดัล าดบัความส าคญัของโครงการแผนการปฏิบติังานและ

แผนการใชจ้่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตาม

ขัน้ตอนต่อไป เป็นตน้ 

 

15. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกู ้ภายใตพ้ระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม          

พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2565 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใน

ฐานะประธานกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่ายเงินกูเ้สนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ้่าย

เงินกู ้ภายใตพ้ระราชก าหนดก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งินเพ่ือแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสงัคม จาก

การระบาดของ             โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดกูเ้งินฯ เพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งท่ี 23/2565 เมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม 2565 ท่ีไดม้ีมติท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอแนว

ทางการด าเนินการตามมาตรา 6 แห่ง               พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 9) และการ

พิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมของขอ้เสนอแผนงานหรือโครงการเพ่ือขอใชจ้่ายจากเงินกูต้ามพระราชก าหนด

ฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ดงัน้ี 

  1. อนุมตัใิหน้ าวงเงินกูเ้พ่ือการตามมาตรา 5 (3) มาใชเ้พ่ือการตามมาตรา 5 (1) เพ่ิมเติม                  

(ครั้งที่ 3) จ  านวน 18,447.9800 ลา้นบาท เพ่ือรองรบัค่าใชจ้่ายในการแกไ้ขปัญหาการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรสั             โคโรนา 2019 
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  2. อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใตร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติปี 2565 

รอบที่ 4 ของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าบริการสาธารณสุขส าหรบัโรคติดเช้ือไวรสั

โคโรนา 2019 และบริการอื่นที่เก่ียวขอ้งที่หน่วยบริการ/สถานพยาบาลใหบ้ริการแลว้ระหว่างวันที่ 1 

เมษายน - 15 พฤษภาคม 2565 วงเงิน 18,447.9800 ลา้นบาท โดยใหใ้ชจ้่ายจากเงินกูภ้ายใตแ้ผนงาน

หรือโครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแกไ้ขปัญหา การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการ

กลุ่มท่ี 1) ตามบญัชีทา้ยพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 

  3. มอบหมายใหส้  านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรบัผิดชอบโครงการ

ตามขอ้ 2 และด าเนินการจดัท าความตอ้งการใชจ้่ายเป็นรายเดือน เพ่ือใหส้ านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

(สบน.) สามารถจดัหาเงินกูเ้พ่ือใชจ้่ายโครงการตามแผนการใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง พรอ้มทั้งปฏิบติัตามขอ้ 15 ของ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 และรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปด าเนินการตาม

ขัน้ตอนของกฎหมายและระเบียบ                 ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครดั 

  4. มอบหมายใหห้น่วยงานรบัผิดชอบโครงการที่ไดด้  าเนินโครงการภายใตพ้ระราชก าหนด

ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 แลว้เสร็จ เร่งรายงานผลการด าเนินงานและคืนกรอบวงเงินกูเ้หลือจ่ายจากการด าเนิน

โครงการ (ถา้มี)                ตามขั้นตอนขอ้ 22 และขอ้ 23 ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 

2564 ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 เพ่ือใหส้ามารถน าวงเงินดังกล่าวมาบริหารจัดการและจัดสรรใหก้ั บ

โครงการอ่ืน ๆ ไดท้นัภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด (วนัท่ี 13 กนัยายน 2565) 

 

 

 

ตา่งประเทศ 

 

16. เรื่อง การช าระค่าบ ารุงสมาชิกคณะกรรมการดา้นนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee on Digital 

Economy Policy: CDEP) ภายใตอ้งคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 

Economic Co-operation and Development: OECD) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติมอบหมายใหก้ระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (ดศ.) โดยส านักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สดช.) ด าเนินการช าระค่าบ ารุงสมาชิกรายปีในอตัราท่ี

องค์การเ พ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 

Development: OECD) ก าหนดเป็นประจ าทุกปีโดยไม่ตอ้งเสนอเร่ืองใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามท่ี ดศ. 

เสนอ 

    ทั้งน้ี ค่าใชจ้่ายในการช าระค่าบ ารุงสมาชิกในปีงบประมาณ 2565 ให ้สดช. ปรบัแผนการใชจ้่าย

ในส่วนท่ีเพ่ิมขึ้ นจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ไปด าเนินการก่อนในโอกาสแรก และภาระ

ค่าใชจ้่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให ้สดช. จดัท าแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอ

ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

   

   สาระส าคญัของเรื่อง  

  ดศ. รายงานวา่  

  1. การเขา้ร่วม CDEP ภายใต ้OECD ของ ดศ. เป็นการด าเนินการเพ่ือใหป้ระเทศไทยไดม้ีโอกาส             

เขา้เป็นสมาชิกองคก์รระดบันานาชาติเพ่ือผลประโยชน์ในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจดิจิทลักบัประเทศทั้งทางตรง

และทางออ้ม ดงัน้ี 
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   1.1 รับทราบขอ้มูลวิจัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีจัดท าโดย OECD รวมทั้ง

ประเด็นท่ีประเทศสมาชิกและพันธมิตรมีความสนใจในการเขา้ร่วมประชุม CDEP ซ่ึงจดัขึ้ นปีละ 2 ครั้ง ณ กรุง

ปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยประเทศไทยสามารถแสดงขอ้คิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ได ้ 

   1.2 เขา้ถึงขอ้มูลแหล่งความรู ้เช่น ขอ้มูลสถิติ รายงานการศึกษา แนวโน้มการพฒันา

เศรษฐกิจดิจิทลัท่ีจดัท าโดย OECD เป็นตน้ 

   1.3 เขา้ร่วมคณะท างานย่อยเฉพาะทาง การฝึกอบรม และการประชุมต่าง ๆ ซ่ึงมี

กิจกรรมตลอดปีตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของประเทศและในการเขา้ร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรของประเทศไทยได้เรียนรูก้ารท างานและการพฒันานโยบาย

ระดบันานาชาติ ตลอดจนร่วมใหข้อ้มูลกรณีศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่และเป็นฐานขอ้มลูของ OECD 

โดยปัจจุบนัมีคณะท างานย่อยจ านวน 5 คณะ ไดแ้ก่ (1) Working Party on Security and Privacy in the Digital 

Economy (SDE)  (2)  Working Party on Measurement and Analysis of the Digital Economy (MADE)  (3) 

Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy (CISP)  (4)  Working Party on Data 

Governance and Privacy (DGP) และ (5) Working Party on Artificial Intelligence (WPAI)  

   1.4 เป็นโอกาสในการสรา้งเครือข่าย และเจรจาความร่วมมือกบัประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ 

รวมทั้งประชาสมัพนัธศ์กัยภาพดา้นเศรษฐกิจดิจิทลัของประเทศไทย 

   1.5 สดช. ไดน้ าแนวทางวดัและประเมินผลดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของ CDEP 

หรือแนวทาง Digital Tool kit มาเป็นตน้แบบในการจัดท าตวัช้ีวดัมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ

ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (Digital Contribution to GDP) รวมทั้งการส ารวจและจดัท าดัชนีตัวช้ีวดัดา้นการ

พฒันาดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Outlook) ซ่ึงมีการด าเนินงานเป็นระยะเวลา 4 ปีอย่างต่อเน่ือง 

โดยปัจจุบันส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไดม้ีการก าหนดตัวช้ีวดัใน (ร่าง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ภายใตห้มุดหมายท่ี 6 (ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต

อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะท่ีส าคญัของโลก) ใหป้ระเทศไทยมี Digital Contribution to GDP ในสดัส่วนไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 30 ภายในปี 2570
1
 โดยใชผ้ลอา้งอิงจากการด าเนินงานของ สดช.  

  2. ดศ. (สดช.) เขา้ร่วมเป็นสมาชิกในฐานะผูร้่วมประชุม (Participant)
2
 ของ Committee on 

Digital Economy Policy ใน CDEP และไดเ้ริ่มจา่ยค่าบ ารุงสมาชิกรายปีในอตัราท่ี OECD ก าหนดเป็นประจ าทุกปี

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 โดยในปีงบประมาณ 2561 - 2564 สดช. จ่ายค่าบ ารุงสมาชิกจ านวน 11,000 ยู

โร 11,200 ยูโร 11,400 ยูโร และ 11,400 ยูโร ตามล าดับ ซ่ึงเป็นการปรับขึ้ นตามอัตราเงินเฟ้อตาม

รายละเอียดขอ้มูลท่ีหน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 27 แห่ง

พระราชบญัญติัวินัยการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 

  3. กระทรวงการต่างประทศ ไดม้ีหนังสือท่ี กต 0703/ว353 ลงวนัท่ี 5 เมษายน 2565 แจง้ค่า

บ ารุงสมาชิกส าหรับการเขา้ร่วมกิจกรรมของ OECD ดังกล่าวประจ าปี ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565) จ านวน 

12,500 ยูโร โดยอตัราค่าบ ารุงสมาชิกดงักล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมของ External Relation Committee 

ภายใต ้OECD                เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ก  าหนดใหเ้ก็บค่าบ ารุงสมาชิกของปี 2565 ใน

อตัราเพิ่มรอ้ยละ 10 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ  านวน 1,100 ยูโร (ไมไ่ดป้รบัขึ้ นตามอตัรา

เงินเฟ้อ)  

________________________________ 
1
 ดศ. แจง้เพ่ิมเติมว่า ณ ปี 2562 Digital Contribution to GDP ของประเทศไทยมีสดัส่วนอยูท่ี่รอ้ยละ 11.62 (ปี 

2563 และปี 2564 ก าลงัอยูร่ะหวา่งการศึกษา) 
2
 สดช. แจง้เพ่ิมเติมวา่ การเขา้ร่วม CDEP มี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) Invitee (สามารถเขา้ร่วมไดต่้อเมื่อไดร้บัเชิญ) 

(2) Participant (สามารถเขา้ร่วมและแสดงความคิดเห็นไดทุ้กการประชุม/กิจกรรม แต่ไมม่ีสิทธิในการออกเสียง
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โหวต) และ (3) Associate (มีสิทธิใน            การออกเสียงโหวต) ทั้งน้ี ส าหรบัการเป็นสมาชิกแบบ Participant 

จะมีค่าใชจ้่ายเป็นค่าบ ารุงสมาชิก 

 

17.  เรื่อง  การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ราชอาณาจกัรกัมพูชา ส าหรับโครงการปรับปรุงถนน

หมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ-อนัลองเวง-จวม/สะง า ราชอาณาจกัรกมัพูชา 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 

(กมัพชูา) ส าหรบัโครงการปรบัปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ - อนัลองเวง - จวม/สะง า (National Road 

67: NR67) (โครงการ NR67) ตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ โดยรบัความเห็นของส านักงบประมาณ

ประกอบการพิจารณาต่อไป ดงัน้ี 

    1. ใหส้ านักงานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบา้น (องคก์ารมหาชน) (สพพ.) 

จดัท าแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณเพ่ือขอรบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสมตามขัน้ตอนต่อไป 

    2. ให ้สพพ. ใชเ้งินสะสมของหน่วยงาน ส าหรบัการชดเชยส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้แ้ละ

ดอกเบ้ียท่ี สพพ. กู ้รวมทั้งความเส่ียงกรณีกมัพูชาผิดนัดช าระหน้ี และก าหนดแนวทางและวิธีการบริหารจดัการ

เพ่ือรองรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ น โดยตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นตามนัยพระราชบญัญติัวินัยการเงินการคลงัของรฐั 

พ.ศ. 2561 

    สาระส าคญัของเรื่อง 

    1. ตามท่ี สพพ. ไดใ้หค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชา ส าหรับโครงการ R67 (ตามมติ

คณะรฐัมนตรี 1 และ 8 สิงหาคม 2549) โครงการดงักล่าวไดด้ าเนินการแลว้เสร็จและเปิดใหบ้ริการแลว้เมื่อปี 

2552 ต่อมาในปี 2557 กมัพูชา [กระทรวงเศรษฐกิจและการคลงั (Ministry of Economy and Finance : MEF)] 

ไดส้่งหนังสือขอรบัความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ (Formal Request) เพ่ือขอรบัความช่วยเหลือทางวิชาการ 

ส าหรบัการศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการ NR671 ซ่ึงคณะกรรมการส านักงานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบั

ประเทศเพื่อนบา้น (คพพ) ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัการใหค้วาม

ช่วยเหลือทางวิชาการแบบใหเ้ปล่าแก่กัมพูชาในการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) และออกแบบ

รายละเอียด (Detailed Design) โครงการ NR67 ในกรอบวงเงิน 20 ลา้นบาท ระยะเวลา 6 เดือน และให ้สพพ. 

น าร่างขอบเขตการด าเนินงาน (Terms of Reference: TOR) ภายใตก้ารใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ 

NR 67 ดงักล่าวเสนอ คพพ. เพ่ือทราบก่อนไปด าเนินการจดัจา้งท่ีปรึกษาตามขั้นตอนต่อไป ซ่ึงต่อมา สพพ. ได้

ว่าจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินการศึกษาผลกระทบและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้ นจากโครงการดังกล่าวพบว่า โครงการ

ดังกล่าวไม่อยู่ในระดับท่ีมีนัยส าคญัท่ีจะตอ้งด าเนินการในขั้นศึกษาและประเมินผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

เน่ืองจากเป็นการปรบัปรุงถนนบนเสน้ทางเดิม (ไม่ไดเ้ปล่ียนแนวเสน้ทาง) และการด าเนินโครงการดังกล่าวจะ

สรา้งความเช่ือมโยงโครงขา่ยถนนท่ีส าคญัในระดบัภูมิภาค โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ซ่ึงเป็นการเพ่ิม

โอกาสในการเช่ือมโยงการคา้การลงทุนในระดับภูมิภาคได ้รวมทั้งเป็นการส่งเสริมใหม้ีการขยายตวัดา้นการคา้

ชายแดน การขนส่งสินคา้ทั้งไทยและกัมพูชามากขึ้ น ซ่ึง คพพ. ในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 21 

สิงหาคม 2562 มีมติรบัทราบผลการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละออกแบบรายละเอียดโครงการดงักล่าว 

    2. กมัพชูา (โดย MEF) ไดน้ าส่งเอกสาร Financial Assistance Application Form (FA) เพ่ือขอรบั

ความช่วยเหลือทางการเงินส าหรบัด าเนินโครงการ NR67 ช่วงเสียมราฐ – อนัลองเวง – จวม/สะง า กมัพูชา 

มายงั สพพ. เพ่ือยกระดบัและปรบัปรุงสภาพถนนโครงการดงักล่าวใหส้ามารถรองรบัปริมาณการจราจร กระตุน้

เศรษฐกิจ และพฒันาการเช่ือมโยงเสน้ทางในกมัพชูา โดยมีขอบเขตงานก่อสรา้ง ระยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 3 ปี  

    3. โครงการ NR67 จะช่วยพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางดา้นคมนาคมขนส่งโดยเป็นเสน้ทาง

สนับสนุนการเช่ือมโยงเสน้ทางในประเทศระหว่างเมืองท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พนมเปญ-เสียมราฐ - บนัเตียเมียนเจย 

(บนัทายมีชยั) ผ่านทางหลวงหมายเลข 6 (NR6) ของกมัพูชาและเสน้ทางระหว่างประเทศท่ีส าคญัเช่ือมโยงกบั
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ไทยและสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต ้(Southern Economic Corridor: SEC) 

ของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และทาง

หลวงอาเซียนสาย AH1 ผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 5 (NR5) (กรุงพนมเปญ - ปอยเปต) ซ่ึงจะช่วยเสริมสรา้ง

ความเช่ือมโยงอย่างไรร้อยต่อ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั อ านวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุน

ในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของไทยในการใหค้วามร่วมมือเพ่ือการพฒันาในอนุภูมิภาค รวมทั้งการพฒันา

เสน้ทางดงักล่าวไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างมีนัยส าคญัเน่ืองจากเป็นการด าเนินโครงการตามแนว

เสน้ทางเดิม อีกทั้ง การท่ีกมัพูชาท่ีมีพรมแดนติดกบัไทยจึงมีโอกาสทางเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และการ

ท่องเท่ียว รวมถึงสามารถเช่ือมโยงกบัระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ                   ภาคตะวนัออก (Eastern Economic 

Corridor: EEC) ของไทย 

_____________________ 

หมายเหตุ : 1NR67 คือถนนหมายเลข R67 สายทางเดิม (ปรบัปรุงจาก Road เป็น National Road) 

 

18.  เรื่อง ขออนุมตัเิป็นเจา้ภาพจดัการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามญั ครั้งที่ 46 และกิจกรรม                     

ที่เก่ียวขอ้ง 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบดงัน้ี  

    1. เห็นชอบใหป้ระธานกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยอนุสญัญาคุม้ครองมรดกโลกลงนามในหนังสือ

แจง้ความประสงคใ์นการเสนอเป็นเจา้ภาพการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญั ครั้งท่ี 46 ถึงศูนย์

มรดกโลก และเห็นชอบกรอบวงเงินในการจัดประชุมฯ จ านวน 350,000,000 บาท ตามท่ีกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอ ส าหรบัภาระงบประมาณท่ีจะเกิดขึ้ นจากการด าเนินการภายหลงัไดร้บั

คดัเลือกใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมฯ ใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งน้ี ใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรับ

ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานสภา

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  

    2. ใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม น าร่างความตกลงประเทศเจา้บา้น (Host 

Country Agreement) เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง โดยด าเนินการใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ตามความเห็นของ

กระทรวงการต่างประเทศดว้ย  

    สาระส าคญัของเรื่อง 

  การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญั เป็นการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกท่ีจดั

ขึ้ นเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพ่ือด าเนินการ

หารือ รบัทราบ และพิจารณาแนวทางในการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ของรฐัภาคีสมาชิก ศูนยม์รดกโลก องคก์ร

ท่ีปรึกษาและคณะท างานชุดต่าง ๆ ท่ีไดม้ีการจดัตั้งขึ้ น รวมถึงการพิจารณาน าเสนอแหล่งมรดกทางวฒันธรรม

และแหล่งมรดกทางธรรมชาติขึ้ นเป็นมรดกโลก โดยในการคดัเลือกประเทศเจา้ภาพจดัการประชุมคณะกรรมการ

มรดกโลกสมยัสามญัจะคดัเลือก            จากประเทศท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก ซ่ึง

ราชอาณาจกัรไทยเป็นกรรมการมรดกโลกวาระ            ปี 2562 - 2566 (ตามมติคณะรฐัมนตรี 29 มกราคม 

2562) กล่าวคือ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี 46 ในปี 2566 จะเป็นปีท่ี

ราชอาณาจกัรไทยอยู่ในวาระการเป็นกรรมการมรดกโลกเป็นปีสุดทา้ย ดงัน้ัน คณะรฐัมนตรีจึงมีมติเมื่อวนัท่ี 4 

มกราคม 2565 เห็นชอบในหลกัการใหร้าชอาณาจกัรไทยเสนอเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมฯ ครั้งท่ี 46 โดยการ

พิจารณาเจา้ภาพจดัการประชุมฯ ครั้งท่ี 46 จะมีการพิจารณาในการประชุมฯ ครั้งท่ี 45              (ยงัไม่มีการ

ก าหนดช่วงเวลาการจดัประชุมฯ ครั้งท่ี 45) 

  ทั้งน้ีหากราชอาณาจกัรไทยไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมฯ ครั้งท่ี 46 จะตอ้งมี            

การจดัท า (1) ความตกลงประเทศเจา้บา้น (Host Country Agreement: HCA) ซ่ึงประกอบดว้ยเง่ือนไข ขอ้ตกลง
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ใน           การด าเนินงานร่วมกนั และรายละเอียดความรบัผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ระหว่างประเทศเจา้ภาพและ

ศูนยม์รดกโลก และจะตอ้งมีการลงนามร่วมกนัทั้งสองฝ่าย (2) ขอ้มลูการเตรียมการดา้นโลจิสติกสแ์ละอุปกรณท่ี์

จ าเป็นส าหรับการประชุม เช่น ก าหนดการเดินทางของผู้ประสานงานและเจา้หน้าท่ีขององค์การการศึกษา 

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม             แห่งสหประชาชาติ (The United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization: UNESCO) รูปแบบการจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณท่ี์ตอ้งใชใ้นการประชุม เป็นตน้ และ 

(3) รายละเอียดค่าใชจ้่ายภาคบงัคบัท่ีตอ้งช าระใหก้บั UNESCO และศูนยม์รดกโลก 

 

19.  เรื่อง การสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของไทยวาระปี ค.ศ. 2025 -

2027  

  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบการลงสมคัรสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของ

ไทย (United Nations Human Rights Council: HRC) วาระปี ค.ศ. 2025 - 2027 (พ.ศ. 2568 - 2570)  ซ่ึง

มีก าหนดการเลือกตั้งในช่วงเดือนตุลาคม 2567 ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา 

และร่างค ามัน่โดยสมัครใจของไทยประกอบการสมัครสมาชิก HRC ทั้งน้ี คณะผู้แทนถาวรไทยประจ า

สหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก์ สหรฐัฯ มีก าหนดจดังานเปิดตวัการสมคัรเลือกตั้งสมาชิก HRC ของไทยระหว่าง

การประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สมยัท่ี 77 (เดือนกนัยายน 2565) สาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

  1. การลงสมคัรสมาชิก HRC ของไทยวาระปี ค.ศ. 2025 - 2027 

   1.1 HRC จดัตั้งข้ึนเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2549 เพ่ือเป็นกลไกดา้นสิทธิมนุษยชนระหว่าง

รฐับาลท่ีมีหนา้ท่ีสอดส่องดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้ นทัว่โลก พยายามหยุดยัง้การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ท่ีเกิดขึ้ น               สรา้งบรรทัดฐานของการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและใหข้อ้เสนอแนะ รวมทั้ง

ส่งเสริมขีดความสามารถในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ โดย HRC มีสมาชิก 47 ประเทศ จาก 5 

ภูมิภาค ซ่ึงไทยอยู่ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกซ่ึงมีโควตา 13 ประเทศ และการเลือกตั้งสมาชิก HRC จะท าดว้ยการ

ลงคะแนนลบัโดยสมาชิกสหประชาชาติ ทั้งน้ี ไทยเคยด ารงต าแหน่งสมาชิก HRC ครั้งล่าสุดเม่ือปี 2553 – 2556 

และมีบทบาท เช่น เป็นประเทศสายกลางและเป็นสะพานเช่ือมในการแสวงหาท่าทีร่วมของประเทศ  ต่าง ๆ ต่อ

สถานการณ์วิกฤตดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัของโลก ผลกัดันแนวทางท่ีสรา้งสรรคใ์นการส่งเสริมและคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชนผ่านความร่วมมือทางเทคนิคและการเสริมสรา้งขีดความสามารถดา้นสิทธิมนุษยชน และแสดง

บทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมสิทธิดา้นต่าง ๆ (เช่น สิทธิดา้นการศึกษา                 สิทธิดา้นสาธารณสุข และ

สิทธิของกลุ่มเปราะบาง) ทั้งน้ี ไทยไดล้งสมคัรสมาชิก HRC วาระปี 2558 - 2560 ดว้ย แต่มิไดร้บัเลือกตั้งไทย

จึงวา่งเวน้จากการเป็นสมาชิก HRC มาแลว้เกือบ 10 ปี 

   1.2 HRC มีกลไกส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนหลกั 4 กลไก ไดแ้ก่ (1) การ

ประชุมสมัยปกติและการประชุมสมัยพิเศษ โดย HRC จะจัดการประชุมสมัยปกติปีละ 3 ครั้ง (ช่วงเดือน

มีนาคม มิถุนายน และกนัยายน) และการประชุมสมยัพิเศษหากมีสถานการณก์ารละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีรา้ยแรง 

ซ่ึงตอ้งไดร้บัการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน (2) กลไกพิเศษ เป็นกลไกติดตามและรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้ง

ในลกัษณะสถานการณร์ายประเทศและรายประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง (3) 

กระบวนการรับและพิจารณาขอ้รอ้งเรียน เป็นกลไกของ HRC ในการรับและพิจารณาขอ้รอ้งเรียนแบบลับ

เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีรุนแรง ต่อเน่ือง และเป็นระบบเท่าน้ัน และ (4) กระบวนการทบทวน

สถานการณส์ิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: UPR) เป็นกลไกท่ีใหป้ระเทศสมาชิกสหประชาชาติ

ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนระหว่างกนั โดยพิจารณาจากรายงานประเทศท่ีจดัท าขึ้ นโดยประเทศท่ีเขา้สู่

กระบวนการฯ สหประชาชาติและภาคประชาสงัคม โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564              ไทยไดเ้สนอ

รายงานประเทศฯ ตามกลไก UPR รอบท่ี 3 พรอ้มทั้งประกาศค ามัน่โดยสมคัรใจทั้งหมด 8 ขอ้ และเมื่อวนัท่ี               

14 กุมภาพนัธ์ 2565 ไทยไดแ้จง้ตอบรบัขอ้เสนอแนะรวมทั้งหมด 218 ขอ้ และรบัทราบ (ไม่ตอบรบั) 60 ขอ้ 
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จากขอ้เสนอแนะท่ีไทยไดร้บัมาทั้งหมด 278 ขอ้ โดยปัจจุบนัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยูร่ะหวา่งการจดัท าแผนปฏิบติั

การ             ตามขอ้เสนอแนะท่ีไทยตอบรบัและค ามัน่โดยสมคัรใจภายใตก้ลไก UPR รอบท่ี 3 

   1.3 การลงสมคัรสมาชิก HRC อีกครั้งของไทยจะเป็นการเน้นย า้บทบาทและความมุ่งมัน่

ของไทยในเร่ืองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงหลงัจากการด ารงต าแหน่ง HRC ครั้งล่าสุด ไทยมีความกา้วหน้าในท่าทีและการ

ปฏิบติัในหลายดา้นซ่ึงสอดรบักบัพฒันาการของกรอบความคิดดา้นสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ เช่น 

ความคืบหนา้ในการเขา้เป็นภาคีสนธิสญัญาดา้นสิทธิมนุษยชน การผลกัดนักฎหมายภายในเพ่ือรองรบัพนัธกรณี

ดา้นสิทธิมนุษยชน การประกาศใหสิ้ทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติระหวา่งปี 2561 - 2562 นอกจากน้ี ไทยยงั

เป็นหน่ึงในประเทศตัวอย่างท่ีประสบความส าเร็จในความพยายามส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิทางสุขภาพ และ

คุม้ครองสิทธิทางสงัคมใหก้บักลุ่มเปราะบางท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโลกท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรสัโคโรนา 2019 หากไทยไดร้บัเลือกตั้งจะเป็นการแสดงถึงการไดร้ับความไวว้างใจจากประชาคมระหว่าง

ประเทศและมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของไทยในเวทีท่ีเป็นเสาหลกัของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิ

มนุษยชน อีกทั้งยงัเป็นจงัหวะเวลาท่ีส าคญัเมื่อค านึงถึงสถานการณแ์ละความทา้ทายในเวทีโลกปัจจุบนัท่ีไทยควร

เขา้ไปร่วมมีบทบาทในการก าหนดวาระและทิศทางการหารือในเวทีระหว่างประเทศดงักล่าวเพ่ือผลกัดนัประเด็น

ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการและผลประโยชน์ของประเทศไทย ทั้งน้ี คณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นคร

นิวยอรก์ สหรฐัฯ มีก าหนดจดังานเปิดตวัการสมคัรเลือกตั้ง 

สมาชิก HRC ของไทยระหวา่งการประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สมยัท่ี 77 (เดือนกนัยายน 2565) 

  2. ร่างค ามัน่โดยสมัครใจของไทยประกอบการสมัครสมาชิก HRC ขอ้มติสหประชาชาติท่ี 

60/251 ก าหนดใหป้ระเทศท่ีประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชิก HRC จะตอ้งจดัท าเอกสารค ามัน่โดยสมคัรใจท่ีจะ

ด าเนินการใหเ้กิดความกา้วหน้าในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในดา้นต่าง ๆ หากไดร้บัเลือกตั้งเป็น

สมาชิก HRC ซ่ึง กต. ไดจ้ดัท าร่างค ามัน่โดยสมัครใจดังกล่าวแลว้ โดยมีสาระในเชิงนโยบายและหลกัการภาพ

กวา้งของสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของค ามัน่ในกรอบอ่ืน ๆ ท่ีไทยเคยใหไ้ว ้

แลว้ เน้นความกระชบั สรา้งสรรค ์และสะทอ้นความร่วมมือ เช่น (1) ด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือพัฒนาและ

ทบทวนกฎหมาย นโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัใหส้อดคลอ้งกบัสนธิสญัญาดา้นสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศท่ี

ไทยเป็นภาคี และรบัรองการด าเนินการในประเทศใหม้ีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริมความโปร่งใส ความเป็นอิสระ 

และประสิทธิภาพของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลกัการปารีส และ (3) ร่วมมือกบัหน่วยงานของ

สหประชาชาติและหุน้ส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการเสริมสรา้งขีดความสามารถดา้น

สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยเฉพาะในดา้นสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และคนพิการ โดยกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 

ไดน้ าร่างเอกสารค ามัน่โดยสมัครใจฉบับน้ีเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 และการประชุมคณะกรรมการ

ก ากับดูแลการจัดท ารายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามขอ้เสนอแนะภายใตก้ลไก UPR เมื่อวนัท่ี 24 

มิถุนายน 2565 แลว้ และไดป้รบัร่างเอกสารค ามัน่โดยสมคัรใจตามขอ้คิดเห็นท่ีไดร้บัจากท่ีประชุมทั้งสองดว้ย

แลว้ โดยร่างค ามัน่ฯ ไมเ่ขา้ขา่ยการจดัท าหนังสือสญัญาตามมาตรา 178 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

แต่อยา่งใด 

 

20.  เรื่อง  ผลการประชุมรฐัมนตรีตา่งประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ลา้นชา้ง ครั้งที่ 7  

  คณะรฐัมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอผลการ

ประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ลา้นชา้ง ครั้งท่ี 7 เมื่อวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2565 และให้

กระทรวง                  การต่างประเทศรบัความเห็นของส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ

ต่อไปดว้ย 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กต. รายงานวา่ 
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  เมื่อวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2565 รองนายกรฐัมนตรี (นายดอน ปรมตัถว์ินัย) และรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศไดเ้ขา้ร่วมการประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแมโ่ขง-ลา้นชา้ง ครั้งท่ี 7 

ณ เมืองพุกาม สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา สาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

ประเด็น สาระส าคญั/ผลการหารือฯ 

1. ภาพรวมการประชุม (1) ท่ีประชุมยินดีกบัความคืบหน้าของกรอบความร่วมมือฯ โดยเฉพาะการด าเนิน

โครงการภายใตก้องทุนพิเศษแม่โขง-ลา้นชา้ง ความร่วมมือดา้นทรพัยากรน ้า และ

การพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ตลอดจนการขยายความร่วมมือสู่ระดับทอ้งถ่ิน และ

การพฒันาเครือขา่ยพนัธมิตรเมืองท่องเท่ียว 

(2) ท่ีประชุมหารือเก่ียวกบัวิกฤตการณแ์ละความทา้ทายร่วมในปัจจุบนัและทิศทาง

ความร่วมมือในอนาคต โดยเห็นพอ้งใหป้ระเทศสมาชิกเร่งส่งเสริมความร่วมมือใน

สาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงทางยุทธศาสตร์กบัจีน การรวมตัวทางเศรษฐกิจ 

การเกษตรเพ่ือการส่งเสริมความมัน่คงทางอาหาร การพฒันาสีเขียว การรบัมือการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาดิจิทัล การแลกเปล่ียนระดับประชาชน 

สาธารณสุข และความ               ทา้ทายรูปแบบใหม ่

2. ขอ้ริเริ่มใหม่ที่

สาธารณรฐัประชาชน

จนีเสนอ 

จีนไดเ้สนอขอ้ริเร่ิมส าคญัท่ีเป็นรูปธรรม 6 ประการ ไดแ้ก่ 

(1) การเกษตร จะด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 100 โครงการ และอบรม

ผูป้ระกอบการเกษตร 1,000 คน รวมทั้งจดัตั้งแปลงเกษตรสาธิตในพ้ืนท่ี 10,000 

เฮกตาร ์ในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

(2) การบริหารจัดการน ้ า จะส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูลอุทกศาสตร์ จัดตั้ง

สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก ด าเนินโครงการระบบชลประทานพลงังานแสงอาทิตย ์การ

จัดส่งน ้าในชนบท การบริหารลุ่มน ้าขนาดเล็ก และการรักษาความปลอดภัยของ

เขื่อนและอ่างเก็บน ้า 20 แห่ง 

(3) การพฒันาดิจทิลั จะจดัตั้งศูนยน์วตักรรมคลาวดค์อมพิวด้ิง (Cloud Computing 

Innovation Center) ส่งเสริมโทรทัศน์ดิจิทัล และเสริมสรา้งขีดความสามารถดา้น

ดิจิทลัในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

(4) อวกาศ จะด าเนินโครงการร่วมมือกบัประเทศลุ่มน ้าโขงในดา้นดาวเทียมส ารวจ 

ดาวเทียมประเภทกูคื้นได ้การเพาะปลูกในอวกาศ และการติดตามสถานการณใ์น

อวกาศ และเชิญชวนประเทศลุ่มน ้าโขงเขา้ร่วมโครงการส ารวจดวงจนัทรแ์ละอวกาศ

หว้งลึกของจีน 

(5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะใหทุ้นการศึกษาแก่อนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง 

2,000 ทุน ฝึกอบรมผูเ้ช่ียวชาญ 2,000 คน ในสาขานิวเคลียรเ์พ่ือสนัติ การเกษตร 

ระบบนิเวศและป่าไม ้และจะจัดตั้งสถาบนัแม่โขง-ลา้นขา้ง ณ มหาวิทยาลยัเหอไห่ 

มณฑลเจียงซู                  เพ่ือพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการบริหารจดัการน ้า 

(6) สาธารณสุข จะบริจาควคัซีน และส่งเสริมใหอ้นุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง เป็นฐาน

อุตสาหกรรมผลิตยาแผนดั้งเดิม 

3. แนวคิด “RISE” 

(together) 

รองนายกรัฐมนตรี (นายดอนฯ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

เสนอแนวคิด “RISE” (together) เพื่อขบัเคล่ือนความร่วมมือ ดงัน้ี 

(1) การส่งเสริมความยืดหยุ่น (Resilience) โดยการส่งเสริมความเขม้แข็งให้

ระบบสาธารณสุข การใชป้ระโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) 



35 
 

ในการแกปั้ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมัน่คงทางอาหาร พลงังาน

และน ้า 

(2) การรวมตวัทางเศรษฐกิจ (Integration and Interoperability) โดยการส่งเสริม

ความเช่ือมโยง และอ านวยความสะดวกการค้าข ้ามแดน เช่น การส่งเสริม

ประสิทธิภาพ การตรวจโรค การเสริมสรา้งขีดความสามารถของด่าน โดยเฉพาะ

ด้านการตรวจโรคพืชและสัตว์ การจัดตั้งพ้ืนท่ีควบคุมร่วมกัน การพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษขา้มพรมแดนท่ีครอบคลุมมากกว่า 2 ประเทศ และการพัฒนา

แพลตฟอรม์ออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลการจราจรบริเวณด่านและเวลาการท าการ

ของด่าน 

(3) การสอดประสาน (Synergy) โดยส่งเสริมการสอดประสานระหว่างนโยบาย

เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก และระหว่างกรอบความร่วมมือแม่โขง-ลา้นชา้งกับ

กรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-

Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) 

 (4) ระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อธุรกิจและนวตักรรม (Enabling Ecosystem) ผ่านการ

พฒันาระเบียงนวตักรรม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในกรอบ

ความร่วมมือฯ ผ่านสภาธุรกิจแมโ่ขง-ลา้นชา้ง 

4. การรับรองเอกสาร

ผลลพัธ ์ 

ท่ีประชุมไดร้บัรองเอกสารผลลพัธ ์รวมจ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

(1) แถลงข่าวร่วมของการประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่

โขง-             ลา้นชา้ง ครั้งที่ 7 โคยมีสาระส าคญัในภาพรวมไม่แตกต่างจากร่าง

แถลงข่าวร่วม ท่ีคณะรฐัมนตรีไดม้ีมติเห็นชอบไวแ้ลว้ (ตามมติคณะรฐัมนตรี 28 

มิถุนายน 2565)  แต่มีการปรับแกถ้อ้ยค าในย่อหน้าท่ี 3 เพ่ือใหป้รากฏเร่ืองขอ้

ริเร่ิมความมัน่คงระดับโลกของจีน (Global Security Initiative: GSI) ในลักษณะท่ี

เน้นการสนับสนุนเก้ือกูลกนัระหว่างขอ้ริเร่ิม GSI และกรอบความร่วมมือฯ โดยไม่มี

นัยว่าประเทศสมาชิกใหก้ารสนับสนุน GSI โดยตรง เน่ืองจากประเทศสมาชิกและ

ไทยยงัอยูร่ะหว่างการศึกษารายละเอียดของขอ้ริเร่ิม GSI นอกจากน้ีประเทศสมาชิก

ยงัไดข้อใหไ้ม่กล่าวถึงเร่ืองการส่งเสริมความร่วมมือดา้นการทหารและการป้องกนั

ประเทศในย่อหน้าท่ี 10 เน่ืองจากสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามแจง้ว่า ยงัไม่มี

ความพรอ้มท่ีจะส่งสริมความร่วมมือดา้นการทหารและ                 การป้องกัน

ประเทศภายใตก้รอบความร่วมมือฯ ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงทั้งสองประเด็นขา้งตน้

สอดคลอ้งกบัท่าทีของหน่วยงานไทยท่ีเก่ียวขอ้งและผลประโยชน์ของไทย 

(2) แถลงการณร์่วม 4 ฉบบั ไดแ้ก่ 

(2.1) แถลงการณร์่วมเพ่ือการส่งเสริมความร่วมมือดา้นการบริหารจดัการภยัพิบติั 

ภายใตก้รอบความร่วมมือแมโ่ขง-ลา้นชา้ง 

(2.2) แถลงการณร์่วมเพ่ือการส่งเสริมความร่วมมือดา้นการเกษตรและความมัน่คง

ทางอาหาร ภายใตก้รอบความร่วมมือแมโ่ขง-ลา้นชา้ง 

(2.3) แถลงการณ์ร่วมเพ่ือการส่งเสริมความร่วมมือดา้นศุลกากรเพ่ือการส่งเสริม

การคา้และการอ านวยความสะดวกดา้นพิธีการศุลกากร ภายใตก้รอบความร่วมมือ

แมโ่ขง-              ลา้นชา้ง 

(2.4) แถลงการณร์่วมเพ่ือการส่งเสริมการแลกเปล่ียนและการเรียนรูซ่ึ้งกนัและกนั

ระหวา่งอารยธรรม ภายใตก้รอบความร่วมมือแมโ่ขง-ลา้นชา้ง 
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ทั้งน้ี แถลงการณร์่วม 4 ฉบบั มีสาระส าคญัไม่แตกต่างจากท่ีคณะรฐัมนตรีไดม้ีมติ

เห็นชอบไวแ้ลว้ (ตามมติคณะรฐัมนตรี 28 มิถุนายน 2565) 

 

  ทั้งน้ี การประชุมฯ ในครั้งน้ีเป็นการเตรียมการส าหรบัการประชุมผูน้  ากรอบความร่วมมือฯ 

ครั้งที่ 4 ซ่ึงจะจดัข้ึนในช่วงปลายปี 2565 ณ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา โดยรฐัมนตรีต่างประเทศของ

ประเทศสมาชิกไดเ้ห็นพอ้งในหลกัการในการเสนอร่างแผนปฏิบติัการของกรอบความร่วมมือฯ ฉบบัใหม่ (ค.ศ. 

2023 - 2027) (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อท่ีประชุมผูน้ าฯ เพ่ือพิจารณารบัรอง ทั้งน้ี ภายหลงัการประชุมผูน้ าฯ 

ดงักล่าว ไทยจะรบัหน้าท่ีการเป็นประธานกรอบความร่วมมือฯ ร่วมกบัจีน ต่อจากเมียนมา โดยมีวาระการด ารง

ต าแหน่ง 2 ปี จนถึงปลายปี 2567 

 

แตง่ตั้ง 

 

21. เรื่อง การแตง่ตั้งขา้ราชการใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสูง กระทรวงมหาดไทย 

   คณะรัฐมนตรีมีม ติอ นุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ ง ข ้าราชการสังกัด

กระทรวงมหาดไทยใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสูง จ านวน 37 ราย ดงัน้ี  

  1. ใหน้ายพรพจน ์เพ็ญพาส พน้จากต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดบัสูง) กรมโยธาธิการและ

ผงัเมือง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งรองปลดักระทรวง (นักบริหาร ระดบัสูง) ส านักงานปลดักระทรวง   

   2. ใหน้ายสมคิด จนัทมฤก พน้จากต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดบัสูง) กรมการพฒันาชุมชน 

และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งรองปลดักระทรวง (นักบริหาร ระดบัสูง) ส านักงานปลดักระทรวง   

   3. ใหน้ายโชตินรินทร ์เกิดสม พน้จากต าแหน่งผูว้่าราชการจังหวดั (นักปกครอง ระดับสูง) 

จงัหวดัชุมพร และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งรองปลดักระทรวง (นักบริหาร ระดบัสูง) ส านักงานปลดักระทรวง   

   4. ใหน้ายแมนรตัน ์รัตนสุคนธ ์พน้จากต าแหน่งผูว้่าราชการจังหวดั (นักปกครอง ระดับสูง) 

จงัหวดัสระบุรี และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดบัสูง) กรมการปกครอง  

  5. ใหน้ายอรรษิษฐ ์สัมพันธรัตน์ พน้จากต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) 

ส านักงานปลดักระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดบัสูง) กรมการพฒันาชุมชน  

  6. ใหน้ายชยาวุธ จนัทร พน้จากต าแหน่งรองปลดักระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงาน

ปลดักระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดบัสูง) กรมท่ีดิน  

  7. ใหน้ายพงศร์ตัน ์ภิรมยร์ตัน์ พน้จากต าแหน่งผูว้่าราชการจังหวดั (นักปกครอง ระดับสูง) 

จงัหวดัอุบลราชธานี และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดบัสูง) กรมโยธาธิการและผงัเมือง  

  8. ใหน้ายขจร ศรีชวโนทยั พน้จากต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดั

สมุทรสงคราม และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดบัสูง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  

  9. ใหร้อ้ยโท ทศพล ไชยโกมินทร  ์พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการ

กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 

ระดบัสูง) จงัหวดักาญจนบุรี  

  10. ใหน้ายชาธิป รุจนเสรี พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดั

นครพนม และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัก าแพงเพชร  

   11. ใหน้ายไกรสร กองฉลาด พน้จากต าแหน่งผูว้่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 

จงัหวดัชยัภูมิ และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัขอนแก่น  

  12. ใหน้ายมนตส์ิทธ์ิ ไพศาลธนวัฒน์ พน้จากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 

ระดับสูง) จังหวดัหนองคาย และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้่าราชการจังหวดั (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวดั

จนัทบุรี  
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  13. ใหน้ายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี พน้จากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 

ระดับสูง) จังหวดัอุทัยธานี และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวดั

ฉะเชิงเทรา  

  14. ใหน้ายธวชัชยั ศรีทอง พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง 

ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 

จงัหวดัชลบุรี  

  15. ใหน้ายโสภณ สุวรรณรัตน์ พน้จากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ( นักปกครอง 

ระดบัสูง) จงัหวดัชยัภูมิ  

  16. ใหน้ายวิสาห ์พูลศิริรัตน์ พน้จากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 

ระดบัสูง) จงัหวดัชุมพร  

  17. ใหน้ายนิรตัน ์พงษส์ิทธิถาวร พน้จากต าแหน่งรองปลดักระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) 

ส านักงานปลดักระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัเชียงใหม ่ 

  18. ใหน้ายสยาม ศิริมงคล พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดั

อุดรธานี และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดันครราชสีมา   

  19. ใหน้ายอภินันท ์เผือกผ่อง พน้จากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 

ระดบัสูง) จงัหวดันครศรีธรรมราช  

  20. ใหน้ายสุธี ทองแยม้ พน้จากต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดับสูง) จงัหวดั

จนัทบุรี และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดันนทบุรี  

  21. ใหน้ายนิวฒัน ์รุ่งสาคร พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดั

ลพบุรี และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  

  22. ใหว่้าที่รอ้ยตรี ณรงค ์โรจนโสทร พน้จากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้่าราชการจังหวดั (นัก

ปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัพะเยา  

  23. ใหน้ายเอกรฐั หลีเส็น พน้จากต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดั

สตูล และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จังหวดัพงังา  

  24. ใหน้ายภูสิต สมจิตต ์พน้จากต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัพิษณุโลก  

  25. ใหน้ายทรงพล ใจกริ่ม พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดั

กาฬสินธุ ์และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  

  26. ใหน้ายไตรภพ วงศไ์ตรรตัน์ พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการ

กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 

ระดบัสูง) จงัหวดัระยอง  

  27. ใหน้ายอ าพล องัคภากรณกุ์ล พน้จากต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) 

จงัหวดันครนายก และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัลพบุรี  

  28. ใหน้ายชัชวาลย ์ฉายะบุตร พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการ

กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 

ระดบัสูง) จงัหวดัล าปาง  
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  29. ใหน้ายสันติธร ยิ้ มละมัย พน้จากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 

ระดบัสูง) จงัหวดัล าพนู  

  30. ใหน้ายจ าเริญ ทิพญพงศธ์าดา พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) 

จงัหวดัพงังา และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัสตูล  

  31. ใหน้ายผล ด าธรรม พน้จากต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดับสูง) จงัหวดั

อุตรดิตถ ์และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัสระบุรี  

  32. ใหน้ายสุพจน์ ยศสิงหค์  า พน้จากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 

ระดบัสูง) จงัหวดัสิงหบุ์รี  

  33. ใหน้ายพิจิตร บุญทนั พน้จากต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง 

ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 

จงัหวดัสุรินทร ์ 

  34. ใหน้ายรังสรรค ์ตนัเจริญ พน้จากต าแหน่งผูว้่าราชการจังหวดั (นักปกครอง ระดับสูง) 

จงัหวดัชยันาท และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัอ่างทอง  

  35. ใหน้ายวนัชยั คงเกษม พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดั

สมุทรปราการ และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัอุดรธานี  

  36. ใหน้ายสมหวัง พ่วงบางโพ พน้จากต าแหน่งผูว้่าราชการจังหวดั (นักปกครอง ระดับสูง) 

จงัหวดัแพร่ และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 

  37. ใหน้ายชลธี ยงัตรง พน้จากต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดับสูง) จงัหวดั

ยโสธร และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นักปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัอุบลราชธานี  

  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหมอ่มแต่งตั้ง  

  

22. เรื่อง การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (ส านักข่าวกรอง

แห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตรี)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีส านักขา่วกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายวีรศกัด์ิ ทิพยม์ณเฑียร                

ท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานท่ีปรึกษา ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

ใหด้ ารงต าแหน่งรองผูอ้ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรฐัมนตรี เพ่ือทดแทนผูด้ ารงต าแหน่งท่ีจะ

เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหมอ่มแต่งตั้ง  

 

23. เรื่อง การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (ส านักงาน ก.พ. 

ส  านกันายกรฐัมนตรี)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีส านักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญั สังกัด

ส านักงาน ก.พ. ส านักนายกรัฐมนตรี ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 2 ราย เพ่ือทดแทน

ต าแหน่งท่ีวา่ง และเพ่ือทดแทนผูด้ ารงต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุราชการตามล าดบั ดงัน้ี  

  1. รอ้ยต ารวจโทหญิง สุทธิมา พิพฒันพ์ิบูลย  ์ ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นักทรพัยากรบุคคล

ทรงคุณวุฒิ) ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น

ตน้ไป  
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   2. นายสุวฒัน ์เอ้ือเฟ้ือ ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นักทรพัยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) ด ารงต าแหน่ง                 

รองเลขาธิการ ก.พ. ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565  

   ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตั้ง เป็นตน้ไป  

 

24. เรื่อง การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (ส านักงานสภา

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตรี)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

แต่งตั้ง นางสาววรวรรณ พลิคามิน ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทรงคุณวุฒิ) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใหด้ ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก

นายกรฐัมนตรี เพ่ือทดแทนผูด้ ารงต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี 

ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตั้ง 

 

25. เรื่อง การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักงาน 

ก.พ.ร.                  ส  านกันายกรฐัมนตรี)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง นางสาววิริยา เนตรนอ้ย ท่ี

ปรึกษาการพฒันาระบบราชการ (นักพฒันาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) ส านักงาน ก.พ.ร. ใหด้ ารงต าแหน่ง รอง

เลขาธิการ ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักนายกรฐัมนตรี เพ่ือทดแทนผูด้ ารงต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุราชการ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตั้ง 

 

26. เรื่อง การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านกันายกรฐัมนตรี)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้ง นายวิ

รัตน์                 ธัชศฤงคารสกุล ท่ีปรึกษาดา้นการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ใหด้ ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือทดแทนต าแหน่งท่ีจะว่าง ตั้งแต่วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตั้ง 

 

27. เรื่อง แตง่ตั้งผูว่้าการการประปาส่วนภูมิภาค  

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้ง นายวิบูลย ์วงสกุล ให้

ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยใหไ้ดร้ับค่าตอบแทนคงท่ีในปีแรกอัตราเดือนละ 

250,000 บาท โดยใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาจา้งเป็นตน้ไป แต่ไมก่่อนวนัท่ีคณะรฐัมนตรีมีมติ ส่วนสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัไดใ้หค้วามเห็นชอบ  

 

28. เรื่อง การตอ่สญัญาจา้งผูอ้  านวยการองคก์ารจดัการน ้าเสีย  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอการต่อสัญญาจา้ง นายชีระ วงศ

บูรณะ ใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการองคก์ารจดัการน ้าเสีย (อจน.) โดยใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนคงท่ีในปีแรกอตัรา

เดือนละ 274,000 บาท ทั้งน้ี ใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป ส่วนสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีผูร้บัจา้ง

จะไดร้บัใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัเห็นชอบแลว้  

 

29. เรื่อง การแตง่ตั้งขา้ราชการการเมือง (ส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี)  
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  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางสาวทิพานัน 

ศิริชนะ ใหด้ ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง ต าแหน่งรองโฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตรี ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 23 

สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป  

 

30. เรื่อง ขออนุมตัติอ่เวลาการด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงพลงังาน  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงพลงังานเสนอให ้นายกุลิศ สมบตัิศิริ ปฏิบติัหน้าท่ีใน

ต าแหน่งปลดักระทรวง (นักบริหาร ระดบัสูง) ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2566  

  

31. เรื่อง การปรับปรุงองคป์ระกอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยสภาการพิพิธภัณฑร์ะหว่างชาติ                  

(Thai National Committee for International Council of Museum)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวฒันธรรม (วธ.) เสนอทบทวนมติคณะรฐัมนตรีเมื่อ

วนัท่ี               1 ตุลาคม 2562 [เร่ือง คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยมติคณะรฐัมนตรี (วธ.)] โดยขอปรบัปรุง

เฉพาะในส่วนขององคป์ระกอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยสภาการพิพิธภณัฑร์ะหว่างชาติ (Thai National 

Committee for International Council of Museum) โดยใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป  

  องคป์ระกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยสภาการพิพิธภณัฑร์ะหว่างชาติ (Thai National 

Committee for International Council of Museum) ท่ีเสนอปรบัปรุงในครั้งน้ี ดงัน้ี   

    ปลดักระทรวงวฒันธรรม เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นรองประธานกรรมการ 

กรรมการประกอบดว้ย ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผูแ้ทน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี หรือผูแ้ทน อธิบดีกรม

อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพันธุ์พืช หรือผูแ้ทน ผูอ้ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ

ผูแ้ทน ผูอ้ านวยการองคก์ารสวนสตัวใ์นพระบรมราชูปถมัภ ์หรือผูแ้ทน ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารและพฒันา

องค์ความรู ้รองอธิบดีกรมศิลปากร (ท่ีอธิบดีกรมศิลปากรมอบหมาย) ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วย

โบราณคดีและวิจิตรศิลป์ :                        สปาฟา ผูอ้ านวยการศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษา หรือผูแ้ทน 

อธิบดีกรมส่งเสริมวฒันธรรม หรือผูแ้ทน ผูอ้ านวยการศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร และนายกสมาคมพิพิธภณัฑไ์ทย 

โดยมีผูอ้ านวยการส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ                               กรมศิลปากร เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพฒันาพิพิธภณัฑ ์ส านักพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ และผูอ้ านวยการกลุ่ม

วิจยั ส านักพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ  

  อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)  

  1. พิจารณาด าเนินงานดา้นพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยใหส้อดคลอ้งกับแนวทางของสภาการ

พิพิธภณัฑร์ะหวา่งประเทศ (ICOM)   

   2. สนับสนุนและส่งเสริมวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานของสภาการพิพิธภัณฑร์ะหว่างชาติแก่นัก

วิชาชีพดา้นพิพิธภณัฑแ์ละหน่วยงาน องคก์รดา้นพิพิธภณัฑสถานในประเทศไทย และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของ                  

สภาการพิพิธภณัฑร์ะหวา่งชาติ ใหเ้ป็นท่ีแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ    

   3. เผยแพร่และเชิญชวนนักวิชาชีพดา้นพิพิธภัณฑ ์หน่วยงาน และองคก์รดา้นพิพิธภัณฑสถาน

ภายในประเทศสมคัรเป็นสมาชิกของสภาการพิพิธภณัฑร์ะหวา่งชาติ   

   4. เป็นศูนยก์ลางการติดต่อ ประสานงาน เผยแพร่ข่าวสาร ระหว่างสภาการพิพิธภณัฑร์ะหว่าง

ชาติ และสมาชิกภายในประเทศดว้ยวิธีการและส่ือต่าง ๆ  

   5. เป็นผูแ้ทนของสมาชิกภายในประเทศ 

   6 .  ให้ความร่ วมมื อกับคณะกรรมการระหว่ า งชา ติ  ( International Committee)  ของ                         

สภาการพิพิธภณัฑร์ะหวา่งชาติในการด าเนินงานดา้นพิพิธภณัฑท์ั้งในระดบัชาติและนานาชาติตามความเห็นชอบ

ของสภาการพิพิธภณัฑร์ะหวา่งชาติ 
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   7.  พิจารณาด าเนินการจดัประชุม สมัมนา รวมถึงการฝึกอบรมดา้นพิพิธภณัฑ ์

   8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบติังานอย่างหน่ึงอย่างใดในอ านาจหน้าท่ี

ตามความจ าเป็น 

   9. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะรฐัมนตรีพิจารณามอบหมาย 

 

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

 


