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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี ้ (12 กรกฎาคม 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                      
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวน 
    คนต่างด้าวซึ่งจะมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
     รวม 3 ฉบับ 
  4.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ 
     จังหวัดลำพูน พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  หลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา 
    อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  6.  เรื่อง  การจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ  
    พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
    90 พรรษา 12  สิงหาคม 2565 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  7.  เรื่อง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ  
    ครั้งท่ี 1/2565 
  8.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุน 
    ในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  9.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 
    รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
    อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนท่ีประสบภัย 
    ธรรมชาติในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  10.  เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ 
    เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกรณี 
    โค - กระบือป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน 
  11.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งท่ี 12/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
    ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งท่ี 17/2565  
    และครั้งท่ี 18/2565  
  12.  เรื่อง  การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจ 
    ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) [ร่างประกาศ 
    กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
    และนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน สำหรับกรณีการโอน 
    และการจำนองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 
    (องค์การมหาชน) ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด] 
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  13.  เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม 
    ท่ีเกี่ยวเนื่อง 
  14. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ 
     เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
    และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า 
  15. เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ 
    เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ 
 

ต่างประเทศ 
  16.   เรื่อง  ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วย
    การพัฒนาท่ียั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable   
    Development: HLPF) ประจำปี ค.ศ. 2022 
  17.  เรื่อง  ผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum 
    ครั้งท่ี 27 
  18.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ (AEMs’ Special Meeting) 
    ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

แต่งต้ัง 
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
     (กระทรวงสาธารณสุข)  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
  23.  เรื่อง  การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ครั้งท่ี 1)  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา  
 
 
 

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

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที ่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้  
  สาระสำคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 เพื่อ
กำหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาและสีประจำสาขาวิชาของสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว  
 
2. เร่ือง ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินที่อยู่
ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนด
จำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้
ดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณา
ดำเนินการต่อไป  
   ท้ังนี้ มท. เสนอว่า  
  1. ในปัจจุบันการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาวต่างชาตินับได้ว่ามีความสำคัญต่อสังคมไทย โดยมี
เหตุผลท่ีต้องการเข้ามามีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในประเทศไทยหลายประการ เช่น เข้ามาเพื่อทำงาน เพื่อการลงทุน เพื่ออยู่กับ
ครอบครัว คู่สมรส หรือบุตรท่ีอยู่ในประเทศไทย การสนับสนุนชาวต่างชาติท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจ
หรือลงทุนในประเทศไทย เป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ประการหนึ่ง ทำให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ    
   2. โดยท่ีมาตรา 40 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่มี
สัญชาติของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี แต่มิให้เกินประเทศละ 100 คนต่อปี และ
สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติมิให้เกิน 50 คนต่อปี และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่บัญญัติให้คนต่างด้าว
จะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และด้วย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้รักษาการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 
ท่ีบัญญัติให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว   
   3. ดังนั้น เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย และสร้างความเช่ือมั่นให้กับชาวต่างชาติท่ี
ต้องการเข้ามาลงทุน อีกท้ังเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความมั่นคงและอบอุ่น การให้ถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร
แก่คนต่างด้าวจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้อยา่ง
ปลอดภัยและสะดวกสบาย มท. จึงเห็นควรประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ ่นที่อยู ่ในราชอาณาจักร 
ประจำปี พ.ศ. 2565   
   4. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ยกร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. .... ขึ้น และในคราวประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคนเข้าเมือง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และให้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
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   สาระสำคัญของร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย   
   กำหนดให้คนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 
2564 มีจำนวนประเทศละไม่เกิน 100 คน และคนต่างด้าวไร้สัญชาติมีจำนวนไม่เกิน 50 คน  
 
3. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รวม 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้ 
  1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ
สถานพยาบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกครั ้งหนึ ่ง โดยให้ร ับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไป
ประกอบการพิจารณาด้วย และเห็นชอบให้ส่งร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและ
เวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณาให้สอดคล้องกับร่างกฎกระทรวงท้ัง 2 ฉบับดังกล่าว แล้วดำเนินการต่อไปได้ 
  2. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไป
พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
  3. ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น และสิทธิของผู้ป่วย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว เพื่อรัฐมนตรีสาธารณสุขพิจารณาลงนาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปพร้อมกับ
ร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ตามข้อ 1 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว 
  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ
สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

ร่างกฎกระทรวงที่ สธ. เสนอ (ร่างเดิม) ร่างกฎกระทรวงที่ สธ. แก้ไข  
ตามคำสั่ง รอง นรม. (นายอนุทนิฯ) หมายเหตุ 

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการ
ของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 12/2 
และข้อ 12/3 แห่งกฎกระทรวงกำหนด
ลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการ
ให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 
    “ข้อ 12/2 โรงพยาบาลผู้สูงอายุต้อง
ประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบ
สนับสนุนการให้บริการ ดังต่อไปนี้” 
    (1) แผนกเวชระเบียน 

ฯลฯ 
    (5) แผนกเภสัชกรรม 
    (6) แผนกกายภาพบำบัด  
    (7) แผนกรังสีวิทยา 
    (8) แผนกเทคนิคการแพทย์ 

ฯลฯ 
 

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการ
ของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     
    คงเดิม 
 
 
     
 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
 
    (14) การบริการทันตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มขึ้นใหม่ 
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    โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดเล็กอาจไม่มี
หน่วยบริการตาม (5) (7) และ (8) แต่
จะต้องจัดให้มีบริการดังกล่าวเท่าท่ีจำเป็น 

    โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดเล็กอาจไม่มี
หน่วยบริการตาม (7) และ (8) แต่จะต้อง
จัดให้มีบริการดังกล่าวเท่าท่ีจำเป็น 

 
- ตัด (5) ออก  

   
ร่างกฎกระทรวงที่ สธ. เสนอ 
ตามมติ ครม. (2 มิ.ย. 63) 

ร่างกฎกระทรวงที่ สธ. แก้ไข 
ตามคำสั่ง รอง นรม. (นายอนุทนิฯ) 

หมายเหตุ 

“ข้อ 12/3 โรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟู
ผู้สูงอายุต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและ
ระบบสนับสนุนการให้บริการ ดังต่อไปนี้ ” 

ฯลฯ 
    (4) แผนกเภสัชกรรม 

ฯลฯ 
    (6) แผนกกิจกรรมบำบัด 
 
    (7) แผนกรังสีวิทยา 
    (8) แผนกเทคนิคการแพทย์ 

ฯลฯ 
    (9) ระบบดูแลและส่งต่อผู้ป่วย 

ฯลฯ 
    (14) หน่วยบริการหรือระบบสนับสนุน
การให้บริการอื่นตามท่ีแจ้งไว้ในการขอ
อนุญาต 
    โรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุขนาด
เล็กอาจไม่มีหน่วยบริการตาม (4) และ 
(6) แต่จะต้องจัดให้มีบริการดังกล่าวเท่าท่ี
จำเป็นได้ 

    คงเดิม 
 
 
 
    คงเดิม 
 
    คงเดิม 
    (7) แผนกโภชนาการ  
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    (10) การบริการทันตกรรม 
    คงเดิม 
 
    คงเดิม 
 
 
    โรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุขนาด
เล็กอาจไม่มีหน่วยบริการตาม (6) แต่
จะต้องจัดให้มีบริการดังกล่าวเท่าท่ีจำเป็นได้ 

 
 
 
 
 
 
 

- เพิ่มขึ้นใหม่ 
 
 
- เพิ่มขึ้นใหม่ 
 
 
 
 
 
- ตัด (4) ออก 

  2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีการปรับแก้ไข ดังนี้  

ตารางท้ายร่างกฎกระทรวง ร่างเดิม ร่างใหม่ 
1. ตารางที่ 5/2 โรงพยาบาลผู้สูงอายุ (ให้บริการช่วงเวลา 08.00 – 
20.00 น.) 
    กำหนดให้มีจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี้ 
    1.1 โรงพยาบาลขนาดเล็ก  
          - จำนวนเตียง ไม่เกิน 10 เตียง  
          - จำนวนเตียง 11 ถึง 30 เตียง 
    1.2 โรงพยาบาลขนาดกลาง 
          - จำนวนเตียง 31 ถึง 60 เตียง 
          - จำนวนเตียง 61 ถึง 90 เตียง 
     1.3 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
          - จำนวนเตียง 91 ถึง 120 เตียง 
กำหนดให้สัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อจำนวนเตียงท่ี
เพิ่มขึ้น ดังนี้  
 

 
 
 
 
1 
1 
 
1 
2 
 
3 

1 คน 
ต่อ 1 ถึง 60 

เตียง 

 
 
 
 
1 
1 
 
2 
3 
 
3 

1 คน 
ต่อ 1 ถึง 60 

เตียง 



 

 

6 

2. ตารางที่ 12 โรงพยาบาลผู้สูงอายุ (ให้บริการช่วงเวลา 20.00 – 
08.00 น.) 
    กำหนดให้มีจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี้ 
    1.1 โรงพยาบาลขนาดเล็ก 
         - จำนวนเตียง ไม่เกิน 10 เตียง 
         - จำนวนเตียง 11 ถึง 30 เตียง 
    1.2 โรงพยาบาลขนาดกลาง 
         - จำนวนเตียง 31 ถึง 60 เตียง 
         - จำนวนเตียง 61 ถึง 90 เตียง 
    1.3 โรงพยาบาลขนาดใหญ่  
        - จำนวนเตียง 91 ถึง 120 เตียง 
    กำหนดให้สัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อจำนวนเตียงท่ี
เพิ่มขึ้น ดังนี้  

 
 
 
 

1 (หากมีบริการ) 
1 (หากมีบริการ) 

 
 
1 
1 
 
1 

1 คน  ต่อ 1 
 ถึง 60 เตียง 

 
 
 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
1 

 1 คน ต่อ 1 
ถึง 120 เตียง 

  3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะ
ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดชนิด
และจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะท่ีจำเป็นประจำสถานพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุ 
และโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ ให้เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
4. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
มะเขือแจ้ จ ังหว ัดลำพูน พ.ศ. ... . ตามที ่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดำเน ินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดำเนินการต่อไปด้วย  
  ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวม ในท้องที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยเป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที ่เกี ่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน                       
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดลำพูน ซึ่งกำหนดให้ “ชุมชนมะเขือแจ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”โดยเฉพาะด้าน
การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของจังหวัดและภาคเหนือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม                
มีจุดมุ่งหมายให้ชุมชนน่าอยู่ควบคุมการขยายตัวของชุมชนในทิศทางท่ีเหมาะสม ส่งเสริมรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมช้ันดี
ของจังหวัดลำพูน และสงวนรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ โดยได้มีการกำหนดแผนผังและการใช้ประโยชน์ที ่ดิน
ภายในเขตผังเมืองรวมจำแนกออกเป็น 14 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะกำหนดลักษณะกิจการที่ให้ดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภทนั้น ๆ รวมทั้งกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีให้ดำเนินการใน
ที่ดินแต่ละประเภท ตลอดจนกำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดินตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ซึ ่ง มท. ได้
ดำเนินการตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แล้ว และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติ
เห็นชอบด้วยแล้ว  
  สาระสำคัญของร่างประกาศ 
  กำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  



 

 

7 

  1. กำหนดให้ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
   1.1 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนมะเขือแจ้ให้เป็นศูนย์กลางการบริการและการรองรับการ
ขยายตัวด้านอุตสาหกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
   1.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ชุมชนและระบบเศรษฐกิจและสังคม 
   1.3 เพื่อรองรับการขยายตัวและการกระจายตัวของประชากรท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต 
   1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้
เพียงพอและได้มาตรฐาน 
   1.5 สงวนและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่โล่งของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
แนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน 

   1.6 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  2. กำหนดประเกทการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 14 ประเภท ดังนี้ 

ประเภท วัตถุประสงค์ 
1. ที ่ด ินประเภทที ่อย ู ่อาศัยแน่นหนาน้อย (สี
เหลือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สี
ส้ม) 
 
 
 
 
 
 
3. ที ่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที ่อยู ่อาศัย
หนาแน่นมาก (สีแดง) 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นพื้นท่ีรอบนอกชุมชนเมืองต่อจากพื้นท่ีอยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่อยู่
อาศัยที่เบาบาง มีการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยได้
ทุกประเภท เช่น บ้านเดี ่ยว บ้านแฝด ห้องแถว 
ตึกแถว บ้านแถว โดยมีข้อจำกัดเรื่องความสูงของ
อาคารซึ่งต้องไม่ใช่อาคารสูง เพื่อให้เป็นท่ีอยู่อาศัยท่ี
เบาบาง มีการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยได้ทุกประเภท 
เช่น บ้านเด่ียว บ้านแฝด ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว 
โดยมีข้อจำกัดเรื่องความสูงของอาคารซึ่งต้องไม่ใช่
อาคารสูง 
 
- เป็นพื้นที่บริเวณต่อเนื่องหรือล้อมรอบพื้นที ่อยู่
อาศัยหนาแน่นมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่อยู่
อาศัยหนาแน่นปานกลางที่มีการสร้างที่อยู่อาศัยได้
ทุกประเภท เช่น บ้านเดี ่ยว บ้านแฝด ห้องแถว 
ตึกแถว บ้านแถว อาคารชุด หอพัก อาคารอยู่อาศัย
รวม โดยมีข้อจำกัดเรื่องความสูงของอาคารซึ่งต้อง
ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
 
- เป็นศูนย์กลางชุมชนเมืองและศูนย์กลางรองใน
กรณีเมืองมีพื้นที่กว้างจำเป็นต้องมีหลายศูนย์กลาง 
มีวัตถุประสงค์ให้เป็นบริเวณที่ประกอบพาณิชย์ 
ธุรกิจ และการค้า ประกอบด้วย ตลาด ศูนย์การค้า 
สำนักงาน โรงแรม โดยไม่มีการจำกัดความสูงและ
พื ้นที ่ของอาคาร ซึ่ งกำหนดให้เป็นที ่อย ู ่อา ศัย
หนาแน ่นมากเพื ่อรองร ับการประกอบกิจการ
ดังกล่าว  
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4. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สี
ม่วง) 
 
 
 
 
 
 
5. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษ
ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม และคลังสินค้า (สีขาวมี
กรอบและเส้นทแยงสีม่วง) 
 
 
 
 
 
 
 
6. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 
 
 
 
 
7. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สี
ขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
 
 
 
8. ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สี
เขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ำตาล) 
 
 
 
 
9. ที ่ดินประเภทที ่โล่งเพื ่อนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
 
 
 
 
10. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและ
เส้นทแยงสีขาว)  
 
 

- เป็นอุตสาหกรรมที่กำหนดให้อยู่นอกชุมชนเมือง 
พ ื ้นท ี ่ ราบ และอย ู ่ ในบร ิ เวณที ่สะดวกแก ่การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การคมนาคม
ขนส่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประกอบอุตสาหกรรม
ได้ทุกชนิดและประเภท ซ่ึงขึ้นอยู่กับสภาพการทาง
เศรษฐกิจและการลงทุนภาคเอกชนหรือนโยบาย
ของรัฐบาล 
 
- เป็นอุตสาหกรรมที่กำหนดให้สามารถอยู่ใกล้
แหล ่ งช ุมชนหนาแน ่นน ้อยได ้ซ ึ ่ งต ้ อ ง เป็น
อ ุตสาหกรรมท ี ่ ไม ่ เป ็นมลพ ิษต ่อช ุมชนหรือ
ส ิ ่ งแวดล ้อมตามที ่ ได ้กำหนดไว ้ ในบ ัญช ีท ้ าย
ข้อกำหนด เช่น โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
ผลิตผลเกษตรกรรม โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
น้ำนม น้ำมันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์ โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต 
หรือขนมหวาน เป็นต้น 
 
- เป็นพื้นท่ีฉนวน (Buffer Zone) ของชุมชนเมืองให้
คงสภาพชนบทและประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
วัตถุประสงค์ให้เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
ประกอบด้วยการประกอบเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ 
ทำนา ทำสวน เล้ียงสัตว์ 
 
- เป็นพื้นที่ที ่ม ีคุณภาพของดินเหมาะสมเพื่อการ
เ ก ษ ต ร ก ร รม  ม ี ว ั ต ถ ุ ป ร ะส งค ์ เ พ ื ่ อ ร ั กษ า
สภาพแวดล้อมและอนุรักษ์อาชีพเกษตรกรรมให้
ม่ันคง 
 
- เป็นพื้นที่เขตดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์ให้มีการ
ใช ้ประโยชน์ท ี ่ ด ิน เพ ื ่ อการปฏ ิร ูปท ี ่ด ินเพื่อ
เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 
 
- เป็นพื ้นที ่โล่งท่ีมีวัตถุประสงค์เพื ่อต้องการให้
ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอากาศบริสุทธิ ์ มีท่ี
พ ักผ่อนหย่อนใจ เพ ื ่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ี
สมบ ู รณ ์  ม ี ค ุณภาพช ี ว ิ ตท ี ่ ด ี  เ ช ่ น  สวนป่ า
สาธารณประโยชน์ 
 
- เป็นพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และพื้นท่ี
ของเอกชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว กรณีที่ดินของป่า
ไม้ มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื่อการ
สงวนและคุ ้มครองดูแลรักษาหรือบำรุงป่าไม้              
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11. ที ่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  (สีเขียว
มะกอก) 
 
 
12. ที ่ดินประเภทที ่โล่งเพื ่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) 
 
 
 
13. ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาอ่อน) 
 
 
 
14 .  ท ี ่ ด ิ น ป ร ะ เ ภทสถาบ ั น ร า ชก าร  ก า ร
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ำเงิน) 
 
 

ต้นน้ำ ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ 
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำหรับที่ดินซึ่ง
เอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย กำหนดให ้ใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ินเพ ื ่อให้
สอดคล้องกับป่าไม้โดยมีการผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์
ท ี ่ด ินเพ ื ่อการดำรงอย ู ่ ได ้  เช ่น การอย ู ่ อาศัย 
เกษตรกรรม โดยมีข้อจำกัดเรื่องขนาดและความสูง
ของอาคาร 
 
-  ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่ อกำหนดพ ื ้นท ี ่ซ ึ ่ ง เป็น
สถาบันการศึกษาตามการใช้ประโยชน์ที ่ด ินใน
ปัจจุบัน เช่น โรงเรียน 
 
- มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
และทำการประมง และต้องการอนุรักษ์และพัฒนา
ให้เป็นพื้นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเมือง 
 
 
- มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สถาบันศาสนาตาม
การใช้ท่ีดินในปัจจุบัน เช่น วัด มูลนิธิจิตเมตตาธรรม 
สำนักสงฆ์ 
 
- มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเก่ียวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ เช่น โรงพยาบาล สำนักงาน
เทศบาล ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

  3. กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ให้ดำเนินการได้ในท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
(สีเหลือง) ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
(สีแดง) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม และคลังสินค้า (สีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท 
  4. กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก 1 ถนนสาย ก 2 ถนนสาย ข ถนนสาย 
ค 1 ถนนสาย ค 2 ถนนสาย ค 3 ถนนสาย ค 4 และ ถนนสาย ค 5 ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้าย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 
   4.1 การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธราณูปการ 
   4.2 การสร้างรั้วหรือกำแพง 
   4.3 เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน 9 เมตร หรือ
ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 
5. เร่ือง หลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และแผนการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
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ข้อเสนอการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ โดยให้รับความเห็นหน่วยงานไปพิจารณาดำเนินการ ก่อน
ดำเนินการต่อไปตามข้ันตอนของกฎหมาย 
  สาระสำคัญของเร่ือง 
  ก.พ.ร. รายงานว่า 
  1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เป็นกฎหมายกลางท่ีช่วยแก้ไขปัญหาและอำนวยความ
สะดวกในการอนุมัติ อนุญาต ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ/ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น รวดเร็ว
มากข้ึน และมีภาระค่าใช้จ่ายที่ถูกลง โดยมีผลบังคับใช้มาต้ังแต่วันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 และโดยท่ีพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 34 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วันท่ีกฎหมายฉบับนั้น
มีผลใช้บังคับ ประกอบกับปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ภาครัฐต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการพัฒนาการ
ให้บริการของภาครัฐซึ่งจะสนับสนุนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้
ทบทวนกฎหมายและจัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย1 รวมทั้งศึกษาและจัดทำข้อเสนอในการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ และนำไปฟังความคิดเห็นของประชาชน เอกชน และหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องระหว่างวันท่ี 4 – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยจำแนกประเด็นการรับฟังความคิดเห็นออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ภาคประชาชนในฐานะผู้รับบริการ จำนวน 246 คน และภาครัฐในฐานะผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต จำนวน 208 
คน สรุปความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้ (1) ควรขยายขอบเขตจากเรื่องการอนุญาตให้ครอบคลุมไปถึงการ
ให้บริการอื่น โดยกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นงานลักษณะใด (2) การเปล่ียนจากการให้คณะกรรมการมีอำนาจในการ
อนุญาตเป็นหัวหน้างาน ให้คำนึงถึงความจำเป็น เนื่องจากบางงานยังต้องใช้คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญ (3) การชำระ
ค่าธรรมเนียมแทนการต่ออายุใบอนุญาตและการทดลองประกอบกิจการช่ัวคราวควรดำเนินการในงานท่ีมีความเส่ียง
ต่ำ (4) ระบบการอนุญาตหลัก (Super License) กลุ่มผู้ให้ความเห็นจากภาครัฐเห็นว่าไม่ควรกำหนดให้ตรวจสอบ 
อนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียว เนื่องจากบางใบอนุญาตมีกฎหมายหลายฉบับ (5) การทบทวน
ขั้นตอนและระยะเวลาในคู่มือสำหรับประชาชนทุก 2 ปี ควรรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง และใช้วิธีที่ประชาชน
เข้าถึงได้ แต่กลุ่มผู้ให้ความเห็นจากภาครัฐบางส่วนเห็นว่าเป็นภาระกับหน่วยงาน (6) การอนุญาตโดยปริยาย อาจทำ
ให้หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งพิจารณา ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรืออาจมีการใช้ช่องทางกระทำการทุจริต (7) 
เอกสารราชการภาษาอังกฤษ ควรจัดทำในงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ และ (8) ควรจัดตั้งหน่วยงานเป็น One 
Stop Service เพื่อลดความยุ่งยากและลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ พร้อมท้ังมีระบบคำขอกลางโดยใช้รูปแบบ
เดียวกัน 
และใช้ single form 
  2. ก.พ.ร. ได้ประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบในหลักการและ
สาระสำคัญของการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ท่ีนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุง
ร่วมด้วยแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
   2.1 การขยายขอบเขตของกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมงานบริการที่สำคัญท่ีเก่ียวข้องกับ
ประชาชน จากเดิมท่ีครอบคลุมเฉพาะงานบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต และแก้ไขชื่อให้สอดคล้องกับการ
ขยายขอบเขตการบังคับใช้ เป็น “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการแก่ประชาชน 
พ.ศ. ....” 
   2.2 การพิจารณาความจำเป็นหรือมีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต โดยให้ผู ้อนุญาต
ทบทวนกฎหมายท่ีให้อำนาจในการอนุญาตทุก 5 ปี ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การปรับเปล่ียนการอนุญาตเป็นการจดแจ้ง 
การปรับเปล่ียนการพิจารณาอนุญาตโดยคณะกรรมการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน กรณีท่ีเป็นการพิจารณาแบบเบ็ดเสร็จ
ในหน่วยงานเดียวหรือเป็นการต่ออายุและสามารถกำหนดให้การอนุญาตที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องหลายฉบับเป็นหน้าท่ี
และอำนาจของผู้อนุญาตเพียงกฎหมายฉบับเดียว โดยให้ ก.พ.ร. หรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายสามารถเสนอให้
ผู้อนุญาตแก้ไขได้ (เป็นการเพิ่มการกำหนดประเด็นเพื่อใช้ในการพิจารณาทบทวนกฎหมายเพื่อยกเลิกการอนุญาต 
หรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต ซึ่งเดิมไม่ได้กำหนดไว้)  
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   2.3 การขยายขอบเขตให้ทุกใบอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่ออายุ
ใบอนุญาตได้ และกรณีที ่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้หน่วยงานออกเป็นกฎกระทรวง (จากเดิมที ่บัญญัติให้
คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ 
แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต สำหรับกิจการหรือการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการต่อเนื่อง 
โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา) 
   2.4 การกำหนดระบบการอนุญาตหลัก (Super License)2 กรณีท่ีเรื่องใดต้องขออนุญาต
จากผู้อนุญาตมากกว่าหนึ่งราย ให้มีการรวมศูนย์อำนาจในการอนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับ (เป็นการเพิ่มหลักการ
ใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กรณีการประกอบกิจการท่ีต้องขอรับใบอนุญาตจำนวนมาก) 
   2.5 การทดลองประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวก่อนได้รับใบอนุญาต3 กรณีท่ีไม่มีความ
เส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือส่ิงแวดล้อมในวงกว้าง (เป็นหลักการท่ีเพิ่มขึ้นใหม่
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยใช้ระบบการแจ้งต่อผู้อนุญาตไปพลางก่อนช่ัวคราวได้) 
   2.6 การยกเลิกอายุใบอนุญาต เพื่อให้เป็นใบอนุญาตถาวร หรือขยายอายุใบอนุญาตท่ีน้อย
กว่า 5 ปี เป็นอย่างน้อย 5 ปี ก็ได้ (เป็นการเพิ่มหลักการใหม่เพื่อลดภาระการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ประชาชน 
สำหรับกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าอายุใบอนุญาตที่กำหนดในกฎหมายนั้นไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องมีอายุใบอนุญาตอีกต่อไป) 
   2.7 การอนุญาตโดยปริยาย แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการพิจารณาอนุญาตที่ครบกำหนดเวลา
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนว่าหากหน่วยงานยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าเป็นการอนุญาตโดยปริยาย 
(เดิมไม่มีการกำหนดประเด็นดังกล่าวไว้) 
   2.8 การดำเนินการกรณีใบอนุญาตชำรุดเสียหาย  กำหนดให้กรณีที ่ใบอนุญาตหรือ
หลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตชำรุดในสาระสำคัญ สูญหาย หรือถูกทำลาย ไม่ต้องยื่นหลักฐานท่ีแสดงการแจ้งความ
ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ (เป็นการเพิ่มหลักการใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องไปแจ้งความเพื่อ
ขอรับใบแทนใบอนุญาต) 
   2.9 การจัดให้มีแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มี
แบบฟอร์มใบคำขอ ใบอนุญาต หลักฐานการต่ออายุใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต เป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ยื่นคำ
ขอหรือผู้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ตามท่ีผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับใบอนุญาตร้องขอ (เป็นการเพิ่มหลักการใหม่เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้ผู้ประกอบการต่างชาติหรือผู้ประกอบการไทยซึ่งต้องใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ) 
   2.10 การจัดให้มีช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน (Fast track)4 ถือเป็นประโยชน์และเป็น
ทางเลือกให้กับประชาชนให้ได้รับบริการท่ีรวดเร็วขึ้น ท้ังนี้ การเพิ่มช่องทางดังกล่าวควรอยู่บนพื้นฐานว่าการให้บริการ
ช่องทางปกติของหน่วยงานต้องมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน (เป็นการเพิ่มเติมทางเลือกให้แก่ประชาชนให้ได้รับบริการท่ี
รวดเร็วขึ้น) 
   2.11 การจัดตั้งศูนย์รับคำขอกลางแทนศูนย์รับคำขออนุญาต ทำหน้าที่รับคำขอทาง
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยกำหนดให้สามารถมอบหมายเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ
ศูนย์ดังกล่าวได้ (เป็นการปรับเปลี่ยนหลักการเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดย
กำหนดให้สำนักงาน ก.พ.ร. มีหน้าท่ีจัดให้มีศูนย์รับคำขอกลางขึ้น แต่สามารถมอบให้เอกชนดำเนินการโดยสำนักงาน 
ก.พ.ร. กำกับดูแลก็ได้) 
   2.12 การปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ให้สอดคล้องกับร่าง
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….5 เพื่อให้กฎหมายมีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น การเพิ่มเรื่องการยื่นคำขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) 
  3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
      จากข้อเสนอการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เมื่อนำมาประเมินความ
คุ้มค่าหากมีการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวจะสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตาม
แนวทางของธนาคารโลก ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ด้าน ได้แก่ การบริการที่รวดเร็วขึ้น (Faster) การบริการที่งา่ย
ขึ้น (Easier) และการบริการท่ีถูกลง (Cheaper) มีผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้ 
   3.1 การบริการที่รวดเร็วขึ้น (Faster) 
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        1) การปรับเปล่ียนการพิจารณาอนุญาตโดยคณะกรรมการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน คาด
ว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนงานที่มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการจาก 604 งาน เหลือเพียง 43 งาน ซึ่งเป็น
กระบวนงานที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว หรือเป็นการต่ออายุและมีความเสี่ยงต่ำ เช่น การออกใบอนุญาตถ่ายทำ
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทไม่ประจำ
ทางด้วยรถโดยสาร ทำให้สามารถลดเวลาการพิจารณาได้เฉล่ีย 22 วันทำการ/งานบริการ 
        2) การนำระบบการอนุญาตหลัก (Super License) มาใช้ในการอนุญาตจะส่งผลให้
ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้เร็วขึ้น เช่น การขออนุญาตของธุรกิจค้าปลีกจากเดิมที่ต้องติดต่อไม่น้อยกว่า 13 
หน่วยงาน ใช้ระยะเวลา 284 วันทำการ เหลือเพียงติดต่อ 1 ช่องทาง ใช้เวลา 185 วันทำการ และกิจการสปา จาก
เดิมต้องติดต่อไม่น้อยกว่า 9 หน่วยงาน ใช้ระยะเวลา 120 วันทำการ เหลือเพียงติดต่อ 1 ช่องทาง ใช้ระยะเวลา 96 
วันทำการ 
   3.2 การบริการที่ง่ายขึ้น (Easier) 
    1) การทดลองประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวก่อนได้รับใบอนุญาต คาดว่าจะ
สามารถดำเนินการได้ จำนวน 19 กิจการ ในกิจการท่ีมีความเส่ียงต่ำ เช่นกิจการขายอาหารสัตว์ กิจการสปา 
    2) การขยายจำนวนใบอนุญาตท่ีสามารถดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่อ
อายุใบอนุญาต จากปัจจุบันดำเนินการได้ 31 ใบอนุญาต เป็น 154ใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ ใบอนุญาตค้า
โบราณวัตถุ จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 890,315 ราย ภาครัฐได้รับค่าธรรมเนียม
ได้เร็วขึ้นประมาณการขั้นต่ำ 253.25 ล้านบาท/ปี 
    3) การขยายอายุใบอนุญาตเป็นไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไม่มีอายุใบอนุญาต คาดว่าจะ
ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 19 ใบนุญาต ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย การขอ
อนุญาตการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงจะทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกท่ีไม่ต้องไปติดต่อราชการเพื่อ
ขอต่ออายุใบอนุญาตทุกปี ประมาณ 764,850 ราย /ปี และลดภาระค่าใช้จ่ายรวมของประชาชนในการติดต่อราชการ
ประมาณ 590.02 ล้านบาท/ปี (เมื่อคิดเป็นประมาณการค่าเดินทางไป - กลับในอัตรา 100 บาท) 
   3.3 การบริการที่ถูกลง (Cheaper) 
        1) การปรับเปล่ียนระบบการอนุญาตเป็นการจดแจ้งเพื่อลดระยะเวลาในการขออนุญาต
ในกิจการที่ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ คาดว่าจะสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนจากการอนุญาตเป็นจดแจ้งได้ 
จำนวน 11 ใบอนุญาต และจดแจ้งเป็นจดแจ้งออนไลน์ได้จำนวน 72 งานบริการ จาก 336 งานบริการ มีผู้รับบริการ
ประมาณ 15.85 ล้านราย/ปี จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายรวมของประชาชนในการติดต่อราชการประมาณ 1585.12 ล้าน
บาท/ปี (เมื่อคิดเป็นประมาณการค่าเดินทางไป - กลับในอัตรา 100 บาท) 
        2) การกำหนดให้เมื ่อใบอนุญาตชำรุด สูญหาย ไม่ต้องแจ้งความ คาดว่าจะช่วยลด
จำนวนการแจ้งความ จำนวน 66,000 ใบแจ้งความ/ปี ทำให้สามารถลดค่าเดินทางรวมของประชาชนประมาณ 6.60 
ล้านบาท/ปี (เมื่อคิดเป็นประมาณการค่าเดินทางไป - กลับในอัตรา 100 บาท) 
  4. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามข้อเสนอ
การปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โดยจัดลำดับตาม
ความเหมาะสมของเรื่องท่ีจะดำเนินการพร้อมท้ังกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

เร่ือง แนวทางการดำเนินการ ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การขยายรายช่ือ
ใบอนุญาตท่ีจะ
ดำเนินการชำระ
ค่าธรรมเนียม 
แทนการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 

ศึกษารายช่ือใบอนุญาตท่ีมี
ความเส่ียงต่ำและความพร้อม
ของหน่วยงานท่ีจะดำเนินการ
ชำระค่าธรรมเนียมแทนการ
ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
เพิ่มเติม 

เมษายน – 
กันยายน 2565 

สำนักงาน ก.พ.ร. สคก. และ
หน่วยงานท่ีให้บริการต่ออายุ
ใบอนุญาต 

2. ระบบ 
การอนุญาตหลัก 
(Super License) 

ทดลองนำร่องดำเนินการใน
กิจการท่ีดำเนินการได้
เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 

เมษายน – 
กันยายน 2565 

สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) (สพร.) สำนักงาน
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พัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และ
หน่วยงานผู้อนุญาต 

3. การทบทวน              
การอนุมัติอนุญาต 

ส่งเสริมหน่วยงานนำร่องใน
การทบทวนการปรับเปล่ียน
รูปแบบการอนุญาตตาม
แนวทางท่ีกำหนดไว้ เช่น การ
ปรับเปล่ียนรูปแบบจากการ
อนุมัติอนุญาตเป็นการจดแจ้ง 
การยกเลิกการพิจารณาโดย
คณะกรรมการ 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

สำนักงาน ก.พ.ร. สคก. และ
หน่วยงานผู้อนุญาต 

 
______________________ 
1นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษกาคม 2564 
โดยมีข้อสั่งการเพิ่มเติมว่าจะต้องดำเนินการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบและสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตนตาม
กฎหมายทุกฉบับ รวมถึงเข้าใจวิธีการเข้ารับการบริการต่าง ๆ จากภาครัฐได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มอาชีพ 
2เป็นระบบการอนุญาตหลักของการประกอบกิจการหรือดำเนินการเรื่องที่ต้องขออนุญาตจากผู้อนุญาตมากกว่าหนึ่งราย ซึ่งเป็น
หลักการใหมเ่พ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตหลักสามารถประกอบกิจการน้ันได้เลย โดยถือ
เสมือนว่าได้รับใบอนุญาตรองครบถ้วนด้วยแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตทุกใบให้ครบถ้วน
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
3การทดลองประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวก่อนได้รับใบนุญาต จะต้องแจ้งต่อผู้อนุญาตก่อนเริ่มประกอบกิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
15 วัน และหากประชาชนที่ประกอบกิจการชั่วคราวน้ันประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอต่อผู้อนุญาตภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่เริ่มประกอบกิจการชั่วคราว  
4การจัดให้มีช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วนกำหนดข้ึนสำหรับกรณีที่ผู้ย่ืนคำขอชำระค่าธรรมเนียมพิเศษหรือค่าบริการพิเศษตามท่ีผู้อนุญาต
กำหนด ทั้งน้ี หากผู้อนุญาตดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาให้คืนค่าธรรมเนียมพิเศษให้แก่ผู้ย่ืนคำขอ 
5มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้การทำธุรกรรมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ การติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน และ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานรัฐ สามารถใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีปัจจุบัน อีกท้ังเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีมีมติ (30 มีนาคม 2564) 
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปรัฐสภาเพื ่อพิจารณาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ (สภาผู้แทนราษฎร) 
 
6. เรื่อง การจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีนัปี
หลวง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12  
สิงหาคม 2565 พ.ศ. .... ซึ ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ดำเนินการต่อไปได้   
  สาระสำคัญ    
  1. การจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ท่ีพระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินท่ีมีพระคุณอันประเสริฐยิ่งของราษฎร ทรง
เป็นศูนย์รวมของราษฎรทั่วแผ่นดิน และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรและ
ความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินตลอดมา ตลอดจนการส่งเสริมศิลปาชีพในงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนง ก่อให้เกิดการ
ทำนุบำรุง สืบทอดงานศิลปะอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องจนศิลปะไทยอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของไทยสร้างช่ือเสียงไปยัง
นานาประเทศท่ัวโลก และเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย 
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  2. กระทรวงการคลังได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติ 
ในโอกาสดังกล่าว และสำนักพระราชวังได้นำรูปแบบเหรียญฯ กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี 
พระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ  
  ทั ้งน ี ้  กระทรวงการคลังเห็นควรจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิก ิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  
12 สิงหาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก ตามพระราชบัญญัติเหรียญเฉลิม   
พระเกียรติและเหรียญท่ีระลึก พ.ศ. 2548 มาตรา 3 และมาตรา 4 มีมติให้ความเห็นชอบให้จัดทำแล้ว ท้ังนี้ กรมธนา
รักษ์ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้จัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ               
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
เป็นเหรียญเงิน ชนิดบุรุษและสตรี ผลิตจำนวนไม่เกิน 300,000 เหรียญ ดังนี้ 

ลักษณะ เป็นเหรียญกลม 
ส่วนผสม 
 

เงินร้อยละ 92.5 
ทองแดงร้อยละ 7.5 

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร 
น้ำหนัก เหรียญละ 23 กรัม 
ลวดลาย 
 

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงกุณฑลเพชร ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย 
ทรงผ้าทรงสะพักประจำเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรอืง
ยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เฉวียงพระอังสา ทรงสายสร้อยมหาจักรี ดาราจักรี 
และสายสะพายจักรี พระอังสาเบื้องซ้ายประดับดวงตราปฐมจุลจอมเกล้า 
และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลท่ี 9 ช้ันท่ี 1 ภายในวงขอบเหรียญเบ้ืองล่าง 
มีข้อความว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง” 
ด้านหลัง กลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” อยู่ภายใต้พระมหา
มงกุฎ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “เฉลิมพระชนมพรรษา 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” 
ขอบนอกเหรียญ ด้านหน้าเบื้องบนมีอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” อยู่
ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านหลังขอบนอกเหรียญมีห่วงสำหรับบุรุษใช้ห้อยกับ
แพรแถบ กว้าง 32  มิลลิเมตร สำหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าว ผูก
เป็นรูปแมลงปอ 
ความหมายของแพรแถบ แพรแถบกว้าง 32 มิลลิเมตร พื้นของแพรแถบ
เป็นสีฟ้า อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีริ้วสีขาว หมายถึง น้ำพระราช
หฤทัยอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลไปยัง
พสกนิกร และมีริ้วสีน้ำเงิน หมายถึงสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  กำหนดออกใช้ จะเริ่มจำหน่ายจ่ายแลกแก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป 
ต้ังแต่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญท่ีระลึก พ.ศ. 2548 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
  ราคา ได้กำหนดราคาจำหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ ท้ังชนิดบุรุษ และชนิดสตรี ราคา เหรียญละ 
1,600  บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
7. เร่ือง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ คร้ังที่ 1/2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอสรุปมติการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 [เป็นการ
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ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (1 ตุลาคม 2562) ที่เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ติดตาม
การดำเนินงานยุทธศาสตร์สับปะรด และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ] สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

ประเด็น มติการประชุม 
1. สถานการณ์สับปะรดโรงงาน ปี 2565 รับทราบสถานการณ์การผลิตสับปะรด (พันธุ์ปัตตาเวีย) ปี 2565 

ซึ่งคาดว่ามีผลผลิต 1.772 ล้านตัน (เพิ่มขึ ้นจากปี 2564 ร้อยละ 
2.68) โดยมีการส่งออกปี 2565 (เดือนมกราคม-มีนาคม) 140,019 
ตัน (เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 8.05 มูลค่า 
6,954 ล้านบาท (เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 
28.79) และรับทราบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการ
สับปะรด ปี 2565 โดยใช้กลไกคณะกรรมการเพื ่อแก้ไขปัญหา
เกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) 
และคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดบริหารจัดการอุปสงค์ 
(Demand) และอุปทาน (Supply) ภายในจังหวัดท่ีสอดคล้องกับ 5 
แนวทาง ได้แก่ (1) การเชื ่อมโยงตลาดล่วงหน้า (2) การกระจาย
ผลผลิต (3) การส่งเสริมการบริโภค (4) การส่งเสริมการแปรรูป และ 
(5) การส่งเสริมการผลิตสับปะรดเพื ่อบริโภคสด โดยประธาน
กรรมการฯ ได้ส่ังการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการฯ แจ้งกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ประสานผู ้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน 
คพจ. และพาณิชย์จังหวัดในฐานะคณะทำงานด้านการตลาดระดับ
จังหวัดติดตามสถานการณ์และดำเนินการตามแนวทางการ
บริหารจัดการผลผลิตสับปะรดดังกล่าว 

2. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานใน
อุตสาหกรรมสับปะรด 

รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้าง
งานและบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านแรงงานไทยกับ
ประเทศคู่ภาคี (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) โดยให้มีการ
จ้างงานแรงงานต่างด้าวระยะสั้นคราวละไม่เกิน 1 ปี 

3. การทำบันทึกความตกลงความร่วมมือ
ซื้อขายสับปะรดโรงงานระหว่างเกษตรกร
และโรงงานแปรรูป 

รับทราบความก้าวหน้าการทำบันทึกข้อตกลงฯ และแนวทางการ
ส่งเสริมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ได้แก่ จัดหาแหล่งเงินทุน
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนผู้ปลูกสับปะรดกับกรมส่งเสริมการเกษตรและทำข้อตกลง
ซื้อขายกับโรงงาน รวมทั้งสนับสนุนการร่วมงานแสดงสินค้าทั้งใน
และต่างประเทศ 

4. การจัดทำแผนพัฒนาด้านสับปะรด 
พ.ศ. 2566-2570 

เห ็นชอบการปร ับปร ุ งองค ์ประกอบและอำนาจหน ้ า ท่ี
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาสับปะรด โดยเพิ่มเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหร ือผู ้แทนเป็น
อนุกรรมการและเพิ ่มอำนาจหน้าที่การจัดทำแผนพัฒนาด้าน
สับปะรด รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ยก
ร่างแผนพัฒนาด้านสับปะรดโดยนำโครงร่างหัวข้อแผนพัฒนาด้าน
สับปะรด พ.ศ. 2566-2570 จุดยืนและประเด็นการพัฒนาด้าน
สับปะรด* ไปใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

5. เร่ืองอื่น ๆ  
 5.1 การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ รับทราบประเด็นการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอัตรา 492 บาท/วัน โดย

เห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมสับปะรด 
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และได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานพิจารณาและรายงานประเด็น
ดังกล่าวต่อไป 

 5.2 การเพิ่มกำลังการผลิต ขอความร่วมมือโรงงานแปรรูปสับปะรดเพิ่มกำลังการผลิตโดยเพิ่ม
เวลาการทำงานวันละ 1 ช่ัวโมง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งเป็น
ช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก 

*จากการประสานข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จุดยืนและประเด็นการพัฒนาด้านสับปะรด เช่น การ
เสริมสร้างขีดความสามารถแก่เกษตรกรในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด และระบบการบริหารจัดการ
การเกษตรที่ทันสมัยและยั ่งยืน การสร้างสมดุลความต้องการสับปะรดของภาคอุตสาหกรรม และการบริโภค
ภายในประเทศและการเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้นำการส่งออกสับปะรด 
 
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 
2565 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุน
สำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565 จำนวน 5 แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม 10,863 ล้านบาท 
โดยให้ทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็นรายปีจนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ ตามที่กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) เสนอ 
  สาระสำคัญของเร่ือง 
  1. กฟภ. ขอกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565 
จำนวน 5 แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม 10,863 ล้านบาท โดย กฟภ. จะทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็น
จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
2564 มีมติเห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนในแผนงานดังกล่าว ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวเป็น
แผนงานภายใต้กรอบและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (21 กันยายน 
2564) เห็นชอบด้วยแล้ว 
  2. รายละเอียดของแผนงานภายใต้กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จำนวน 5 แผนงาน สรุปได้ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

แผนงานระยะยาวใหม่ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

(พ.ศ.) 

วงเงิน 
เต็มแผนงาน 

แหล่งเงินทุน 

เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ 

1) แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะท่ี 5 : เป็นการจัดหาส่ิงสนับสนุนในการดำเนินงาน (เช่น ท่ีดิน 
อาคาร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า) ให้เพียงพอกับความ
ต้องการไฟฟ้าท่ีเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของกิจการอุตสาหกรรมและชุมชน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของ 
กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถให้บริการลูกค้าได้ทันต่อความต้องการได้มากขึ้น ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องาน สร้างความพึงพอใจและเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ กฟภ. 
การดำเนินการ: 
  - จัดหาท่ีดิน (14 แห่ง) 
  - ก่อสร้างอาคาร
สำนักงานและส่ิง
ประกอบ (97 แห่ง) 
  - จัดซื้อยานพาหนะท้ัง
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค (452 คัน) 
  - เครื่องมือเครื่องใช้
เพื่อสนับสนุนการ

2565 – 2567 
(3 ปี) 

7,320.00 5,490.00 1,830.00 
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ดำเนินงาน เช่น อุปกรณ์
ฮอตไลน์ (2,159 
รายการ) 
2) แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกนัและควบคุมในสถานีไฟฟ้า: (1) เพื่อให้สถานีไฟฟ้ามีความ
พร้อมสำหรับการให้บริการส่งผ่านกำลังไฟอย่างต่อเนื่อง โดยลดผลกระทบจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ท่ี
มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยการเปล่ียนทดแทนอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ และ (2) ปรับปรุงระบบป้องกันและ
ควบคุมภายในสถานีไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี กฟภ. นำมาใช้ในปัจจุบัน (เช่น มาตรฐาน IEC61850) 
ซึ่งเป็นระบบท่ีมีการรับส่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางระบบส่ือสารทำให้รีเลย์1 อยู่ตำแหน่งต่างกันสามารถทำงาน
ร่วมกันได้ รวมถงึระบบควบคุมต่าง ๆ สามารถท่ีจะรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบส่ือสารกับตัวรีเลย์และอุปกรณ์
ป้องกันท่ีรองรับมาตรฐานดังกล่าว) 
การดำเนินการ : 
ปรับปรุงระบบป้องกัน
และควบคุมในสถานี
ไฟฟ้าจำนวน 40 สถานี 

2565 - 2568 1,266.36 949.00 317.36 

3. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านส่ือสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2565: เป็นการพัฒนาระบบส่ือสาร
ของ กฟภ. ให้มีช่องสัญญาณเพียงพอต่อการใช้งาน เพิ่มช่องทางการให้บริการปรับเปล่ียนกระบวนการ
บริการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของสายงานอื่น ๆ ช่วยสนับสนุน
กระบวนการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับการบริการลูกค้าให้สะดวกรวดเร็ว และมี
ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
การดำเนินการ:  
  - งานจัดซื้อพร้อม
ติดต้ังอุปกรณ์ IP Core 
Router และอุปกรณ์ 
DWDM2 เพื่อขยาย 
Bandwidth และเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงข่าย 
Core Network 
- งานพัฒนาโครงข่าย IP 
Access Network 
จำนวน 39 Nodes 
- งานขยายโครงข่าย
เคเบิลใยแก้วนำแสง 
ระยะทาง 1,300 
กิโลเมตร 
- งานบำรุงรักษาและ
ให้บริการเครือข่าย 
WAN (ตรวจซ่อมและ
ปรับปรุงสายเคเบิลใย
แก้วนำแสง) 
- งานพัฒนาระบบ
โทรศัพท์ของ กฟภ. 
(จัดซื้อพร้อมติดต้ัง 
เครื่อง Video Phone 
และ IP Phone) 

2565 – 2567 
(3 ปี) 

781.83 586.00 195.83 
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4) แผนงาน Big Data Platform: (1) เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจและการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมท้ังสามารถนำมาปรับปรุงการดำเนินงานและพัฒนาขีด
ความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง (2) เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูลมีมาตรฐาน ถูกต้อง 
แม่นยำ รักษาความเป็นส่วนบุคคลเช่ือมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคง ปลอดภัย ต้ังแต่การสร้าง 
จัดเก็บ ประมวลผล การนำไปใช้ การเปิดเผย และการทำลายข้อมูล และ (3) เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลโดยการเช่ือมโยงฐานข้อมูล ระบบงานให้เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลขององค์กร แล้วนำมาวิเคราะห์
เชิงลึกเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพงานบริการขององค์กรและรองรับการเปิดเผย
ข้อมูลขององค์กร 
การดำเนินการ: ศึกษา 
จัดทำ และติดต้ัง
เครื่องมือบริหารจัดการ
การเช่ือมโยงเรียกใช้
ข้อมูล และจัดทำ
แพลตฟอร์มเพื่อรองรับ
การเปิดเผยข้อมูล 

2565 – 2567 
(3 ปี) 

120.00 90.00 30.00 

5) แผนงานจัดหา พัฒนา ติดต้ัง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าของ กฟภ. : เป็นการจัดหา พัฒนา ติดต้ัง และดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรองค์กรและระบบสาธารณูปโภคของ กฟภ. 
การดำเนินการ: จัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อจัดหา 
พัฒนา และติดต้ังระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร
องค์กรระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า 
และระบบงานสำหรับใช้
บริหารจัดการดำเนินงาน
ของ กฟภ. 

2565 – 2567 
(3 ปี) 

4,998.47 3,748.00 1,250.47 

รวมทั้งส้ิน 5 แผนงาน 14,486.66 10,863.00 3,623.66 
  3. มท. แจ้งว่า กระทรวงการคลัง (กค.) สำนักงบประมาณ (สงป.) และ สศช.พิจารณาแล้วเห็นชอบ/
เห็นสมควรที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ กฟภ. ดำเนินการกู้เงินในประเทศ เพื่อใช้
สำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 5 แผนงาน ภายในกรอบวงเงิน 10 ,863 ล้านบาท 
โดย สงป. เห็นควรให้ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้เงินกู้และให้ทยอยดำเนินการกู้เงินตามความ
จำเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ  
__________________ 
1รีเลย์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำหน้าท่ีเปรียบเสมือนสวิตซ์ไฟที่ใช้แรงดันไฟฟ้าในการเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือควบคุมวงจร
ต่าง ๆ ในกรณีน้ีรีเลย์ระบบป้องกันเป็นอุปกรณ์หลักที่ทำหน้าท่ีในการส่งสัญญาณเพ่ือสั่งการให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำการเปิดวงจรเพ่ือแยก
ส่วนที่เกิดการบกพร่องออกจากระบบ ดังน้ัน ระบบการจ่ายไฟจึงต้องมีระบบป้องกันทำงานตลอดเวลา 
2DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) เป็นเทคนิคการส่งข้อมูลบนเส้นไฟเบอร์ออปติกโดยใช้วิธีส่งข้อมูลไปบน
หลาย ๆ ช่วงความยาวคลื่นของเส้นไฟเบอร์ออปติก 1 เส้น ดังนั้น DWDM จึงเป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งข้อมูล
ให้แก่เครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 
 
9. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นใหกั้บ
โรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
ให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรอบวงเงิน 
395,237,200 บาท ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ  
  สาระสำคัญของเร่ือง  
  ศธ. รายงานว่า 
  1. สพฐ.  เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน
ในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโรงเรียนที่
ประสบภัยธรรมชาติในสังกัด สพฐ. จำนวนมากและได้รายงานผลกระทบและความเสียหายจากสถานการณภ์ัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นมายัง สพฐ. ดังนี้ (1) อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นไม่มีความพร้อมในการใช้
งาน และเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน (2) ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั ่นด้านความปลอดภัยของครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการใช้สถานท่ีสำหรับจัดการเรียนการสอน และสร้างความกังวลใจให้กับ
ผู้ปกครองและประชาชนโดยรอบท่ีส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน และ (3) หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่ง สพฐ. ไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับใช้
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนท่ีประสบภัยธรรมชาติให้กลับสู่สภาพปกติอย่างเร่งด่วน เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรการเตรียมความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถานศึกษารองรับการเปิดภาค
เรียน รวมทั้งเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ 
  2. ศธ. (สพฐ.) ได้มีหนังสือไปยังสำนักงบประมาณ (สงป.) เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนท่ีประสบภัยธรรมชาติในสังกัด สพฐ. โดย สงป. 
ได้นำเร่ืองดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ ศธ. โดย สพฐ. ใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 395,237,200 บาท เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
ส่ิงก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนท่ีประสบภัยธรรมชาติในสังกัด สพฐ. จำนวน 1,071 รายการ (กรุงเทพมหานคร และ 67 
จังหวัด) และให้ ศธ. นำเรื่องดังกล่าวขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3) ต่อไป 
 
10. เร่ือง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลอืเยียวยาเกษตรกรกรณีโค-กระบือป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงินท้ังส้ิน 203,104720 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกรณีโค-
กระบือป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ตั้งแต่มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ 

  สาระสำคัญ 
  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : 
LSD) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโค – กระบือสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ต่าง ๆ และมีการรายงานข้อมูล ณวันท่ี 30 เมยายน 2564 พบการระบาดสะสมต้ังแต่ 1 มีนาคม 2564 - 30 เมษายน 
2565 รวม 69 จังหวัด เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 276 ,057 ราย เป็นโค-กระบือที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 
1,830,535 ตัว เป็นโค - กระบือท่ีป่วย จำนวน 625,862 ตัว เป็นโค-กระบือท่ีป่วยตาย จำนวน 69,618 ตัว โดยส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน มาก่อน จึงทำให้มีการระบาดรุนแรงและเป็นวงกว้างไปท่ัว
ประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยได้รับผลกระทบสร้างความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดการควบคุมโรคและแมลงพาหะ รวมถึงขอความ
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ร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควบคุมการเคล่ือนย้าย โดยเฉพาะในพื้นท่ีเส่ียง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และ
ตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจรอยโรคในโค กระบือ ท่ี
เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัวและงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 
กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วยแก่เกษตรกร จำนวน 
164,875 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลงแก่กษตรกร จำนวน 32,390 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 
จำนวน 120,746 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคแก่เกษตรกร จำนวน 137 ,117 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่
เกษตรกร จำนวน 112,643 ราย และ 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 304,324 ราย  
  2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปี สกิน 
เป็นเงินท้ังส้ิน 684,218,000 บาท ดังนี้ 
   1) ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ เป็นเงิน 14,510,000 บาท 
   2) ค่าจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปี จำนวน 5,000,000 โด๊ส เป็นเงิน 230,138,000 บาท 
   3) ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการฆ่าเชื้อในฟาร์มและพาหนะในการเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นเงิน  
24,000,000 บาท 
   4) ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาโค กระบือ จำนวน 200,000 ตัว เป็นเงิน 361,000,000 
บาท และเพื่อการฟื้นฟูบำรุงสุขภาพสัตว์เล้ียงของเกษตรกร จำนวน 200,000 ตัว เป็นเงิน 39,800,000 บาท 
   5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ สำหรับการเก็บตัวอย่าง ฉีดวัคซีนและรักษา เป็นเงิน 
14,770,000 บาท ซึ่งยังไม่มีค่าช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก โค-กระบือท่ีป่วยตายด้วย โรคลัมปี 
สกิน แต่อย่างใด 
  3. ได้มีการสำรวจข้อมูลผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาต้ังแต่เตือน
มีนาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 พบว่ามีการรายงานการเกิดโรคดังกล่าว จำนวน 69 จังหวัดโดยมีเกษตรกรผู้
ได้รับผลกระทบสัตว์ป่วยตายทั้งหมด 64 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบยื่นแบบรับความช่วยเหลือผ่านสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด รวม 55 จังหวัด เกษตรกร จำนวน 60,696 ราย มีโค-กระบือ ป่วยตาย จำนวน 67,656 ตัว วงเงิน
ขอรับความช่วยเหลือ 1,640,757,630 บาท โดยปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ ได้รับเอกสารขอรับความช่วยเหลือผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด แล้ว รวม 55 จังหวัด เกษตรกร 61,959 ราย รวม 69,360ตัว เป็นเงินท้ังส้ิน 1,415,827,540 
บาท  ซึ ่งได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 แล้วรวม 41 จังหวัด เกษตรกร จำนวน 52,170 ราย มีโค-กระบือป่วยตาย 
จำนวน 57,884 ตัว วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 1,212,722,820บาท คงเหลือยังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2565 ได้
เนื่องจากอยู่นอกพื้นท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ รวม 19 จังหวัด 
เกษตรกร 9,789 ราย รวม 11,422 ตัว เป็นเงินท้ังส้ิน 203,104,720 บาท  
  4) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือทุกรายที่ได้รับความเสียหาย
จากโรคลัมปี สกิน ในระยะเร่งด่วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
และมีความห่วงใยความเป็นอยู่ของเกษตรกร จึงได้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ เป็นเกษตรกรผู้เล้ียงโค กระบือ ท่ีมีสัตว์ป่วยตายด้วยโรคลัมปี สกิน ช่วงเกิดภัย ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึง 2 
มีนาคม 2565 หรือวันท่ีก่อนคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ในพื้นท่ีเกิดภัยท่ัวประเทศ และเป็นเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กับกรมปศุสัตว์ หากเกษตรกรรายใดท่ียังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้ข้ึนทะเบียนพร้อมแจ้งความเสียหายตามแบบขอรับความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านปศุสัตว์ (กษ 01) โดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือตามจริง ไม่เกิน 5ตัว/
ราย จำแนกตามช่วงอายุ ดังนี้ 
   4.1 อัตราการช่วยเหลือโค 
    อายุน้อยกว่า 6 เดือน อัตรา 13,000 บาท/ตัว 
    อายุมากกว่า 6 เดือน - 1 ปี อัตรา 22,000 บาท/ตัว 
    อายุมากกว่า 1 - 2 ปี อัตรา 29,000 บาท/ตัว 
    อายุมากกว่า 2 ปี อัตรา 35,000 บาท/ตัว 
   4.2 อัตราการช่วยเหลือกระบือ 
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    อายุน้อยกว่า 6 เดือน อัตรา 15,000 บาท/ตัว 
    อายุมากกว่า 6 เดือน - 1 ปี อัตรา 24,000 บาท/ตัว 
    อายุมากกว่า 1 - 2 ปี อัตรา 32,000 บาท/ตัว 
    อายุมากกว่า 2 ปี อัตรา 39,000 บาท/ตัว 
  ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 
 
11. เร่ือง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมคร้ังที่ 12/2565 และผล
การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 17/2565 และคร้ังที่ 18/2565  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ
ประธานกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) 
ในคราวประชุมครั้งที ่ 12/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราช
กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งท่ี 17/2565 เมื่อวันท่ี 
30 มิถุนายน 2565 และครั้งท่ี 18/2565 เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
  1. ผลการพิจารณาของ คกง. ในคราวประชุมคร้ังที่ 12/2565 
   1.1 อนุมัต ิให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เปลี ่ยนแปลงรายละเอียดที ่เป็น
สาระสำคัญของโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด รองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อ
โควิด-19 และเป็นไปตามมาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดฯ) ของโรงพยาบาลตำรวจ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดิม
เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเดือนสิงหาคม 2565 และปรับลดกรอบวงเงินโครงการ จากเดิม 31.9000 ล้านบาท 
เป็น 28.4500 ล้านบาท ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
   1.2 อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ
ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร (โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำฯ) โดยขยาย
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดิมเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเดือนพฤศจิกายน 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
   1.3 มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 1.1 - 1.2 เร่งแก้ไขข้อมูล
โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and Country Reform : eMENSCR) (ระบบ eMENSCR) ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียด
โครงการโดยเร็ว และเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ท้ังนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ พ.ศ. 2563) 
   1.4 รับทราบผลการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปร
รูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร (โครงการปรับโครงสร้างการผลิตฯ) ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบการขยายระยะเวลาสิ้นสุด
โครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตฯ จากเดิมเดือนกันยายน 2564 
เป็นเดือนกันยายน 2565 
   1.5 มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์กำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนอ พร้อมท้ัง
กำกับให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบท่ี เกี ่ยวข้องและ
จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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  2. ผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม
คร้ังที่ 17/2565 และคร้ังที่ 18/2565 
   2.1 อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 
(ครั้งที่ 3) รวม 29 จังหวัด จำนวน 1,138 โครงการ กรอบวงเงินรวม 1,973.3050 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจาก
เงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 31 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พร้อมท้ัง
มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการดำเนินการตามความเห็นของ คกง. ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม 
พ.ศ. 2564 ข้อ 3.2.1 (3) โดยเคร่งครัด 
   2.2 มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ จำนวน 29 จังหวัด (ตามข้อ 2.1) เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการและดำเนินการจัดทำแผนความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง พร้อมท้ังปฏิบัติตามข้อ 
15 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) โดยเคร่งครัด 
   2.3 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำกับติดตามให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่ง
นำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ท่ี
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณและสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายใน
กรอบระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ต่อไป  
   2.4 อนุมัติให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐาน
รากระดับจังหวัดฯ) โดยเปลี่ยนแปลงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับสกัดสมุนไพรของโครงการ จากเดิมใช้กระบวนการ 
“สกัดน้ำมันจากสมุนไพร” เป็น “การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง” ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
   2.5 มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเร่งแก้ไขข้อมูล
โครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็วและเร่งดำเนินโครงการให้
แล้วเสร็จตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
_____________________________ 
1 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) 
 
12. เรื ่อง การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) [ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที ่ดิน สำหรับกรณีการโอนและการจำนอง
อสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายท่ีดินสำหรับกรณีการโอนและการจำนอง
อสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด ตามท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งนี้ ร่างประกาศที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอ เป็นการลดหยอ่น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 สำหรับการบริหารจัดการธนาคารที่ดินของสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที ่ด ิน (องค์การมหาชน) เกี ่ยวกับค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนอง
อสังหาริมทรัพย์ จากอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 1 ตามลำดับ เหลืออัตราร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ 
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2568 เนื่องจากสถาบันบริหาร
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จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ยังคงมีภารกิจที่ต้องดำเนินการโครงการเพื่อให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกินเป็น
ของตนเอง รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในท่ีดินของเกษตรกร การกระจายการถือครองท่ีดินท่ีเป็น
ธรรมและยั่งยืน มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม รวมทั้งการดำเนินงานตามภารกิจของ บจธ. ในอนาคต 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ทั้งนี้ ได้เคยออกประกาศทำนองเดียวกันนี้มาแล้ว รวม 3 คร้ัง และประกาศฯ คร้ังที่ 3 ได้พ้นกำหนดการ
ใช้บังคับในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เห็นชอบด้วย 
  สาระสำคัญของร่างประกาศ 
  ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 สำหรับการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
ของ บจธ. เก่ียวกับค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากอัตราร้อยละ 2 และ
ร้อยละ 1 ตามลำดับ เหลืออัตราร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2568 ในกรณีดังนี้ 
  1. การโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของที่ดินโอนให้แก่ บจธ. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
และอำนาจหน้าท่ีของ บจธ. ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ยากจนท่ีไม่มีท่ีดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่
ไม่เพียงพอ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในส่วนท่ีผู้โอนและผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์มีหน้าท่ีต้องชำระ 
  2. การโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ บจธ. โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจน ในการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร หรือผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีแต่ไม่เพียงพอ เพื่อใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ในส่วนท่ีผู้โอนและผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์มีหน้าท่ีต้องชำระ 
  3. การจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ บจธ. เป็นผู้รับจำนองจากเกษตรกรหรือผู้ยากจน ในส่วนที่ผู้ขอ
จดทะเบียนมีหน้าท่ีต้องชำระ 
 
13. เร่ือง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศและร่างพระราช
กฤษฎีกา ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จำนวน 1 ฉบับ 
  2. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าภายในประเทศ และร่าง
พระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จำนวน 1 ฉบับ  
  สาระสำคัญ 
  1. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ 
   1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศ และสนับสนุน
ห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเท่ียว อีกท้ังสนับสนุนการบริโภคและส่งเสริมการจ้างงาน 
   1.2 กลุ่มเป้าหมาย บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
   1.3 ระยะเวลาดำเนินงาน ต้ังแต่วันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  
   1.4 วิธีการดำเนินงาน 
    1) สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
     ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก 
ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือค่าบริการของผู้
ประกอบธุรกิจนำเท่ียวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าวท่ีจ่ายไปต้ังแต่
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ได้ดังนี้ 
     1.1) 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดใน
จังหวัดท่องเที่ยวรองหรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
     1.2) 1.5 เท่าของรายจ่ายตามท่ีจ่ายจริง สำหรับการอบรมสัมมนาท่ีจัดใน
ท้องท่ีอื่นนอกจากท้องท่ีตามข้อ 1.1) 
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     1.3) ในกรณีที่การจัดอบรมสัมมนาครั้งหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นในท้องที่ตามข้อ 
1.1) และข้อ 1.2) ต่อเนื่องกัน ให้หักรายจ่ายท่ีสามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องท่ีใดตามข้อ 1.1) หรือข้อ 1.2) แล้วแต่
กรณี และให้หักรายจ่ายท่ีไม่สามารถแยกได้ว่าเกิดข้ึนในท้องท่ีใดได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายตามท่ีจ่ายจริง  
     ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกำหนด 
    2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
     2.1) เป็นไปในทำนองเดียวกันกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 405) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ท่ีได้จ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ 
     2.2) พื้นท่ี  
      2.2.1) จังหวัดท่องเที่ยวรอง (อ้างอิงจากพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 656) พ.ศ. 2561 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ท่องเที่ยวสำหรับการอบรมสัมมนา และการเดินทางท่องเที่ยวและที่พักเพิ่มเติมจากจังหวัด
ท่องเท่ียวรอง) โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีท้ังจังหวัด 55 จังหวัด และพื้นท่ีบางอำเภอในจังหวัด 15 จังหวัด 
      2.2.2) เขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
กำหนด โดยคำแนะนำของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
      2.2.3) ท้องท่ีอื่นนอกจากข้อ 2.2.1) และข้อ 2.2.2) 
      ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องตราพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จำนวน 1 ฉบับ 
   1.5 สูญเสียรายได้ ประมาณการสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 334 ล้านบาท 
โดยคาดว่าจะมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจำนวนประมาณ 1,700 ราย เป็นจำนวนเงิน
ประมาณ 1,670 ล้านบาท 
  2. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าภายในประเทศ 
   2.1 ว ัตถุประสงค์ เพ ื ่อเป็นการสนับสนุนการจัดน ิทรรศการและงานแสดงส ินค้า
ภายในประเทศ อีกท้ังสนับสนุนการจ้างงาน 
   2.2 กลุ่มเป้าหมาย บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
   2.3 ระยะเวลาดำเนินงาน ต้ังแต่วันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  
   2.4 วิธีการดำเนินงาน 
    1) สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
     ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการ
ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศ ที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 
2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ได้ 2 เท่าของรายจ่ายท่ีจ่ายจริง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกำหนด  
    2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
     2.1) งานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศ
ต้องเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 (เริ่มจัดภายในช่วงเวลาดังกล่าวและอาจ
จัดถึงภายหลังวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ก็ได้) 
     2.2) ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้จัดงานว่าได้เข้าร่วมจัดงานจริง 
     2.3) ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  
    ทั ้งนี ้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จำนวน 1 ฉบับ  
   2.5 สูญเสียรายได้ ประมาณการสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 121 ล้านบาท 
โดยคาดว่าจะมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจำนวนประมาณ 6,050 บูธ เป็นจำนวนเงิน
ประมาณ 605 ล้านบาท 
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14. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า เป็นงบประมาณท้ังส้ิน 753,045,572.02 บาท สำหรับค่าชดใช้ราคา
สุกรและค่าชดใช้ราคาส่ิงของท่ีถูกทำลาย ดังนี้ 
  1. ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายที่ยังคงค้างชำระ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 – 
31 มีนาคม 2565 จำนวนเงินท้ังส้ิน 231,339,948.52 บาท  
  2. ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายที่ยังคงค้างชำระ ซึ่งได้ดำเนินการก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2564 
จำนวนเงินท้ังส้ิน 18,605,623.50 บาท  
  3. ค่าชดใช้ราคาสุกรท่ีถูกทำลายตามแผนการดำเนินการลดความเสี่ยงต่อโรค                อหิวาต์
แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ร้อยละ 3 ของฟาร์ม ของ
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย - รายเล็ก ซึ่งมีประมาณ 100,000 ราย คิดเป็นจำนวนเกษตรกรทั้งสิ้น 3,000 
ราย จำนวนสุกร 60,000 ตัว จะต้องใช้งบประมาณในการจ่ายค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทำลายเพิ่มเติมอีก 402,300,000 
บาท 
  4. ค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกทำลาย (อาหารสัตว์) เป็นเงิน 100,800,000 บาท (คำนวนที่สุกรขุน 1 
ตัว กินอาหารวันละประมาณ 3 กิโลกรัม/ตัว/วัน ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 20บาท สำรองอาหารไว้ 28 วัน) 
  ท้ังนี้ ตามข้อ 3 และ 4 กรมปศุสัตว์จะจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
รายเดือนพร้อมท้ังรายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป 
 
15. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ ตามข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ ในวงเงินงบประมาณจำนวนท้ังส้ิน 231,950,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรลัมปี สกินใน
โค กระบือ ดังนี้ 
  1. ค่าจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปี สกิน จำนวน 6,300,000 โด๊ส เป็นเงิน 226,800,000 บาท 
  2. ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ในการฉีดวัคซีน เป็นเงิน 5,150,000 บาท 
 

ต่างประเทศ 
16.  เร่ือง ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี ค.ศ. 2022 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมือง
ระดับสูงว ่าด้วยการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) 
ประจำปี ค.ศ. 2022  (ร่างปฏิญญาฯ) ทั้งนี ้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญ าฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสำคัญ และ/หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถดำเนินการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอีก รวมทั้งให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศหรือเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
[คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council: ECOSOC) 
จัดการประชุม HLPF ประจำปี ค.ศ. 2022 ระหว่างวันที่ 5 – 15 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ 
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุมดังกล่าวในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2565] 
  สาระสำคัญของเร่ือง 
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  1. ECOSOC มีกำหนดการจัดการประชุม HLPF ประจำปี ศ.ศ. 2022 ภายใต้หัวข้อหลัก “การพื้นฟู
ให้กลับมาดีกว่าเดิมจากโรคโควิด 19 และยกระดับการดำเนินการตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 อย่างเต็มท่ี 
[ Building back better from the coronavirus disease ( COVD -  1 9 )  while advancing the full 
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development]” โดยจะหารือเชิงลึกเกี่ยวกับ SDGs                  
5 เป้าหมาย ได้แก่  เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)  เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทาง
เพศ (Gender Equality)  เป้าหมายท่ี 14 ทรัพยากรทางทะเล (Life below Water)  เป้าหมายท่ี 15 ระบบนิเวศบน
บก (Life on Land)  และเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Partnerships for the Goals)                  
เพื่อกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน SDGs ตลอดจนเตรียมการสำหรับการประชุม 2030 SDG 
Summit ในเดือนกันยายน 2566 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาทั้งนี้ ในการประชุม HLPF ประจำปี ค.ศ. 2022                
จะมีการนำเสนอรายงานการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจ 
(Voluntary National Review: VNR) จาก 44 ประเทศ ซึ่งมีประเทศสมาชิกอาเซียน 1 ประเทศ คือ สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 
  2. ร่างปฏิญญาฯ มีเนื้อหาเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
ท ี ่จะร ่วมก ันดำเน ินการเพ ื ่อบรรล ุวาระการพ ัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable 
Development : 2030 Agenda) และตอบสนองและฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด 19 ในระดับโลก รวมทั้งเป็นการสะท้อน
ผลการประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินการตาม SDGs ท้ัง 5 เป้าหมาย (ตามข้อ 1) 
ท่ีจะมีการหารือเชิงลึกในปีนี้  
 
17. เร่ือง ผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum คร้ังที่ 27 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการเยือนญี่ปุ ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei 
Forum ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 และมอบหมายส่วนราชการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามผลการเยือนญี่ปุ่นฯ ต่อไป ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระสำคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า 
  1. เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม 
Nikkei Forum ครั้งที่ 27 ภายใต้หัวข้อ “การทบทวนบทบาทของเอเชียในโลกที่แบ่งฝ่าย” เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของ
ไทยภายใต้บริบทความท้าทายของภูมิภาคในปัจจุบัน และได้หารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (นายคิชิดะ ฟูมิโอะ) 
ประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (เคดันเรน) และผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ( Japan 
Bank for International Cooperation: JBIC) สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น สาระสำคัญ/ผลการหารือฯ 
(1) การกล่าวปาฐกถาของ
นายกรัฐมนตรี ภายใต้หัวข้อ 
“การทบทวนบทบาทของ
เอเชียในโลกที่แบ่งฝ่าย” 

เมื ่อวันที ่ 26 พฤษภาคม 2565 นายกรัฐมนตรีได้แบ่งปันมุมมองเกี ่ยวกับ
สถานการณ์ความท้าทายและความชะงักงันในภูมิภาคและในโลกว่า ภูมิภาค
เอเชียควรจะต้องยืดหยุ่นต่อการปรับตัวและสนับสนุนความยั่งยืน รวมทั้งสร้าง
สังคมท่ีครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ในช่วงสองปีที ่ผ่านมาทำให้ประเทศต่าง ๆ ได้เรียนรู้ว่า 
ความยืดหยุ ่นปร ับตัวต่อความชะง ักง ันใด ๆ เป็นพื ้นฐานสำคัญต ่อการ
ประคับประคองและการเจริญเติบโต ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอประเด็นท่ี
ไทยเชื่อว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียจะร่วมมือกันได้เพื่อก้าวข้ามความท้าทายท่ี
เผชิญในปัจจุบัน ได้แก่ (1) การกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) การ
สนับสนุนระบบพหุภาคีต่อไป เนื ่องจากไม่มีประเทศใดท่ีสามารถรับมือและ
จัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ได้เพียงลำพัง และ (3) การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ
จะต้องเกิดควบคู ่กับความยั ่งยืน ซึ ่งแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: 
BCG Model) ของไทยจะมีส่วนช่วยส่งเสริมแนวทางนี้ได้ 
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( 2 )  ก า ร พ บ ห า ร ื อ กั บ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น 
(นายคิชิดะฯ) 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี
ญี่ปุ่น (นายคิชิดะฯ) เพื่อย้ำความสำคัญของการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ตาม
ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีญี ่ป ุ ่น เมื ่อวันที ่ 2 
พฤษภาคม 2565 ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม สรุปได้ ดังนี้  
(2.1) การยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะ
ตั ้งเป้าหมายการยกระดับความสัมพันธ ์ไทย-ญี ่ป ุ ่น เป ็น “หุ ้นส ่วนทาง
ยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” เพื่อสะท้อนพัฒนาการของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
และรอบด้านในช่วงที่ผ่านมา โดยจะประกาศเรื่องนี้ในโอกาสการหารือทวิภาคี
ครั้งต่อไปห้วงการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำ
เอเปคในเดือนพฤศจิกายน 2565 
(2.2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
 (2.2.1) แผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจ ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน
ที่จะให้ไทยและญี่ปุ ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจในการ
พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะ 5 ปี ในห้วงการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี ่ปุ ่น ครั้งที ่ 6 (Thailand-Japan High 
Level Joint Commission: HLJC) ช่วงเดือนกันยายน 2565 ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น 
 (2.2.2) การขยายการลงทุนจากญี่ปุ ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ไทย เช่น 1) ขยายการลงทุนของญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
ของไทย [เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เคมีภัณฑ์ และเศรษฐกิจ 
BCG] 2) ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยต่อความสนใจของเอกชนญี่ปุ่นที่จะ
ลงทุนในโครงการโครงสร้างพื ้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) (เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 
สนามบิน และโครงการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา) และ 3) ขยายจำนวน
สถาบันโคเซ็นในไทยและจัดต้ัง KOSEN Education Center  
 (2.2.3) การท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีขอบคุณที่รัฐบาลญี่ปุ่นเลือกไทย
เป็น 1 ใน 4 ประเทศเป้าหมายสำหรับการทดลองเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ ่มเล็ก
เดินทางเข้าญี่ปุ่น และเชิญชวนชาวญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเท่ียวในไทยเพิ่มข้ึน 
(2.3) ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและในประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาค 
นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ไทยได้รับมติเห็นชอบจากอาเซียนในการเป็นที่ตั้งสำนัก
เลขาธิการของศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่และ
สำนักงานด้านการตอบสนอง และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ยืนยันการสนับสนุน
ไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ และการเดินทางมาไทยเพื่อเข้า
ร่วมการประชุมฯ ขณะท่ีนายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมของไทยที่จะหารือ
กับสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก นอกจากนี้ ทั ้งสองฝ่ายได้แสดงความห่วงกังวลต่อ
สถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ในยูเครนท่ียืดเยื้อ และย้ำความสำคัญของ
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนของท้ังสองประเทศ 

(3) การพบหารือกับประธาน
สมาพ ันธ ์ธ ุรก ิจญี ่ป ุ ่น ( เค
ดันเรน) 

เมื ่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายกรัฐมนตรีได้หารือกับประธานเคดันเรน     
(นายโทคุระ มาซาคาสึ) และประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น-
ไทย (นายซูซูกิ โยชิฮิสะ) ภายใต้เคดันเรน เกี ่ยวกับกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ ดังนี้  
(3.1) ประธานเคดันเรนเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ ่นกับไทยมีลักษณะ
เกื้อกูลกัน และไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญของญี่ปุ่นในอาเซียนโดย
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อเดือน
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มกราคม 2565 ได้ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันและเห็นว่า
ควรกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจผ่านความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยญี่ปุ่นยินดีท่ีจะสนับสนุนไทย 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้ญี่ปุ่นขยายการลงทุนในไทย และเห็นว่าทั้งสอง
ประเทศควรร่วมมือกันลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อรองรับ
สถานการณ์ในอนาคต พร้อมแจ้งว่า เป้าหมายของไทยคือการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจผ่านยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง จึง
สนับสนุนให้ญี่ปุ่นขยายห่วงโซ่อุปทานเพื่อเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านของ
ไทยตามนโยบาย Thailand+1 
(3.2) ประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทยแจ้งแผนการนำ
สมาชิกกว่า 70 บริษ ัทภายใต้คณะกรรมการฯ เย ือนไทยในห้วงเดือน
พฤศจิกายน 2565 หรือต้นปี 2566 เพื ่อพบหารือกับคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และเยี่ยมชมภาคอุตสาหกรรม โดยประสงค์เข้า
เย่ียมคารวะนายกรัฐมนตรีด้วย 

(4) การพบหารือกับผู้ว่าการ 
JIBC และท ี ่ปร ึกษาพ ิ เศษ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น 

เม ื ่อว ันที ่ 27 พฤษภาคม 2565 นายกร ัฐมนตรีได้หาร ือกับผู ้ว ่าการ JBIC                     
(นายมาเอดะ ทาดาชิ) และท่ีปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (นายมุราอิ ฮิเดกิ) 
โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอรับความร่วมมือ JBIC ในการสนับสนุนการดำเนินการ
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยง 3 สนามบิน 
กับ EEC เพื่อให้เป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จระหว่าง 3 ฝ่าย 
(ไทย-จีน-ญี่ปุ่น) รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับไทยในฐานะศูนย์กลาง
การลงทุนของญี่ปุ่นในอาเซียน ซึ่งผู้ว่าการ JBIC แจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2565 ที่ได้มาเยือนไทย ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ 
ซึ่งมีบริษัทวิสาหกิจเริ่มต้นของญี่ปุ่นและบริษัทปิโตรนาสของมาเลเซียและเอกชน
ของอิตาลีเข้าร่วมด้วย โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีศักยภาพสำหรับไทยและ
เอกชนด้านพลังงานของไทย 

( 5 )  กา รศ ึ กษ า ด ู ง า น  ณ 
Haneda Innovation ( HI) 
City  

นายกรัฐมนตรีได้ศึกษาดูงานด้านเมืองอัจฉริยะ ณ HI City กรุงโตเกียว ซึ่งเป็น
แหล่งรวบรวมศูนย์วิจัยและการทดลองเทคโนโลยีล้ำสมัยด้านการเดินทางและ
ขนส่งอัจฉริยะ เทคโนโลยีหุ ่นยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีทางการแพทย์ สถานี
ไฮโดรเจน และแหล่งรวมของร้านค้า โรงแรม สำนักงาน และศูนย์จัดการประชุม 
โดยขอให้ฝ่ายที่เกี ่ยวข้องนำตัวอย่างความสำเร็จจาก HI City ไปใช้พัฒนา
เมืองอัจฉริยะในไทยต่อไป 

  2. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการเยือนญี่ปุ่นฯ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ 
เช่น 

ประเด็น การดำเนินการที่สำคัญ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
(1) การยกระดับสถานะ
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 
เ ป ็ น  “ห ุ ้ น ส ่ วนทาง
ยุทธศาสตร์อย่างรอบ
ด้าน” 

หารือกับฝ่ายญี่ปุ ่นเกี ่ยวกับแนวทางการประกาศการ
ยกระดับความสัมพันธ์ เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
อย่างรอบด้าน” ในห้วงการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรี
ญ ี ่ป ุ ่น เพ ื ่อเข ้าร ่วมการประช ุมผ ู ้นำเอเปคในเดือน
พฤศจิกายน 2565 

กต. 

(2) การจัดทำร่างแผน
ย ุทธศาสตร ์ร ่วมด ้าน
เศรษฐกิจในการพัฒนา
คว าม เ ป ็ น ห ุ ้ น ส ่ ว น

หารือกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องของไทยและ
ฝ่ายญี่ปุ ่นเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นในการจัดทำร่างแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์ และหารือเกี่ยวกับช่วงเวลา
และแนวทางการในประกาศแผนยุทธศาสตร์ฯ ในห้วงการ
ประชุม HLJC ในเดือนกันยายน 2565 

กต. กระทรวงการคลัง 
( ก ค . )  ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและ
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ระหว่างไทยกับญี ่ปุ่น 
ระยะ 5 ปี 

นวัตกรรม (อว.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
กระทรวงคมนาคม (คค.) 
ก ร ะ ท ร ว ง ด ิ จ ิ ท ั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
กระทรวงพลังงาน (พน.) 
ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณ ิ ช ย์  
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
ก ร ะทรว ง สาธ ารณสุข 
( ส ธ . )  ก ร ะ ท ร ว ง
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม  ( อ ก . ) 
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เ ศ ร ษ ฐก ิ จ แ ละ ส ั ง ค ม
แ ห ่ ง ช า ต ิ  ส ำน ั ก ง าน
คณะกรรมการส่งเสริมการ
ล ง ท ุ น  ( ส ก ท . )  แ ล ะ
สำน ั กงานคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) 

(3 )  การส ่งเสร ิ มการ
ลงทุนจากญี่ปุ่นในไทย 

ดำเนินการเพื่อดึงดูดการลงทุนจากญี่ปุ่นในอุตสาหกรรม
เป้าหมายแห ่งอนาคตของไทย เช่น สาขา EV และ
เคมีภัณฑ์ สาขาเศรษฐกิจ BCG การแพทย์ ดิจิทัล และ
เกษตรอัจฉริยะ รวมถึงพื้นท่ี EEC  

กค. กต. อว. กษ. ดศ. พน. 
สธ. อก. สกท. สกพอ. 
และสำน ักงานส่ง เสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

(4) การพัฒนา EEC พิจารณาข้อเสนอแนะของญี่ปุ่นเกี่ยวกับความสนใจของ
เอกชนญี่ปุ่นที่จะลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานใน 
EEC เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื ่อม 3 สนามบิน 
และโครงการท่าอากาศยานนานาชาติอ ู ่ตะเภา โดย
คำนึงถึงความคุ้มค่า ประโยชน์ และความเหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆ 

กค. กต. คค. และ สกพอ. 

(5) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

หารือรายละเอียดเพื ่อจัดทำข้อเสนอที ่เป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับการขยายจำนวนการจัดตั้งสถาบันโคเซ็นในไทย
เพิ่มเติมและการจัดต้ัง KOSEN Education Center และ
เสนอฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณา 

กค. กต. อว. ศธ. และ อก. 

(6 )  ความร ่วมม ือ กับ
ญี่ปุ ่นเพื่อสร้างสังคมที่
ปลอดคาร์บอน ภายใต้
ข ้ อ ร ิ เ ร ิ ่ ม  Asia Zero-
Emissions 
Community 

หารือกับฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการร่วมมือภายใต้แนวคิด 
Asia Zero-Emissions Community ของนายกรัฐมนตรี
ญี่ปุ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมปลอดคาร์บอน 

ก ต .  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พน. และ อก. 

(7) การเย ือนไทยของ
คณะกรรมการการค้า

หารือกับเคดันเรนเพื่อเตรียมการสำหรับการเยือนไทย
ของประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น-
ไทยและสมาชิกกว่า 70 บริษัทภายใต้คณะกรรมการฯ 

กต. อว. ดศ. พน. อก. 
ส ำ น ั ก เ ล ข า ธ ิ ก า ร
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และเศรษฐกิจญ่ีปุ่น-ไทย 
ภายใต้เคดันเรน 

เพื่อพบหารือกับ กกร. และเยี่ยมชมภาคอุตสาหกรรมใน
ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2565 หรือต้นปี 2566 

นายกรัฐมนตรี (สลน.) 
สกท. สกพอ. และ กกร. 

(8) การศึกษาดูงาน ณ 
HI City  

ดำเนินการศึกษา HI City และนำตัวอย่างความสำเร็จท่ี
เหมาะสมมาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศ
ไทยต่อไป 

กต. อว. คค. ดศ. และ 
พน. 

 
18. เรื ่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ (AEMs’ Special Meeting) ณ เกาะบาหลี 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน สมัยพิเศษ (ASEAN Economic Ministers’ Special Meeting: AEMs’ Special Meeting) ณ เกาะบาหลี 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื ่อวันที ่ 17-19 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้ช่วยร ัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์                        
(นายสรรเสริญ สมะลาภา) เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
  1. ผลการประชุม AEMs’ Special Meeting มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น สาระสำคัญ 
(1) สถานการณ์เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของอาเซียนมีการฟื้นฟูและมีแนวโน้มเติบโตร้อยละ 4.9 

ในปี 2565 และร้อยละ 5.2 ในปี 2566 โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มมี
การเปิดประเทศและประชากรได้รับการฉีดวัคซีนประมาณร้อยละ 
70 แต่เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกยังมีความ
ท้าทาย เช่น สถานการณ์รัสเซีย-ยเูครน การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน การชะงักของ
ห่วงโซ่อุปทาน ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและอัตราเงินเฟ้อที่สงูขึ้น 
ท่ีประชุมฯ จึงเห็นว่าอาเซียนต้องเพิ่มความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกภูมิภาคโดยเร่งดำเนินการข้อริเริ่มภายใต้กรอบการฟื้นฟูท่ี
ครอบคลุมของอาเซียนและพัฒนาภูมิภาคให้ก้าวไปสู่ทิศทางสำคัญ
ในอนาคตท้ังในด้านความเป็นดิจิทัลและด้านความยั่งยืน 

(2) ความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก หารือเกี ่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโด-
แปซ ิฟ ิ ก  ( Indo-Pacific Economic Framework:  IPEF) 1 ของ
สหรัฐอเมริกาและยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-
แปซิฟิกของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นเวทีใหม่ที่ทั้งสองประเทศต้องการ
มีส่วนร่วมในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในประเด็นใหม่ ๆ เช่น การ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พลังงานสะอาด ดิจิทัล ห่วงโซ่
อุปทาน โดยที่ประชุมฯ ยืนยันหลักการของอาเซียนตามเอกสาร
มุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ที่มุ่งเน้นการเป็นภูมิภาคท่ี
เปิดกว้าง โปร่งใส ยึดมั่นในหลักเกณฑ์และความเป็นแกนกลางของ
อาเซียน และในส่วนการเข้าร่วมประกาศความร่วมมือในกรอบ 
IPEF ขอให้ประเทศสมาชิกระมัดระวังท่าทีในการพิจารณาเข้ารว่ม
เพื่อรักษาความสมดุลในภูมิภาคและยึดหลักการเป็นหนึ่งเดียวของ
อาเซียน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักเลขาธิการอาเซียน 
(ASEAN Secretariat: ASEC) ประเมินโอกาสและประเด็นท้าทาย
ของ IPEF และระบุสาขาที่อาเซียนจะได้รับประโยชน์จากกรอบ
ดังกล่าว 

(3) การให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทาง
เ ศรษฐก ิ จ ระด ั บภ ู ม ิ ภ าค  ( Regional 
Comprehensive Economic 

ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจะสามารถแจ้งการให้สัตยาบันความตกลง 
RCEP ได้ภายในไตรมาสที่สามของปีนี้และมีการตกลงท่าทีร่วมของ
อาเซียนแล้ว โดยประเทศสมาชิก RCEP สามารถพิจารณาวันที่ ท่ี



 

 

31 

Partnership:  RCEP)  ของสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 

ความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา2 
แตกต่างกันได้และแจ้ง ASEC เพื่อให้แจ้งประเทศสมาชิกทราบ
ต่อไป นอกจากนี ้ ที ่ประชุมฯ ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการ
ประชุมร ัฐมนตรี RCEP และการประชุมสุดยอด RCEP ในปีนี้  
(ครบรอบ 10 ปี การประกาศเริ ่มเจรจาความตกลง RCEP) โดย
ราชอาณาจักรกัมพ ูชาในฐานะประธานอาเซ ียนจะหาร ือใน
รายละเอียดร่วมกับ ASEC ต่อไป 

(4) การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก
สมัยสาม ัญ คร ั ้ งท ี ่  12 ( the Twelfth 
Ministerial Conference of World 
Trade Organization: MC12) 

หารือเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุม MC 12 ที่จะจัดในเดือน
มิถุนายน 2565 ณ นครเจนีวา โดยเน้นย้ำข้อตกลงร่วมของประเทศ
สมาชิกที่จะต้องมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและให้ความสำคัญ
กับระบบการค้าพหุภาคีที่เปิดกว้างและยึดถือกฎเกณฑ์ทางการค้า
เป็นพื้นฐานสำคัญ 

(5) การค้ากับมาตรการด้านสิ ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แลกเปลี่ยนความเห็นเกี ่ยวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้องของ
สหภาพยุโรป ได้แก่ มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน 
กฎหมายว่าด้วยการออกแบบที ่เป ็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและ
กฎหมายว่าด้วยสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า ซึ ่งมาตรการ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อาเซียน เช่น ภาระทางต้นทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการตรวจวัดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตสินค้า การใช้เงิน
ลงทุนในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญใน
การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเชื ่อมโยงกับ
การค้าและเป็นประเด็นสำคัญในเวทีโลกโดยเน้นย้ำว่าการใช้
นโยบายด้านการค้าท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศและหลักการที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมถึงหลักการ
ภายใต้องค์การการค้าโลก ที ่ประชุมจึงมอบหมายให้ ASEC 
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรการของสหภาพ
ยุโรปเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับอาเซียนต่อไป 

(6) ข้อริเริ ่มโครงการพื ้นฐานอาเซียนใน
อนาคต 

หารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือในโครงการอุตสาหกรรมของ
อาเซียนซึ่งเดิมมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมพื้นฐาน เช่น ปุ๋ยยูเรีย เหมือง
แร่ทองแดง โดยเสนอให้พิจารณาโครงการอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ท่ี
อาเซียนจะสามารถเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคและส่งเสริมห่วงโซ่
มูลค่าโลก โดยเฉพาะในสาขาสำคัญท่ีจะช่วยรับมือกับประเด็นความ
มั ่นคงทางอาหารและสาธารณสุข เช่น อาหาร วัคซีน ยา และ
เครื่องมือแพทย์ โดยคำนึงถึงความสนใจและความเช่ียวชาญของแต่
ละประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ ASEC ศึกษาความเป็นไป
ได้ของอุตสาหกรรมที่อาเซียนจะสามารถจัดตั้งโครงการหรือข้อ
ร ิเร ิ ่มความร ่วมมือร่วมกัน โดยคำนึงถึงประเด็นใหม่ ๆ เช่น 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยี และการประเมินความพร้อมของ
ประเทศสมาชิก 

  2. พณ. มีความเห็น/ข้อสังเกตว่าอินโดนีเซียพยายามผลักดันสมาชิกอาเซียนให้มีท่าทีและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกันในเรื่องความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับประเทศมหาอำนาจ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวกรอบ IPEF ของ
สหรัฐฯ เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล3 
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_____________________________________ 
1 กรอบความร่วมมือ IPEF เป็นแนวคิดริเริ่มของสหรัฐฯ ร่วมกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือระดับพหุภาคี               
มีจุดประสงค์หลักในการยกระดับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับประเด็นท้าทายรูปแบบ   
ใหม่ ๆ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วยความร่วมมือ 4 เสาหลัก ได้แก่ (1) การค้า (2) ห่วงโซ่อุปทาน (3) พลังงานสะอาด 
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และโครงสร้างพ้ืนฐาน และ (4) ภาษีและการต่อต้านการทุจริต 
2 เมียนมาได้ให้สัตยาบันในความตกลง RCEP แล้ว แต่ ASEC ยังไม่มีการเวียนสัตยาบันของเมียนมาแก่ประเทศสมาชิก RCEP ครบทุก
ประเด็น เนื่องจากประเทศสมาชิก RCEP ยังมีข้อกังวลที่เมียนมายังไม่สามารถบรรลุฉันทามติอาเซียนทั้ง 5 ข้อในการจัดการปัญหา
การเมืองภายในประเทศ 
3 ประเทศที่เข้าร่วมการเปิดตัวกรอบ IPEF ประกอบด้วย 13 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย เครือรัฐออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี เนการาบรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไทย และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเมียนมาไม่ได้รับเชิญ) 
 

แต่งต้ัง 
19. เรื ่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนัก
นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั ้ง นางเพชรรัตน์ เสรีพันธ์พานิช                    
ท่ีปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ) สำนักงบประมาณ ให้ดำรงตำแหน่ง ท่ีปรึกษาสำนัก
งบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 
2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็น
ต้นไป  
 
20. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั ้ง นายโอภาส                 
การย์กวินพงศ ์อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งท่ีจะเกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง  
    
21. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั ้ง นายณัฐพล              
รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งท่ีจะเกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ท้ังนี้ ต้ังแต่
วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง  
 
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน)  
  คณะรัฐมนตรีม ีมติอน ุม ัต ิตามที ่รองนายกร ัฐมนตรี (นายว ิษณุ เคร ืองาม) เสนอ ร ับโอน                           
พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อทดแทนตำแหน่งท่ีว่าง ต้ังแต่วันท่ีทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้าราชการดังกล่าวได้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารจากสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอม
การโอนแล้ว  
 
23. เร่ือง การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมปศุสัตว์ (คร้ังที่ 1) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ การต่อเวลาการ
ดำรงตำแหน่งของ นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 
4 ปี เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2565 ต่อไปอีก (ครั้งท่ี 1) ต้ังแต่วันท่ี 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 ท้ังนี้ 
นายสรวิศ ธานีโต จะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2565  
 
24. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการแต่งตั ้ง นางสาวสมปรารถนา    
วิกรัยเจิดเจริญ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เป็นต้นไป  
 
25. เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา จำนวน 28 รูป/คน ดังนี้  
   1. นายบุญเลี้ยง ไขษรศักด์ิ กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน 
   2. นายนุชากร มาศฉมาดล กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอมร ลีลารัศมี กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
  4. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการท่ีเป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์  
   5. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) กรรมการท่ีเป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ 
   6. นายสมัย เจริญช่าง กรรมการท่ีเป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
   7. นายชัชวัสส์ เศรษฐี กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น  
  8. นางสาวกรองทอง บุญประคอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา)  
  9. ศาสตราจารย์บังอร เสรีรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา) 
   10. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา)   
  11. นายอำนาจ วิชยานุวัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา)   
  12. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)    
  13. นายอดุลย์ พิมพ์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)    
  14. รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา)   
   15. นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ                 
ยุวกาชาด และเนตรนารี)   
   16. นายสุรศักด์ิ มุกประดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด 
และเนตรนารี)   
  17. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ                   
ยุวกาชาด และเนตรนารี)   
   18. นางปัทมา วีระวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการวัดและประเมินผลการศึกษา)  
  19. รองศาสตราจารย์ดนุวัศ สาคริก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ
และการบริการ)   
  20. นายสกล กิตต์ินิธิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน)  
  21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการส่ือสาร)  
  22. ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การส่ือสาร) 
    23. ศาสตราจารย์อภิชาติ จิตต์เจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การส่ือสาร) 
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   24. นางสาวนิรมล เมธีสุวกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่ือสารมวลชน)  
  25. นายคมสัน โพธิ์คง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเมืองการปกครอง)  
  26. นายชาติชาย เกตุพรหม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม)  
  27. นายวิริยะ รามสมภพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต)  
  28. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป    
 

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


