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http://www.thaigov.go.th
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (26 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจาปีสาหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
เพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาค
ด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม)]
การกาหนดข้อจากัดในการดารงตาแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคล
ล้มละลายในกฎหมาย
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลงคลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552)
เศรษฐกิจ สังคม
โครงการสลากการกุศล
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
พ.ศ. 2565 – 2570
การขอเพิ่มวงเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
และสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี 2564 สภาองค์กรของผู้บริโภค
รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤษภาคม และ 5 เดือนแรก
ของปี 2565
โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติ
แหล่งผลิตยาเสพติดและทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจาเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขออนุมัติดาเนินโครงการลงทุนรายการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ภายใต้พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2565
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) Re - Open ธุรกิจโรงแรม
และ Supply Chain ของโรงแรม
การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
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ต่างประเทศ
การดาเนินการในฐานะสมาชิก Global Forum on Transparency and
Exchange of Information for Tax Information for Tax Purposes
(Global Forum)
การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ศูนย์คุณธรรม
การแต่งตั้งผู้อานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจาปีสาหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจาปีสาหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติไปประกอบการตรวจพิ จ ารณาด้ว ย แล้ ว ดาเนินการต่อไปได้ และให้ กระทรวงคมนาคมและหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า
1. โดยที่รัฐบาลมีการเร่งรัดนโยบาย แผนงาน และมาตรการต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและการใช้พลังงานของโลก และในคราวประชุม
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติในด้านการ
ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกในการกาหนดมาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุน
ยานยนต์ไฟฟ้า โดยการลดอัตราภาษีประจาปีสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการจูงใจให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามาก
ขึ้น
2. โดยที่พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 31 บัญญัติให้ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอานาจลดภาษีประจาปีสาหรับรถในเขตท้องที่ใดหรือในกรณีใดลงจากอัตรา
ที่กาหนดไว้ท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา คค. โดยกรมการขนส่งทาง
บกจึ งได้ย กร่ างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีป ระจาปีส าหรับรถที่ขับเคลื่ อนด้ว ยพลั งงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดีย วตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... ขึ้น โดยกาหนดให้ลดอัตราภาษีประจาปีสาหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
เพียงอย่างเดียวที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ลงร้อยละ 80 ของอัตรา
ที่ ก าหนดตาม (11) ของอั ต ราภาษี ป ระจ าปี ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2550 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน เพื่อเป็นการสนั บสนุน
และสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
3. กรมการขนส่งทางบกได้นาร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ลงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โดยทั่วไปทางเว็บไซต์ http://www.dlt.go.th และเว็บไซต์ http://elaw.dlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน
2565 มีประชาชนมาให้ความเห็น 20 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เห็นพ้องด้วย
4. คค. ได้ดาเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
แล้ว โดยรายงานว่าโดยที่กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่ต้องจัดเก็บเงินภาษีประจาปี เงินเพิ่ม และค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รายได้จากการจัดเก็บดังกล่าวจะตกเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดอื่นจะตก
เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่ง กรมการขนส่ง
ทางบกประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีสาหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2565 - 30 กันยายน 2568 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 50,897,330 บาท (คาดว่าจะมีรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
จานวน 128,736 คัน) หากร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจาปีสาหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่าง
เดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่ได้รับเงินภาษี
ดังกล่าวด้วย โดยจะได้รับเงินภาษีเป็นรายได้ประมาณ 31,922,758 บาท ซึ่งจะทาให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ
18,974,572 บาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้ที่จะสามารถจัดเก็บรถไฟฟ้าทั้งหมด แต่เนื่องจากจานวนภาษีของ
รถที่เสียภาษีประจาปี 2565 ถึงปี 2568 (รถทุกประเภท) ที่กรมการขนส่งทางบกจัดเก็บได้จะมีรายได้ประมาณ
การในปี 2568 จานวน 33,913,995,256 บาท การสูญเสียรายได้จากการลดอัตราภาษีประจาปีสาหรั บ รถ
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวลงในอัตราร้อยละ 80 ดังกล่าว คิดเป็นจานวนเพียงร้อยละ 0.05
จึงคาดว่าการลดอัตราภาษีลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการนาไปจัดทาบริการสาธารณะให้กับประชาชน แต่จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยเป็นการส่งเสริมและสร้าง
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แรงจูงใจในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) และปริมาณ PM 2.5 ในอากาศ ตลอดจนช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของ
ประเทศ
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้ลดอัตราภาษีประจาปีสาหรับ รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวที่จด
ทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ลงร้อยละ 80 ของอัตราที่กาหนดตาม (11)
ของอั ต ราภาษี ป ระจ าปี ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2550 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน โดยรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามีอัตรา
ภาษีประจาปี ดังนี้
อัตราภาษีประจาปีสาหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ประเภทรถ
น้าหนักรถ
อัตราภาษี
อัตราภาษีตามร่าง
(กิโลกรัม)
ท้าย พ.ร.บ. รถยนต์
พ.ร.ฎ.
พ.ศ. 2522 (บาท)
(จัดเก็บร้อยละ 20)
(บาท)
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน 7 คน
ไม่เกิน 500
150
30
501 - 750
300
60
751 - 1,000
450
90
1,001 - 1,250
800
160
1,251 - 1,500
1,000
200
1,501 - 1,750
1,300
260
1,751 - 2,000
1,600
320
2,001 - 2,500
1,900
380
2,501 - 3,000
2,200
440
3,001 - 3,500
2,400
480
3,501 - 4,000
2,600
520
4,001 - 4,500
2,800
560
4,501 - 5,000
3,000
600
5,001 - 6,000
3,200
640
6,001 - 7,000
3,400
680
7,001 ขึ้นไป
3,600
720
2. รถยนต์ นั่งส่วนบุค คล เกิน 7
คน
ไม่เกิน 500
75
15
501 - 750
150
30
751 - 1,000
225
45
1,001 - 1,250
400
80
1,251 - 1,500
500
100
1,501 - 1,750
650
130
1,751 - 2,000
800
160
2,001 - 2,500
950
190
2,501 - 3,000
1,100
220
3,001 - 3,500
1,200
240
3,501 - 4,000
1,300
260
4,001 - 4,500
1,400
280
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3. รถจักรยานยนต์
(ก) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
(ข) รถจักรยานยนต์สาธารณะ
4. รถบดถนน
5 . ร ถ แ ท ร ก เ ต อ ร์ ที่ ใ ช้ ใ น
การเกษตร
6. รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
รถยนต์บริการ

7. รถรับจ้าง

4,501 - 5,000
5,001 - 6,000
6,001 - 7,000
7,001 ขึ้นไป

1,500
1,600
1,700
1,800

300
320
340
360

-

50
50
200
25

10
10
40
5

ไม่เกิน 500
501 - 750
751 - 1,000
1,001 - 1,250
1,251 - 1,500
1,501 - 1,750
1,751 - 2,000
2,001 - 2,500
2,501 - 3,000
3,001 - 3,500
3,501 - 4,000
4,001 - 4,500
4,501 - 5,000
5,001 - 6,000
6,001 - 7,000
7,001 ขึ้นไป
ไม่เกิน 500
501 - 750
751 - 1,000
1,001 - 1,250
1,251 - 1,500
1,501 - 1,750
1,751 - 2,000
2,001 - 2,500
2,501 - 3,000
3,001 - 3,500
3,501 - 4,000
4,001 - 4,500
4,501 - 5,000
5,001 - 6,000
6,001 - 7,000
7,001 ขึ้นไป

225
375
525
675
825
1,050
1,275
1,500
1,725
1,950
2,175
2,400
2,625
2,850
3,075
3,300
92.5
155
255
280
342.5
437.5
530
625
717.5
812.5
905
1,000
1,092.5
1,187.5
1,280
1,375

45
75
105
135
165
210
255
300
345
390
435
480
525
570
615
660
18.5
31
45
56
68.5
87.5
106
125
143.5
162.5
181
200
218.5
237.5
256
275
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8. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหรือ
รถยนต์ ส าหรั บ ลากจู ง ซึ่ ง มิ ใ ช้
ประกอบการขนส่ ง ส่ ว นบุ ค คล
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง
ทางบกหรื อรถแทรกเตอร์ ที่ มิ ไ ด้
ใช้ในการเกษตร

ไม่เกิน 500
150
30
501 - 750
225
45
751 - 1,000
300
60
1,001 - 1,250
375
75
1,251 - 1,500
450
90
1,501 - 1,750
525
105
1,751 - 2,000
675
135
2,001 - 2,500
825
165
2,501 - 3,000
975
195
3,001 - 3,500
1,125
225
3,501 - 4,000
1,275
255
4,001 - 4,500
1,425
285
4,501 - 5,000
1,575
315
5,001 - 6,000
1,725
345
6,001 - 7,000
1,875
375
7,001 ขึ้นไป
2,025
405
หมายเหตุ : อัตราภาษีปกติที่จะจัดเก็บสาหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในลาดับที่ 2 - 8 จะจัดเก็บภาษี
ในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราภาษีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ของแต่ละประเภทนั้น
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม)]
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติดังนี้
1. รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับ
การบริจาคด้านสาธารณสุขตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
2. อนุ มัติห ลั กการร่ างพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ว ยการยกเว้ น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริจาคด้านสาธารณสุขและร่างพระราชกฤษฎีกาที่ กค. เสนอ
เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยให้หักลดหย่อนหรือหักเป็น
รายจ่ า ยได้ 2 เท่ า ของจ านวนเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ บ ริ จ าค ส าหรั บ การบริ จ าคผ่ า นระบบบริ จ าคอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Donation) ของกรมสรรพากร ให้แก่มูลนิธิรวม 3 แห่ง ได้แก่ (1) มูลนิธิชัยพัฒนา (2) มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ (3) มูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ สาหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือการกระทาตราสารอันเนื่องมาจากการ
บริ จ าคให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ ทั้ ง 3 แห่ ง ดั ง กล่ า ว ที่ ไ ด้ ก ระท าตั้ ง แต่ วั น ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบถึ ง วั นที่ 31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการบริจาค ซึ่งจะส่งผล
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนช่วยในการลดงบประมาณของ
ภาครัฐด้านสาธารณสุขได้อีกทางหนึ่ง
สาระสาคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริจาคด้านสาธารณสุข และร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริจาคด้านสาธารณสุข
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1.1 จากเดิ ม “เป็ น มูล นิธิที่มีวัต ถุประสงค์เ พื่ อ สนับ สนุน การรั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ว ยของ
สถานพยาบาลของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล” เป็น “เป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์หรือมีการดาเนินงานเพื่อ
สนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล
1.2 จากเดิม “มีผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลเป็นกรรมการมูลนิธิ ” เป็น “มีผู้บริหาร
สูงสุดของโรงพยาบาล ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดของโรงพยาบาล หรือผู้ บริหารสูงสุดขององค์กรที่มี
ภารกิจโดยตรงในการอุปถัมภ์ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลเป็นกรรมการมูลนิธิ”
2. ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.1 กาหนดให้ยกเว้ นภาษีเ งินได้สาหรั บการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเ ล็กทรอนิก ส์
(e-Donation) ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ รวม 3 แห่ ง ได้ แ ก่ (1) มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา (2) มู ล นิ ธิ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ (3) มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2567 ดังนี้
1) บุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นสาหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ
หักลดหย่อนเป็นจานวนสองเท่าของจานวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมคานวณกับเงินได้ที่กาหนดให้มีการยกเว้นภาษี
เงินได้เป็นจานวนสองเท่าของเงิน ที่ได้จ่ายตามกรณีที่กาหนดไว้แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมิน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น
2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นสาหรับเงินได้เป็นจานวนสองเท่า
ของรายจ่ายที่บริจาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมคานวณกับรายจ่ายที่กาหนดให้มีการยกเว้น
ภาษีเงินได้เป็นจานวนสองเท่าของรายจ่ายแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิก่อนหั กรายจ่ายเพื่อการกุ ศล
สาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา
2.2 กาหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขาย
สินค้า หรือสาหรับการกระทาตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่ มูลนิธิทั้ง 3 แห่งดังกล่าว ที่ได้กระทาตั้งแต่
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยผู้โอนจะต้องไม่นาต้นทุนของทรัพย์สินหรือ
สิ น ค้า ซึ่งได้รั บ ยกเว้น ภาษีดังกล่ าวมาหั กเป็ น ค่าใช้จ่ายในการคานวณภาษีเ งินได้ข องบุ คคลธรรมดาหรื อ บริ ษั ท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
3. เรื่อง การกาหนดข้อจากัดในการดารงตาแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลายในกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การกาหนดข้อจากัดในการดารงตาแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคล
ล้มละลายในกฎหมายตามที่สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (สานักงาน ป.ย.ป.) เสนอ และให้ส่วนราชการนาไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมายและการ
ตรวจพิจารณากฎหมายต่อไป
2. ให้ส่วนราชการต่าง ๆ นาหลักเกณฑ์การกาหนดข้อจากัดในการดารงตาแหน่งฯ ไปตรวจสอบ
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ หากเห็นว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ยังมีความไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
เสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขหรือยกเลิกบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในโอกาสแรก
3. ให้คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะต่อ
ส่วนราชการในการเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกาหนดข้อจากัดในการดารงตาแหน่งฯ และใน
กรณีที่ส่วนราชการที่รักษาการตามกฎหมายไม่ขัดข้อง คณะกรรมการฯ อาจเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีแทนส่วนราชการ
ทั้งนี้ สานักงาน ป.ย.ป. เสนอว่า
1. ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป กฎหมายในระยะเร่ ง ด่ ว น
พ.ศ. 2563 ข้อ 4 และข้อ 8 กาหนดให้ตั้งคณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ซึ่งมีหน้าที่และ
อานาจในการพิจารณาให้ความเห็น คาปรึกษา หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
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หรือกฎที่มีผลใช้บังคับอยู่ หรือการเสนอกฎหมายหรือกฎใหม่ เพื่อให้การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะเร่งด่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ต่อมา คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนได้มีคาสั่ง ที่ 1/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งที่ 1/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนกฎหมายล้าสมัยเพื่อศึกษา วิเคราะห์
และพิจารณาจัดทาความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย
2. คณะอนุกรรมการฯ ได้ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน โดยคานึงถึงบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 และมาตรา 258 ค (1) ซึ่งบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่
จาเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ห มดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรค
ต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ประกอบกับเป้าหมายตาม
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น (22) กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม ได้ ก าหนดให้ ก ฎหมาย
เป็ น เครื่ องมือให้ ทุกภาคส่ ว นได้รั บ ประโยชน์ จากการพัฒ นาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยได้ศึกษา
ผลกระทบของการกาหนดข้อจากัดในการดารงตาแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลายในกฎหมาย
แล้ว เห็นว่า บทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบันยังคงนาเหตุแห่ งการเป็นบุคคล้มละลายมา
เป็นข้อจากัดในการดารงตาแหน่งหรือการประกอบอาชีพ โดยแบ่งเป็นบทบัญญัติในการประกอบอาชีพของบุคคล
ล้มละลาย เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ห้ามดารงตาแหน่งสาคัญ 2) ห้ามดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน 3) ห้ามรับราชการ และ 4) ห้ามประกอบอาชีพ ซึ่งคณะอนุกรมการฯ เห็นว่า การกาหนด
ข้อจากัดไว้ในกฎหมายหลายฉบับดังกล่าวมีความลักลั่น ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และมีความล้าสมัยใน 4 ประเด็น
ดังนี้
2.1 เหมาะรวมว่า บุค คลล้ม ละลายไร้ ค วามสามารถทุกคน ซึ่งเป็นความคิดที่ล้ าสมั ย
เนื่องจากการล้มละลายมีหลายรู ปแบบ และการดารงตาแหน่งหรือการประกอบอาชีพมีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือประชาชนโดยรวม โดยบางตาแหน่งหรืออาชีพอาจ
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการเงินหรือทรัพย์สิน และการเป็นบุคคลล้มละลายมิได้กระทบต่อความสามารถ
ในการทางาน
2.2 การล้มละลายไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมไม่ดีเสมอไป และการล้มละลายอาจมีสาเหตุ
ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ทาให้บุคคลล้มละลายได้ แม้จะดาเนินการอย่างสุจริต
และใช้ความระมัดระวังอันสมควรแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ยังไม่มี ผลการวิจัยที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่าบุคคลซึ่งล้มละลายแล้ว
จะกระทาการทุจริตทุกคน
2.3 การก าหนดข้ อ จ ากั ด ในการด ารงต าแหน่ ง และการประกอบอาชี พ ของบุ ค คล
ล้มละลายไม่เป็นประโยชน์และไม่คุ้มค่า เนื่องจากเจ้าหนี้ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ลูกหนี้ไม่มีรายได้และภาครัฐ
ต้องเสียบุคลากรโดยไม่จาเป็น
2.4 การกาหนดข้อจากัดดังกล่าวขัดต่อหลักสากลในเรื่องการเคารพสิทธิของบุคคลและ
การเลือกปฏิบัติ อย่า งไม่เ ป็น ธรรมด้ว ยเหตุข องฐานะทางเศรษฐกิจ และยังอาจเป็นการขัดต่อรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยอีกด้วย
3. ดังนั้น เพื่อให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดข้อจากัดในการดารงตาแหน่งหรือการประกอบอาชีพ
ของบุคคลล้มละลายไม่เป็นการจากัดสิทธิของบุคคลล้มละลายเกินสมควร จึงควรกาหนดแนวทางเป็นหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ข องกฎหมายที่นา
เหตุแห่งการเป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือการเป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตมาเป็นข้อห้ามในการ
ดารงตาแหน่งหรือประกอบอาชีพต้องเป็นไปตามสัดส่วนตามความจาเป็น และในกรณีที่กาหนดให้มีการห้ามดารง
ตาแหน่งหรือประกอบอาชีพของบุคคลที่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ควรกาหนดห้วงเวลาการห้ามไว้ด้วย เพื่อไม่เป็น
การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากเกินควร แต่สาหรับบุคคลที่ล้มละลายทุจริตนั้นอาจนามาเป็นข้อจากัด
ต่อไปได้เพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้นกลับมาสร้างความเสียหายต่อสังคมได้อีก ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามเหตุผลและความ
จาเป็นของกฎหมายในแต่ละฉบับเป็นสาคัญ
4. คณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ได้พิจารณา
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับการกาหนดข้อจากัดในการดารงตาแหน่งหรือการประกอบอาชีพของ
บุ คคลล้ มละลายในกฎหมายแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามความเห็ น ดั ง กล่ า วตามข้ อ 2 และ 3 และได้มอบหมายให้
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สานักงาน ป.ย.ป. จัดทาบันทึกคณะกรรมการฯ เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้นาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
เป็นหลักเกณฑ์สาหรับส่วนราชการต่าง ๆ ในการกาหนดข้อจากัดในการดารงตาแหน่งหรือการประกอบอาชีพของ
บุคคลล้มละลายในกฎหมายต่อไป
5. สานักงาน ป.ย.ป. ได้จัดทาบันทึกเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ
ตามข้อ 4 ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
สาระสาคัญของหลักเกณฑ์
หัวข้อ
สาระสาคัญ
1. หลักทั่วไป
- การตรากฎหมายเพื่อจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้กระทาได้เท่าที่จาเป็นได้
สั ดส่ ว น และต้องไม่กระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่ งสิ ทธิ ดังนั้น การพิจารณาว่า
กฎหมายสมควรกาหนดให้เหตุของการเป็นบุคคลล้มละลายเป็นข้อจากัดในการดารง
ตาแหน่งหรือประกอบอาชีพหรือไม่นั้น จะพิจารณาจากเพียงฐานะทางเศรษฐกิจของ
บุคคลนั้นมิได้ แต่ต้องพิจารณาจากลักษณะของการเป็นบุคคลล้มละลายเป็นสาคัญ
กล่าวคือ ต้องมีการแยกแยะระหว่าง 1) บุคคลซึ่งเป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทั่วไป
โดยไม่ได้มีมูลเหตุมาจากการกระทาความผิดหรือการกระทาทุจริต (บุคคลล้มละลายโดย
สุจริต) และ 2) บุคคลซึ่งเป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายโดยคาพิพากษาของศาลว่าได้
กระท าความผิ ด ตามมาตรา 163 ถึ ง มาตรา 170 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช 2483 หรือเนื่องมาจากหรือมีความผิดเกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดฐาน
ยักยอกหรือฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทาความผิดอันมีลักษณะ
เป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการ
ฉ้อโกงประชาชน (บุคคลล้ มละลายทุจริต) โดยการกาหนดข้อจากัดสาหรั บบุค คล
ล้มละลายโดยสุจ ริ ตควรใช้ค วามระมัดระวั ง และให้กาหนดได้เ ฉพาะในกรณี ที่มี
เหตุผลหรือความจาเป็นเป็นการเฉพาะเท่านั้น
2. การกาหนดข้อจากัด - การจ ากัดสิ ทธิและเสรีภ าพของบุคคลซึ่งเป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้ มละลายจะต้อง
ในการด ารงต าแหน่ ง พิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายเป็นรายฉบับ รวมทั้งต้องพิจารณาถึง
หรือการประกอบอาชีพ ลักษณะการทาหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ของบุค คลซึ่งเป็น หรื อ ในตาแหน่งหรืออาชีพนั้นด้วย โดยพิจารณาตามประเภทตาแหน่งหรืออาชีพได้ ดังนี้
เ ค ย เ ป็ น บุ ค ค ล
1) ต าแหน่ ง ส าคั ญ ในภาครั ฐ การด ารงต าแหน่ ง ส าคั ญ ทางการเมื อ งหรื อ
ล้มละลาย
ต าแหน่ ง ส าคั ญ อื่ น ในภาครั ฐ เช่ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา หรื อ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน นั้น ควรกาหนดห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคย
เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตดารงตาแหน่ง เนื่องจากผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่และ
อานาจในการตั ดสิ น ใจในเรื่ องส าคัญ แทนบุ คคลอื่น จึงควรเป็นบุคคลที่ไ ด้รั บ ความ
ไว้ว างใจจากสั งคม หากเป็นบุคคลล้ มละลายอาจมี ข้ อจ ากั ดในการทากิจ กรรมบาง
ประการอันจะกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และกรณีเคยเป็นหรือเป็น
บุ คคลล้ มละลายทุจริตย่อมทาให้ เกิด ข้ อสงสั ยและการไว้ว างใจให้ ปฏิบั ติห น้า ที่ ซึ่ ง มี
ความสาคัญต่อประโยชน์ส่วนรวม
2) ตาแหน่งสาคัญในภาคเอกชน กฎหมายอาจกาหนดข้อจากัดในการดารง
ตาแหน่งเนื่องจากเหตุที่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายไว้ ได้ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม โดยอาจกาหนดห้วงเวลาการห้ามมิให้บุคคลนั้นดารงตาแหน่งไว้ด้วย เพื่อ
เป็นการจากัดสิทธิและเสรีภาพที่ได้สัดส่วนตามความจาเป็น เช่น พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 51 ซึ่งห้ามมิให้สถาบันการเงินแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่ง
เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้าปีทาหน้าที่
ผู้จัดการ ผู้มีอานาจจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน เป็นต้น
3) การด ารงต าแหน่ ง กรรมการ การห้ า มด ารงต าแหน่ ง กรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ทั้งในกรณีการดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการภาครัฐ
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3 . ข้ อ จ า กั ด ใ น การ
ดารงตาแหน่งหรือการ
ประกอบอาชี พ ของ
บุ ค คลซึ่ ง เป็ น หรื อ เคย
เป็ น บุ ค คลล้ ม ละลาย
ทุจริต

และการดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการภาคเอกชน จะต้องพิจารณาถึงความ
เชี่ยวชาญของตาแหน่งกรรมการนั้นเป็นส าคัญ โดยมีข้อเสนอแนวทางการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
3.1) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการนั้นจาเป็นต้องอาศัยความรู้ แ ละ
ความเชี่ยวชาญความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือกิจการ ควรกาหนด
ห้ามไม่ให้บุคคลล้มละลายดารงตาแหน่งกรรมการทุกกรณี เช่น กรรมการในสถาบัน
การเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 51 เป็นต้น สาหรับบุคคลซึ่ งเคย
เป็นบุคคลล้มละลาย กฎหมายอาจกาหนดห้วงเวลาที่บุคคลนั้นไม่อาจดารงตาแหน่งไว้ได้
เช่น กรณีพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 51 ตามข้อ 2) เป็นต้น
3.2) ในกรณีทคี่ วามเชี่ยวชาญของตาแหน่งกรรมการนั้นไม่ได้มีความ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น หรื อ กิ จ การ ย่ อ มไม่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ ง
กาหนดให้การเป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายเป็นข้อจากัดในการดารงตาแหน่ง
เพื่อให้คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อย่างแท้จริง
4) การรับราชการ ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลในภาครัฐ
หลายฉบับกาหนดข้อจากัดห้ามบุคคลล้มละลายเข้ารับราชการไว้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากเหตุผลและความจาเป็นตามหลักรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แล้ว กฎหมายไม่ควรกาหนดห้ามเป็นการทั่วไปมิให้บุคคลซึ่งเป็นหรือเคยเป็นบุคคล
ล้ ม ละลายเข้ า รั บ ราชการ ทั้ ง ในกรณี ข องการเป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ
ลู ก จ้ า งประจ า และลู ก จ้ า งชั่ ว คราว เนื่ อ งจากบุ ค คลดั ง กล่ า ว แม้ จ ะเป็ น ผู้ ที่ ถู ก ศาล
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแต่ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคคล
นั้นยังคงมีอยู่มิได้ห มดสิ้ นไปด้วย ส่วนกรณีที่ตาแหน่งราชการนั้นเกี่ยวข้องกับ การ
บริ ห ารเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หากเจ้ า หน้ า ที่ ต กเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลายซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น การ
ล้มละลายทุจริต หน่วยงานของรัฐยังคงสามารถใช้วิธีการในทางบริหารโดยการย้าย
บุคคลนั้นไปทางานในส่วนงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินได้ ดังนั้น
การก าหนดข้ อ ห้ า มด ารงต าแหน่ ง ราชการเนื่ อ งจากการเป็ น หรื อ เคยเป็ น บุ ค คล
ล้มละลายควรได้รับการทบทวนโดยละเอียดโดยคานึงถึงเหตุผลและความจาเป็นของ
ตาแหน่งหน้าที่ในทางราชการนั้นเป็นสาคัญ
5) การประกอบอาชีพอื่น ๆ หากเป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จั ด การทรั พ ย์ สิ น หรื อ กิ จ การ หรื อ มี เ หตุ ผ ลหรื อ ความจ าเป็ น อื่ น ที่ ไ ม่ อ าจให้ บุ ค คล
ล้มละลายเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ เช่น การห้ามบุคคลซึ่งเป็นบุคคลล้มละลายขอรับ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 35 เป็นต้น ให้
สามารถกาหนดข้อจากัดดังกล่าวไว้ในกฎหมายตามความจาเป็นและเหมาะสมได้
สาหรับกรณีบุคคลซึ่งเคยเป็นบุคคลล้มละลาย กฎหมายอาจกาหนดห้วงเวลาในการห้าม
บุคคลประกอบอาชีพหลังจากที่บุคคลนั้นพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็ได้
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กาหนดห้า มบุคคลใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐมนตรี ฯลฯ ในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นบุคคล
ล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตนจากการดารงตาแหน่งดังกล่าว ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถนามาปรับใช้กับกรณีการ
กาหนดข้อจากัดในการดารงตาแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลซึ่งเป็นหรือเคย
เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตในกฎหมายอื่นได้เช่นกัน โดยอาจกาหนดข้อจากัดในการ
ดารงตาแหน่งหรือการประกอบอาชีพในบางลักษณะของบุคคลซึ่งเป็นหรือเคยเป็น
บุคคลล้มละลายทุจริตได้ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้นกระทาความเดือดร้อนหรือแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนจากการดารงตาแหน่งหรือการประกอบอาชีพได้อีก
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4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รั ง สิต
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้
ดาเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้ ง นี้ ร่ า งประกาศกระทรวงมหาดไทยตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอเป็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 เนื่องจากสภาพ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยมากขึ้น ทาให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามผังเมืองรวมดังกล่ าวไม่ส อดคล้ อ งกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ โดยเฉพาะที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า (สีม่วง) ยังเป็นพื้นที่โล่งมีการประกอบอุตสาหกรรมอยู่เดิมไม่มาก และปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น
ชุมชนอยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดย
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ในพื้นที่บริเวณหมายเลข 4.2
(บางส่วน) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ในพื้นที่บริเวณหมายเลข 1.9 (บางส่วน) และหมายเลข
1.11 (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมรายการประกอบแผนผัง
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลอง
หลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่ น น้ อ ย (สี เ หลื อ ง) และที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น ปานกลาง (สี ส้ ม ) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อรองรับการอยู่อาศัยประเภทขนาดใหญ่และอาคารสูงในอนาคต
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แล้ว และ
คณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างประกาศ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุ ตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บางส่วนและ
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สี เหลือง) บางส่วน เป็นที่ ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมรายการประกอบแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปทุมธานีที่เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน ดังนี้
1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ในพื้นที่
บริเวณหมายเลข 4.2 (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ ม) เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีการประกอบอุตสาหกรรมและมีการใช้ที่ดินโดยรอบ
เป็นที่อยู่อาศัยแล้ว อีกทั้งแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตจะเป็นลักษณะอยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่นประเภท
อาคารสูงมากกว่าบ้านเดี่ยว จึงกาหนดเพื่อรองรับการอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง
2. แก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ในพื้นที่
บริเวณหมายเลข 1.9 (บางส่วน) และหมายเลข 1.11 (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(สีส้ม) เนื่องจากเป็นพื้นที่ในบริเวณข้างเคียงพื้นที่บริเวณหมายเลข 4.2 เพื่อรองรับการอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาด
ใหญ่และอาคารสูง
3. แก้ไขเพิ่มเติมรายการประกอบแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง - คลองหลวง – รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 ในที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อ 1 และข้อ 2
เศรษฐกิจ สังคม
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5. เรื่อง โครงการสลากการกุศล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. เห็ น ชอบให้ มี ก ารออกสลากการกุศ ลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ ข อรับ การสนับ สนุ นเงิ น จาก
โครงการสลากการกุศล (โครงการฯ) ซึ่งผ่ านการกลั่ นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล
(คณะกรรมการฯ) แล้ว จานวน 16 โครงการ วงเงิน 8,239.93 ล้านบาท
2. มอบหมายให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สานักงานสลากฯ) เป็นผู้จัดพิมพ์ จัดจาหน่าย
และจ่ายเงินรางวัลสลากการกุศล และประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนการ
ออกสลากการกุศล การขออนุญาตการออกสลากการกุศล และการนาส่งเงินให้หน่วยงานเจ้าของโครงการฯ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโดยให้ผู้รับใบอนุญาตการออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันเหลือร้อยละ 0.5 แห่งยอด
ราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามข้อ 12 (4) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503)
3. มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการ ดังนี้
3.1 กาหนดระยะเวลาในการผูกพันวงเงิน ของโครงการฯ และหากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการฯ ไม่สามารถผูกพันวงเงินได้ตามกาหนด ให้ยกเลิกวงเงินดังกล่าวหรือให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยาย
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการดังกล่าว
3.2 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้เงินภายในโครงการฯ โดยจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเป็น
กิจกรรมที่แตกต่างจากโครงการฯ ที่ได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
3.3 กรณีมีวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คงเหลือจากที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อ 1 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ที่ได้จัดส่งข้อเสนอ
มาแล้ว โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างทั่วถึงในวงกว้าง รวมทั้งความพร้อมและความจาเป็น
ของโครงการฯ และให้เสนอ กค. เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเติมโครงการฯ ที่จะได้รับการสนับสนุน
ต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
1. โครงการสลากการกุศลมีวัตถุประสงค์เ พื่อน าเงิน ที่ไ ด้รับจากการจาหน่ายสลากการกุ ศ ลไป
สนับสนุนโครงการของส่วนราชการ/มูลนิธิ/องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการสาธารณสุข การป้องกันและ
บรรเทาโรคติดต่ออันตราย หรือการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม รวมถึงเป็นโครงการที่ก่อ ประโยชน์แก่ประชาชนและ
สังคมอย่างทั่วถึงในวงกว้างที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐหรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่ งเงิน เพื่อดาเนิ น โครงการให้ บ รรลุ วัตถุประสงค์ ซึ่ งจะเป็นการช่ว ยให้ ประชาชนได้รับการบริการด้าน
สาธารณสุขและบริการขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงมากขึ้น
2. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักการและแนวทางการพิจารณาการ
ออกสลากการกุศล (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 กรกฎาคม 2564) ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564
เมื่ อ วั น ที่ 18 ตุ ล าคม 2564 คณะกรรมการฯ ได้ ม อบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ ประชาสั ม พันธ์
หลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสานักงานสลากฯ
โดยกาหนดระยะเวลาการยื่ น ขอรั บ การสนั บ สนุ นภายใน 1 เดือน หลั งจากมีก ารเผยแพร่ ประชาสั ม พันธ์ ทั้ง นี้
มีหน่วยงานยื่นข้อเสนอโครงการฯ จานวนทั้งสิ้น 27 โครงการ วงเงินรวม 20,763.35 ล้านบาท และในการประชุม
ครั้ งที่ 1/2565 เมื่อวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่น กรองโครงการที่ ขอรั บ การ
สนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ (ไม่เกินโครงการละ 1,000 ล้านบาท) โดยจัดลาดับความสาคัญตามความจาเป็น
ความพร้อมในการดาเนินโครงการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ (วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 10 ,000
ล้านบาท) และมีมติ ดังนี้
2.1 เห็นชอบผลการกลั่นกรองโครงการฯ จานวน 16 โครงการ วงเงินรวม 8,239.93
ล้านบาท ดังนี้
โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

วงเงินสนับสนุนฯ
(ล้านบาท)
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1. โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
คณะแพทยศาสตร์
ระดับชาติ ระยะที่ 2 โดยให้การสนับสนุนในส่วนของ
ศิริราชพยาบาล
การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน (หลังที่ 2) ค่าจัดซื้อ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายควบคุมงานการก่อสร้างงาน
ภายนอก ภูมิสถาปัตยกรรม ทางเชื่อมระหว่างอาคาร
และงานต้นไม้บนอาคาร
2. โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน
คณะแพทยศาสตร์
“สุจิณโณ” และอาคารผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยให้การ
(มช.)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารฯ และ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เนื่องจากผ่านการใช้งานมา
นานและมีสภาพทรุดโทรม
3. โครงการฟื้นฟูสุขภาพช่องปากด้วยรากฟันเทียมที่ คณะทันตแพทยศาสตร์
พัฒนาขึ้นเองเพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
มช.
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม
โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมในช่วง 2 ปีแรก
เนื่องจากศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม
มีแผนที่จะจัดหารายได้จากการทาความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการจาหน่ายรากฟันเทียมเพื่อนาเงิน
มาใช้ในการดาเนินโครงการต่อไป
4. โครงการก่อสร้างสถาบันพยาธิวิทยา โดยให้การ
สถาบันพยาธิวิทยา
สนับสนุนเฉพาะค่าออกแบบอาคารฯ เนื่องจากยังไม่
กรมการแพทย์
มีการออกแบบรายละเอียด ทาให้ยังไม่มีความชัดเจน
ของความจาเป็นและต้นทุนการก่อสร้างอาคารที่
ชัดเจน
5. โครงการศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติชั้นเลิศด้าน โรงพยาบาลเชียงราย
โรคหัวใจและหลอดเลือด (Medical Hub
ประชานุเคราะห์
Excellent Cardiovascular Service) โดยให้การ สานักงานปลัดกระทรวง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการก่อสร้างศูนย์
สาธารณสุข (สป.สธ.)
โรคหัวใจและหลอดเลือด
6. โครงการเพิ่มศักยภาพบริการทางการแพทย์สู่
โรงพยาบาลมหาราช
ความเป็นเลิศในเขตภาคใต้ตอนบน โดยให้การ
นครศรีธรรมราช
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน
สป.สธ.
114 เตียง อาคารทันตกรรมและอาคารที่จอดรถและ
ศูนย์อาหาร
7. โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ส่วนต่อขยาย (Extended OPD) โดยมีกาหนดการ
สภากาชาดไทย
เตรียมความพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์สาหรับ
อาคารดังกล่าวในช่วงเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน
2566
8. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้น
คณะแพทยศาสตร์
เลิศ ปรับปรุงห้องผ่าตัดและตกแต่งภายในคณะ
มข.
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) โดยให้

349.66

997.00

140.60

33.50

766.08

722.84

399.06

376.67
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การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุงห้อง
ผ่าตัดจานวน 20 ห้อง ซึ่งได้มีการแก้ไขสัญญาลดงาน
ก่อสร้างห้องผ่าตัด (198.04 ล้านบาท) โดย
หน่วยงานสามารถนาวงเงินที่ประหยัดได้ไป
ดาเนินการในเรื่องอื่น ๆ
9. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้า
มูลนิธิโรงพยาบาล
คุณทหาร ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่และมีแบบใน
พระจอมเกล้า
การก่อสร้างแล้วโดยจะสามารถดาเนินการก่อสร้าง
เจ้าคุณทหาร
ได้ภายในปี 2565
ในพระสังฆราชูปถัมป์
10. โครงการขอรับการออกสลากการกุศลเพื่อนาเงิน มูลนิธิแพทยศาสตร์
รายได้มาเป็นงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์
ตารวจ
เครื่องมือทางการแพทย์ อาคารรักษาพยาบาลและ
ในสังฆราชูปถัมป์
ฟื้นฟูข้าราชการตารวจ โรงพยาบาลตารวจ โดยให้
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือแพทย์
จานวน 155 รายการ เพื่อรองรับการเปิดใช้อาคาร
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตารวจที่คาดว่า
จะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือนธันวาคม 2565
11. โครงการสนับสนุน ส่งเสริมสถานพยาบาลของ
มูลนิธิ
รัฐ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ห้องผ่าตัดและอุปกรณ์
ภัทรมหาราชานุสรณ์
การแพทย์อื่น ๆ สาหรับศูนย์การแพทย์ภัทรมหา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
ราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬา พระเจ้าน้องนางเธอ
ภรณ์ โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหา
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ครุภัณฑ์ห้องผ่าตัด จานวน 148 รายการ เพื่อรองรับ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
การเปิดใช้อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400
กรมพระศรีสวางควัฒน
เตียงที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือน
วรขัตติยราชนารี
กรกฎาคม 2565
12. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สายการแพทย์ประกอบ
มูลนิธโิ รงพยาบาล
อาคารศูนย์รักษาโรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย
ภูมิพลอดุลยเดช
เดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์สายการแพทย์
จานวน 43 รายการ เพื่อรองรับการเปิดใช้อาคาร
ศูนย์โรคหัวใจที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วง
เดือนเมษายน 2566
13. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาลัย
มูลนิธโิ รงพยาบาล
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
พระมงกุฎเกล้า
ระดับสากล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ในพระราชูปถัมป์
โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร
สมเด็จพระเทพ
เจ้าฟ้าเพชรรัตน การสร้างห้องฝึกทักษะระบบจาลอง
รัตนราชสุดาฯ
ด้านการแพทย์สิ่งแวดล้อมเสมือนพื้นที่กว้างระบบ
สยามบรมราชกุมารี
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์การแพทย์สาหรับ
ศูนย์สถานการณ์จาลองด้านการแพทย์ทหารอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ
14. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อม
มูลนิธิร่วมน้าใจ
ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลส์) โรงเรียน
ต้านภัยเอดส์

665.05

1,000.00

964.66

211.65

900.00

150.00

15
เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันอาคารเรียนมีไม่เพียงพอ
ต่อกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน
15. โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่อง
มูลนิธิกาญจนบารมี
เอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง
และด้อยโอกาส 4 หน่วย (รถเอ็กซเรย์เต้านม
เคลื่อนที่ 4 คัน) 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาส
เจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา
28 กรกฎาคม 2565 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การ
ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงและมีความผิดปกติของมะเร็ง
เต้านม การซักประวัติ การตรวจเต้านมโดยแพทย์
การตรวจเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram) และ
อัลตร้าซาวด์ การส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อเข้ารับ
การรักษา เป็นต้น
16. โครงการทาขาเทียมพระราชทาน 20,000 ขา
มูลนิธิขาเทียม
และปรับปรุงศักยภาพมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระ ในสมเด็จพระศรีนครินทรา
ศรีนครินทราบรมราชชนนี และโรงงานทาขาเทียม
บรมราชชนนี
พระราชทาน โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การจัดทา
ขาเทียมให้แก่คนพิการ การผลิตชิ้นส่วนขาเทียม
ให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้า
วิจัย และพัฒนาคุณภาพขาเทียม เป็นต้น
รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ
8,239.93
2.2 ให้ กค. นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

450.60

112.56

6. เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2565 – 2570
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
พ.ศ. 2565 – 2570 (ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ) และมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
ไปดาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ มี บ ทบาทในการขั บ เคลื่ อ นและสร้ า งความเปลี่ ยนแปลงต่อ
ประเทศไทยในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านสุขภาพและการแพทย์ และด้านกฎหมาย
รวมทั้งยังสามารถยกระดับ การเติบโตของเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ อีกทั้งแนวโน้มการประยุกต์ใช้ง าน
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในประเทศก็มีการขยายตัวอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการแข่งขันของประเทศสู่การเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้ว ยองค์ความรู้ และนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดทา
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2565 - 2570 (ร่างแผนปฏิบัติการฯ)
โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเกิดระบบนิเวศที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นาไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในปี พ.ศ. 2570” และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
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ปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องจัดทาแผน
และดาเนินงานที่สอดคล้องกัน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้าน
สังคม จริยธรรม กฎหมายและกฎระเบียบสาหรับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสนับสนุนด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3) การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาการศึกษา
ด้านปัญญาประดิษฐ์ 4) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ 5) การ
ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินงานตามร่างแผนปฏิบัติการฯ ในปี พ.ศ. 2570 จะทาให้เกิด ประโยชน์ในภาพรวมต่อประเทศ เช่น มีมูลค่า
ที่เกิดจากการจ้างงานและสร้างอาชีพในระบบเศรษฐกิจของประเทศเพิ่ม สูงขึ้น เนื่องจากมีจานวนทรัพยากรบุคคลที่
สามารถปรับทักษะและพัฒนาทักษะใหม่ทางด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับอาชีพและการทางานใน
รูปแบบใหม่ในประเทศเพิ่มมากขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมูลค่าของผลิตภัณฑ์และ
บริการในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากการนาปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ รวมทั้งประชาชนในประเทศมีความเหลื่อมล้า
ลดลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เนื่องจากสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ
ได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม ซึ่ง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ มีมติเห็นชอบในหลักการ
ของร่ า งแผนปฏิบัติ การฯ ด้ วยแล้ว และหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็น ชอบ/เห็น ชอบในหลักการ/
ไม่ขัดข้อง ตามที่ อว. เสนอ
7. เรื่อง การขอเพิ่มวงเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพิ่มวงเงินกู้ระยะสั้นแบบ
Credit Line จากวงเงินเดิม 10,000 ล้านบาท เป็น 30,000 ล้านบาท จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นวันที่
วงเงิน กู้ร ะยะสั้ น แบบ Credit Line ที่ได้รั บ อนุ มัติจากคณะรัฐ มนตรีเ มื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 จะครบกาหนด
ระยะเวลา 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขเดิม ประกอบด้วยกู้เบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน การทา Trust Receipt (T/R) และ
การทาสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (Call Loan) โดยจะพิจารณาทาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินที่เสนอรูปแบบที่มี
ต้นทุนต่าที่สุดตามอัตราดอกเบี้ยตลาด โดยกระทรวงการคลัง (กค.) ไม่ค้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้เงิน
ดังกล่าว ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
พน. รายงานว่า
1. คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 1 ได้รับนโยบายจาก พน. ให้ ชะลอการนาค่าใช้จ่าย
ในการผลิตและซื้อไฟฟ้าจริง ในงวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2564 ที่สูงกว่าแผนตามสูตรการปรับค่าไฟฟ้าโดย
อัตโนมัติ (ค่า Ft)2 ประมาณ 38,943 ล้านบาท ซึ่งจะเรียกเก็บจากประชาชน โดยให้ กฟผ. ช่วยรับภาระดังกล่าว
แทนประชาชนไปก่อน และ กกพ. จะพิจารณาส่งผ่านค่าใช้จ่ายในการพิจารณาค่า Ft ในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์สงครามระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศ
ยูเครน ส่งผลให้ กฟผ. ต้องรับภาระค่า Ft สะสมถึงเดือนสิงหาคม 2565 ประมาณ 87,849 ล้านบาท ทาให้สภาพ
คล่องทางการเงินของ กฟผ. ในปี 2565 ลดลงอย่างต่อเนื่อง
2. สถานการณ์การกู้เงินในปัจจุบันของ กฟผ.
2.1 กฟผ. ได้รับเงินกู้จากการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ในปี 2565 – 2567
ภายใต้ กรอบวงเงิน ไม่ เ กิน 25,000 ล้า นบาท โดยวิธีการจัดหาเงินกู้ ใ นรูปแบบ Term Loan อายุไม่เกิน 3 ปี
(ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
2.2 กฟผ. อยู่ระหว่างดาเนินการนาเสนอการกู้เงินเพื่อบริหารภาระค่า Ft ตามนโยบาย
ของรัฐประจาปีงบประมาณ 2566 ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 85,000 ล้านบาท ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว กฟผ. คาดว่าจะได้รับเงินกู้ดังกล่าว ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งไม่ทันต่อการรองรับ
การขาดสภาพคล่องในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมีวงเงินกู้ระยะสั้นแบบ
Credit Line เพิ่มขึ้น ตามคาดการณ์ในเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจาก
การขาดสภาพคล่องวงเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท เนื่องจาก กฟผ. ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานสูง
มาก ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า งบลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในส่วนของค่า
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เชื้อเพลิงและค่าซื้อกระแสไฟฟ้าในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 สูงกว่าประมาณการจานวน 23,000 ล้าน
บาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าประมาณการที่คาดการณ์ไว้
3. คณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชุมครั้ง ที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 มี ม ติ
เห็น ชอบการขอเพิ่มวงเงิน กู้ร ะยะสั้น แบบ Credit Line จากวงเงิน เดิมปีละ 10,000ล้า นบาท เป็น 30,000
ล้านบาท จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2567 ภายใต้เงื่อนไขเดิม ประกอบด้วย กู้เบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน การทา
Trust Receipt (T/R) และการทาสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (Call Loan) โดยจะพิจารณาทาสัญญาเงินกู้กับสถาบัน
การเงินที่เสนอรูปแบบที่มีต้นทุนต่าที่สุดตามอัตราดอกเบี้ยตลาด

__________________
1

กกพ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 27/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 29/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 มีมติ
เห็นชอบค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ขายปลีก สาหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า งวดเดือนกันยายน ธันวาคม 2564 เท่ากับ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ตามแนวทางการพิจารณาเกลี่ยค่า Ft ให้คงที่ตลอดปี 2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบ
ของผู้ใช้ไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2
Ft ย่อมาจากคาว่า Fuel Adjustment Charge (at the given time) หมายถึง ค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ของ กฟผ. และค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนและประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า

8. เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ค ณะกรรมการนโยบายและก ากั บ การบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
(คณะกรรมการฯ) เสนอดังนี้
1. อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2565 ดังนี้
1.1 อนุมัติการปรับปรุงแผนการก่อหนี้ใหม่ ที่ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 14,177 ล้านบาท จากเดิม
1,415,103.57 ล้านบาท เป็น 1,429,280.57 ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิมที่ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,500 ล้านบาท
จากเดิม 1,501,163.56 ล้านบาท เป็น 1,502,663.56 ล้านบาท และแผนการชาระหนี้ที่ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 20,835.80
ล้านบาท จากเดิม 363,269.01 ล้านบาท เป็น 384,104.81 ล้านบาท รวมทั้งเห็นควรให้หน่วยงานที่บรรจุกรอบ
วงเงิน กู้ภ ายใต้แผนการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ (แผนฯ) ประจาปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 3 เร่งรัดการ
ดาเนินการตามแผนดังกล่าวด้วย
1.2 อนุมัติการบรรจุโครงการพัฒนา โครงการ และรายการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแผนฯ
ประจาปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 จานวน 1 โครงการ/รายการ [แผนการก่อหนี้ใหม่ : แผนงานขยายเขตและ
ปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 – 2566 (การไฟฟ้านครหลวง)] ของการไฟฟ้านครหลวง
1.3 อนุ มั ติ ใ ห้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จ านวน 1 แห่ ง คื อ การเคหะแห่ ง ชาติ (กคช.) ที่ มี สั ด ส่ ว น
ความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ต่ากว่า 1
สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใต้แผนฯ ประจาปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยให้รัฐวิสาหกิจดังกล่าว
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดาเนินการด้วย
2. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนาไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. 2548 มาตรา 7 แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 มาตรา 7 แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
และจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบั นการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 3 แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกาหนดกู้เงินโควิด 19ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) รวมทั้ง
ขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้กรอบวงเงิน
ของแผนฯ ประจาปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 3 และให้กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน
วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้าประกั นและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้
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ตามความเหมาะสมและจาเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินการกู้เงินได้เองก็ให้สามารถดาเนินการได้ตาม
ความเหมาะสมและจาเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณะกรรมการฯ) ในการประชุมครั้งที่
2/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจาปี
งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ส่งผลให้วงเงิน แผนการก่อหนี้ใหม่ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 14,177 ล้านบาท แผนการบริหาร
หนี้เ ดิ ม ปรั บ เพิ่มขึ้น สุ ทธิ 1,500 ล้ านบาท และแผนการชาระหนี้ ปรับเพิ่ มขึ้นสุ ทธิ 20,835.80 ล้ านบาท โดยมี
สาระสาคัญของการปรับปรุงแผนฯ ในครั้งนี้ เช่น (1) การกู้เงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การลงทุ น พั ฒ นาโครงการที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามสถานการ ณ์ ปั จ จุ บั น และ
ความก้าวหน้าโครงการ เช่น การปรับเพิ่มวงเงินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 2 ระยะที่ 1 ของการเคหะแห่งชาติ
(กคช.) จานวน 140 ล้านบาท การปรับเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
สาขาพระนครศรีอยุธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา - บางปะอิน - วังน้อย - อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
กปภ. จานวน 226.05 ล้านบาท (2) การกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาและเพื่อดาเนินโครงการหรือเพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ เช่น การปรับเพิ่มเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภ าพคล่องใน
รูปแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง และ
เพื่อประโยชน์ในการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชน จานวน 20,000 ล้านบาท การปรับเพิ่มวงเงินแผนงาน
ขยายเขตและปรับ ปรุงระบบจาหน่ ายไฟฟ้า ปี 2565 – 2566 ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อรองรับการ
ให้บริการผู้ขอใช้บริการไฟฟ้าในปี 2565 จานวน 2,300 ล้านบาท และ (3) การปรับโครงการหนี้โดยการปรับเพิ่ม
วงเงินพันธบัตร กคช. พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (วงเงิน 2,000 ล้านบาท) พันธบัตร กคช. พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (วงเงิน
1,000 ล้านบาท) และเงินกู้ธนาคารกรุงไทย (วงเงิน 2,000 ล้านบาท) ที่จะครบกาหนดของ กคช. เพื่อให้สภาพคล่อง
ทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมทั้งในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โครงการ
พัฒนา โครงการ และรายการที่จะขอบรรจุเพิ่มเติมและต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี จานวน 1 โครงการ/
รายการ [แผนการก่อหนี้ใหม่ : แผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 – 2566 (การไฟฟ้านคร
หลวง)] โดยการปรั บ ปรุ ง แผนฯ ในครั้ ง นี้ ได้ จั ด ท าขึ้ น ภายใต้ ก รอบกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งกระทรวงการคลัง (กค.) คาดการณ์ว่าระดับประมาณการหนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ภายหลังการปรับปรุงแผนฯ ในครั้งนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 61.30 (กรอบไม่เกินร้อยละ 70) ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง
2. ในแผนฯ ประจาปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้ งที่ 3 มีรัฐวิสาหกิจจานวน 1 แห่ง คือ กคช.
ที่มีสัด ส่วนความสามารถในการหารายได้ เ ที ยบกั บภาระหนี้ ข องกิจ การ (Debt Service Coverage Ratio :
DSCR) นั บ แต่ มี ก ารก่ อ หนี้ ใ นอั ต ราต่ ากว่ า 1 ที่ ต้ อ งเสนอขออนุ มั ติ ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 ข้อ
12 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจดังกล่าวสามารถ
กู้เ งิน ใหม่แ ละบริ หารหนี้เดิ มภายใต้แ ผนฯ ประจาปีงบประมาณ 2565 ปรั บปรุ งครั้ งที่ 3 โดยให้รั ฐวิสาหกิจ
ดังกล่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดาเนินการด้วย
9. เรื่ อ ง รายงานผลการด าเนิ น งานตามนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงด้ า นวั ค ซี น แห่ ง ชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเสนอ ผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
แผนยุ ทธศาสตร์ ความมั่น คงด้านวัคซีน แห่ งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 [เป็นการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 10 (6) ที่บัญญัติให้คณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติมีหน้าที่และอานาจติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคชีนแห่งชาติ 1 ให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง] ซึ่งคณะกรรมการฯ [โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทินฯ) เป็นประธาน] ได้ประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 มีมติรับทราบผล
การดาเนินงานฯ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
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1. สรุปผลการดาเนินงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

ประกอบด้วย
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน เช่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน เป็นการมุ่งสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเป็นธรรมและทัน
การณ์มีการพัฒนาระบบบริหารการจัดหาวัคซีนเพื่อให้มีวัคซีนสารองที่เพียงพอและลดปัญหาการขาดแคลนวัคซีนที่
จาเป็น
1. อัตราครอบคลุมของ - ก าหนดให้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารวั ค ซี น พื้ น ฐาน (จ านวน 9 ชนิ ด ) 2 กั บ ประชาชน
การได้รับวัคซีนของ
กลุ่มเป้าหมาย (เด็กแรกเกิด -12 ปี) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยในปีงบประมาณ
ประชาชน
พ.ศ. 2563 สามารถดาเนินการได้ 2 ชนิด คือ วัค ซีนป้องกันวัณโรคในเด็กแรกเกิดและ
กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีนโปลิโอ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถดาเนินการได้ 1 ชนิด คือ วัคซีน
ป้องกันวัณโรคในเด็กแรกเกิด
- ก าหนดให้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารวั ค ซี น ป้ อ งกั น คอตี บ -บาดทะยั ก แก่ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และวัคซีนมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 95 ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดได้
2. จานวนชนิดวัคซีนมี - ก าหนดแนวทางการให้ บ ริ ก ารวั ค ซี น มะเร็ ง ปากมดลู ก แก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย นหญิ ง
เพียงพอใช้ทั้งในภาวะ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 แต่ เ นื่ อ งจากสถานการณ์ ข าดแคลนวั ค ซี น ดั ง กล่ า วทั่ ว โลก
ปกติและภาวะฉุกเฉิน ท าให้ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ประสบปั ญ หาไม่ ส ามารถจั ด หาวั ค ซี น ฯ
ให้บริการได้
- รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด -คางทูม-หัดเยอรมัน และโปลิโอในพื้นที่เสี่ยงหรือ
กลุ่มเสี่ยง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ทาให้ต้องระดมสรรพกาลังในการตอบโต้การระบาดฯ จึงเป็นอุปสรรคต่อการ
รณรงค์ให้วัคซีนดังกล่าว
3. บรรจุ วั ค ซี น ชนิ ด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้บรรจุวัคซีนโรต้า3 (วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วง
ใหม่ ใ นแผนงานสร้ า ง จากไวรัสโรต้าในเด็กเล็ก) ที่เป็นวัคซีนชนิดใหม่ไว้ในแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคและ
เสริมภูมิคุ้มกันโรค
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดหาวัคซีนโรต้ามาให้บริการ
แก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น วั ค ซี น ชนิ ด หยอดเข้ า ทางปากส าหรั บ เด็ ก อายุ 2 เดื อ น และ
4 เดือน นอกจากนี้ ได้จัดทาโครงการนาร่องการให้บริการวัคซีนบาดทะยัก -คอตีบไอกรน (Tdap) ในหญิงตั้งครรภ์ (เพื่อถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากแม่ ไปสู่ลูก) เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ของการดาเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่สามารถ
ดาเนินการบรรจุวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนชนิดใหม่ไว้ในแผนงานฯ ได้ โดยได้มีการ
ชะลอการบรรจุวัคซีนฯ สาหรับหญิงตั้งครรภ์เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากยังอยู่
ระหว่างการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณ
4. ความสาเร็ จ ในการ - มีการผลักดันให้มีการจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (2 ปี) มาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อให้ผู้ซื้อมี
จั ด ซื้ อ วั ค ซี น ในภาวะ อานาจต่อรองราคามากขึ้นและลดความเสี่ยงของการขาดแคลนวัคซีน โดยในการจัดซื้อ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน วัคซีนแบบหลายปี ในภาวะปกติ สปสช. ได้ประเมินการบริหารปริมาณวัค ซีนคงคลัง
18 เดือน (ปริมาณวัคซีนที่ใช้ใน 12 เดือน รวมกับปริมาณวัค ซีนสารอง 6 เดือน) แล้ว
มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการใช้วัคซีนในประเทศ จึง ไม่มีความจาเป็นต้อง
เพิ่มจานวนวัคซีนสารองจาก 6 เดือนเป็น 12 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25632564
- การจั ด หาวัค ซีนรองรั บกรณีโรคระบาด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถ
ดาเนินการจัดหาวัคซีนได้ 2 ชนิด ได้แก่ 1) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยองค์การเภสัชกรรม
ได้พัฒนาและผลิตวัคซีนแบบใช้พ่นทางจมูก ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ที่มีการ
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พัฒนาวัคซีนและมีการทดลองทางคลินิก ทาให้องค์การฯ ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
จากสภาการวิจัยแห่งชาติ และ 2) วัคซีนโควิด-19 โดยการจองล่วงหน้ากับบริษัทแอส
ตร้าเซนเนก้า จานวน 61 ล้านโดส ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่สามารถ
ดาเนินการสารองวัคซีนกรณีเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในคลังผู้ผลิตได้
สาหรับวัคซีนโควิด-19 สามารถจัดหาวัคซีนและให้บริการได้ทั้งหมด 103.5 ล้านโดส
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564 ทั้งวัคซีน Astrazeneca Sinovac Pfizer Sinopharm
และ Moderna
5 . ข้ อ มู ล ช นิ ด แ ล ะ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563-2564 สถาบั น วั ค ซี น แห่ ง ชาติ (สวช.) ได้ พั ฒ นา
ปริ มาณความต้ องการ ซอฟแวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนข้อมูล
รายวั ค ซี น ที่ จ าเป็ น ใน ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนา การผลิต และการใช้วัค ซีนใน
แผนงานสร้ า งเสริ ม ประเทศไทย รวมถึ ง การด าเนิ นธุ รกิ จ ด้ า นวั ค ซี นและมี ก ารพั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวัง
ภู มิ คุ้ ม กั น โ ร ค แ ล ะ สอบสวนอาการภายหลั ง ได้ รั บ การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น โรคมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
วั ค ซี น ที่ ใ ช้ ต อบโต้ ก าร สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องสามารถรายงานผ่านระบบออนไลน์ได้ และใช้
ระบาด
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สามารถประมวลผลและแสดงผลการรายงานสถานการณ์ทาง
ระบาดวิทยาแบบ Real Time
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรค
ของประเทศ เป็นการสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการวิจัย
พัฒนาวัคซีนเป้าหมายและวัคซีนเพื่อตอบโต้การระบาด เพื่อให้สามารถต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาห
กรรมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตวัคซีน
1. วัค ซีน ที่อยู่ร ะหว่ า ง ดาเนินการให้มีวัคซีนที่ผลิตอยู่ในขั้นตอนการศึกษาที่ไม่ได้วิจัยในมนุษย์ โดยได้ศึกษา
การวิจัยพัฒนา
วัคซีนป้องกันโรค เช่น โรคไข้ซิกา 4 ที่ทาการทดลองในสัตว์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ได้ทดลองในหนู และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ทดลองในลิง ผลการศึกษาการ
สร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันการติดเชื้อ ซิกาไวรัสหลังได้รับซิกาวัคซีนชนิดเชื้อตายใน
ลิงพบว่า มีผลเป็นบวกและลิงมีความปลอดภัย
2. วั ค ซี น ที่ ผ ลิ ต ได้ ใ น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ยังไม่สามารถดาเนินการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกัน
ประเทศและได้ รั บการ ไข้ ห วั ด ใหญ่ ป ระจ าฤดู ก าลชนิ ด 3 สายพั น ธุ์ ที่ ผ ลิ ต ได้ ตั้ ง แต่ ต้ น น้ า เนื่ อ งจากผล
ขึ้นทะเบียน
การศึ ก ษาที่ แ สดงถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ล ความปลอดภั ย และการกระตุ้ น ระบบภู มิ คุ้ ม กั น
ภายหลั งได้รั บ วั ค ซีนยั ง ไม่ชั ดเจน รวมถึ ง วั ค ซี น มะเร็ ง ปากมดลู ก ซึ่งการถ่า ยทอด
เทคโนโลยีไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และอยู่
ระหว่างรอผลการศึกษาความคงตัวของวัคซีน (เป็นการยืนยันถึงคุณภาพวัคซีนตลอด
อายุการใช้งาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้ เป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ โดยการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกาหนดนโยบาย มาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุน
ให้เกิดการลงทุน
1. มาตรการสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 มีมาตรการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ผลิตได้
อุตสาหกรรมวัคซีนใน ในประเทศเป็ น พั ส ดุ ที่ รั ฐ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สวช. จึ ง ได้ จั ด ท าระเบี ย บ
ประเทศ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็น
วัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน พ.ศ. 2563 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2563) เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนภายในประเทศ และได้
แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศตามระเบียบฯ
2. มูลค่ารวมการลงทุน แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 สวช.
ในอุ ต สาหกรรมการ ได้ ผลักดั น ให้เ กิด ความร่ ว มมื อระหว่า งรั ฐและเอกชนในการร่ว มลงทุนผลิ ต วั ค ซี น
ผลิตและส่งออกวัค ซีน ป้ องกัน โควิด -19 เกิดความร่ วมมือในการรั บถ่า ยทอดเทคโนโลยีจนสามารถผลิต
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ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น วัค ซีน ชนิด viral vector5 และส่งมอบให้กรมควบคุมโรคได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ภาครัฐและเอกชน
2564 รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน เช่น การเพิ่มศักยภาพการแบ่ง
บรรจุวัคซีน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความ
มั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม เป็นการให้ความสาคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขา
ที่จาเป็นและขาดแคลนให้เพียงพอ
1. จานวนบุคลากรและ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวช. สนับสนุนทุนการศึกษาต่อต่างประเทศให้บุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน จานวน 2 คน ในด้านพยาธิวิทยาและด้านภูมิคุ้มกันและโรคที่เกิดจากการอักเสบ และ
มีเพียงพอ
สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนากระบวนการ
ผลิตให้โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจัดกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมาเป็นการอบรมออนไลน์ ประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องด้านวัคซีนต้องวางแผนรับมือตอบโต้สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถ
ดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรได้
2. โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ในปีงบประมาณ พ ศ. 2563-2564 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล
ด้ า นวั ค ซี น ได้ รั บ การ สามารถรั กษาระบบมาตรฐานสัตว์ทดลองสากล 6 (Association for Assessment
พั ฒ น า เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ and Accreditation of Laboratory Animal Care International: AAALAC) และ
มาตรฐานสากล
ISO9001 ในการผลิ ต สั ต ว์ ท ดลอง (หนู เ มาส์ หนู ต ะเภา และกระต่ า ย) ที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานเพื่อบริ การให้ แก่นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ได้ รวมถึงศูนย์วิจัยไพรเมท
แห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร ได้รับการรับรองมาตรฐานสัตว์ทดลองสากลเช่ นกัน และได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นห้องปฏิบัติการที่ดีตามหลักการของ OECD Good Laboratory Practice (OECD
GLP)7
3 . เ ค รื อ ข่ า ย ศู น ย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการขยายเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพฯ ซึ่งได้
ทรั พยากรชีวภาพทาง ด าเนิ น การมาตั้ ง แต่ ปี 2562 สู่ ส ถาบั น การศึ ก ษาและองค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การแพทย์เพื่อการวิจัย การยกระดับการจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรชีวภาพและข้อมูลของศูนย์ทรัพยากร
ด้านวัคซีน
ชีวภาพในเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การบริหารจัดการ
เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพฯ ไม่มีการดาเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถขององค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ยด้ า นวั ค ซี น ของประเทศ โดยให้
ความสาคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้
สามารถดาเนินการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความจาเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ
และความมั่นคงของชาติ
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้
องค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ย มีการแสวงหาความร่วมมือและเจรจากับหน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีน ชั้นนา
ภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนมีวัคชีนโควิด-19 ใช้ในเวลา
ในและต่างประเทศ
อัน รวดเร็ ว ซึ่ งได้รั บความร่ว มมือจากประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน ซึ่งเป็นการวิจัยพัฒนา
และผลิตวัคซีนโควิด -19 และการเพิ่มศักยภาพการแบ่งบรรจุวัค ซีน นอกจากนี้มีการ
บูรณาการงบประมาณระหว่าง สวช. และสานักงานการวิจัยแห่งชาติ วงเงิน 20 ล้าน
บาท เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคีเครือข่ายในการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วย
2. ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานด้าน
วัคซีน สรุปได้ ดังนี้
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2.1 ปัจจัยภายนอก

สถานการณ์
ปัญหาและอุปสรรค
1. การแพร่ ร ะบาดข อง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อตอบโต้การระบาด เช่น
โควิด -19
งานเฝ้าระวังโรค งานสอบสวนโรค การวางแผนการจัดหา จัดสรร และให้บริการ
วัคซีนโควิด -19 ทาให้การดาเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต้องล่าช้า
ออกไป
- ความต้องการวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ทาให้ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ซึ่งมีความสาคัญและจาเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตและการบรรจุวัคซีน
ที่มีแนวโน้มจะขาดแคลนและไม่สมดุลต่อความต้องการที่สูงขึ้น ราคาจาหน่วยจึงมี
การปรับตัวสูงขึ้น
- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามมาตรการลดความเสี่ ยงในการแพร่
ระบาดของโควิด -19
ข้อเสนอแนะ : ควรพิจารณาทบทวนแผนการดาเนินงานที่เป็นภารกิจและแผนรองรับสถานการณ์การระบาดให้มี
ความเหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้
2. การขาดแคลนของวัคซีน ปริมาณวัคซีนมะเร็งปากมดลูกยังคงไม่เพียงพออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความไม่
มะเร็งปากมดลูกทั่วโลก
สมดุ ลของความต้องการและปริ มาณวัค ซีน ทั่วโลกที่สะสมมาหลายปี ทาให้
ประเทศไทยไม่สามารถจัดหาวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเพื่อให้บริการในกลุ่มเด็ก
นักเรียนหญิงขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 และ
อาจจะรวมไปถึงปี 2565 ด้วย นอกจากนี้ ในปี 2573 คาดการณ์ว่าความต้องการ
วัคซีนมะเร็งปากมดลูกจะสูงขึ้นถึง 120 ล้านโดส
ข้อเสนอแนะ : ควรผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนมะเร็งปากมดลูกและนาเข้าผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูป โดยจะต้องดาเนินการส่งเอกสารทะเบียนตารับยาเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย
2.2 ปัจจัยภายใน
ด้าน
1. การบริหารจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค
- นโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาวัคซีนหลายชนิดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน แต่บุคลากร
และสถานที่ปฏิบัติการเพื่อรองรับงานค่อนข้างมีจากัด
- ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนขนาดใหญ่ ผู้จัดการโครงการที่ทา
หน้ า ที่ ติ ด ตาม ประเมิ น การด าเนิ น งาน แก้ ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรค รวมทั้ ง การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ : การพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของวัคซีนเป้าหมายที่ควรมุ่งส่งเสริ มและสนับสนุนรวมทั้งแนว
ทางการสนับสนุนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
2. งบประมาณ
โครงการส่วนใหญ่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดยเฉพาะในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และบางโครงการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่ องจากหน่วยงาน
ต้องปรับแผนการดาเนินงานรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19
ข้อเสนอแนะ : ควรมีหน่วยงานกลางในการประสานการยื่นขอรับงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ หรือ
จัดสรรงบประมาณให้โดยตรง กรณีหน่วยงานได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานอาจพิจารณาปรับ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
3. บุคลากร
จานวนบุคลากรไม่เพียงพอ (เช่น บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ด้านวัคซีน) เป็นบุคลากรใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
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ข้อเสนอแนะ : ส่ งเสริ มให้ บุ คลากรได้รั บ การฝึ กอบรม ฝึ กงาน และศึกษาจากหน่ว ยงานที่ไ ด้รับการรั บ รอง
มาตรฐานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจัดสรรทุนหรื องบประมาณในการสนับสนุน
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เทคโนโลยี
องค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ภ ายในประเทศส าหรั บ การพั ฒ นาวั ค ซี น รวมถึ ง
องค์ความรู้ในการพัฒนาและการวิเคราะห์สูตรสาหรับการผลิตวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก-ไอกรนยังไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ : แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ผลิตชั้นนาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาวัคซีนจากเซลล์
เพาะเลี้ยงและมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เพื่อให้มีการถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากหน่วยงาน
และเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ รวมทั้งขอคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
5. วัสดุอุปกรณ์ / โครงสร้าง - วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เช่ น เครื่ อ งจั ก รหลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต วั ค ซี น ไอกรนไม่ เ พี ย งพอ
พื้นฐาน
เครื่องจักร/ เครื่องมือมี อายุการใช้งานยาวนาน มีการชารุดและซ่อมแซมหลาย
ครั้ง
- โครงสร้ า งพื้ น ฐาน เช่ น สถานที่ ผ ลิ ต ที่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน Good
Manufacturing Practice (GMP) 8 ส าหรั บ การขยายก าลั ง การผลิ ต ในระดั บ
อุตสาหกรรมเพื่อการทดสอบในมนุษย์ไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ : สนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยให้เพียงพอที่จะรับมือกับโรคระบาดใน
อนาคต รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดาเนินการ จัดซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชารุด นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการปรับปรุงหรือก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาหรับรองรับการผลิตเพื่อใช้ ใน
มนุษย์ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสนับสนุนวัคซีนต้นแบบ
ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นรากฐานสาหรับการวางแผนสร้างโครงการพื้นฐานด้านโรงงานระดับอุตสาหกรรม
ต่อไป
6. การประสานงาน
การประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในประเทศใช้ ร ะยะเวลานานและ
ค่อนข้างมีความยุ่งยากในการเจรจาเรื่องข้อตกลงแบ่งสิทธิประโยชน์ ระหว่าง
หน่วยงาน รวมถึงสัญญารักษาความลับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้
จาเพาะระหว่างหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ : ส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดภาระและแรงกดดัน
ต่อผู้ปฏิบัติงาน
______________________
1

คณะรัฐมนตรีมีมติ (3 มีนาคม 2563) เห็นชอบร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565
ภายใต้กรอบงบประมาณ 11,078.95 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
2
วัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี ควรได้รับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสาหรับป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายในอนาคตหรือ
ช่วยลดความรุนแรงเมื่อเกิดโรคได้จานวน 9 ชนิด [ไม่นับรวมวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)] แบ่งตามกลุ่มอายุประกอบด้วย
1) กลุ่มเด็กแรกเกิด : วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) 2) กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน : วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTPHB3) และวัคซีนโปลิโอ (OPV3) 3) กลุ่มเด็กอายุ 1 ปี : วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ (LAJE1) 4) กลุ่มเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน วัคซีน
รวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB4) และวัคซีนโปลิโอ (OPV4) 5) กลุ่มเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน : วัคซีนป้องกันโรคไข้
สมองอักเสบ (LAJE2) และ 6) กลุ่มเด็กอายุ 4 ปี : วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนตับอักเสบปี (DTP-HB5) และวัคซีนโปลิโอ
(OPV5)
3
ในปี 2563 วัคซีนโรต้าได้ถูกบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เนื่องจากเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็กที่พบบ่อย
ที่สุดทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก
4
โรคไข้ซิกาเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสซิกาโดยมียุงลายเป็นพาหะ มีอาการคล้ายไข้เลือดออก ขณะนี้ยังไม่พบรายงานการติดเชื้อในประเทศ
ไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยจึงอยู่ในระยะเฝ้าระวัง
5
วัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ โดยใช้ไวรัสที่ถูกทาให้อ่อนฤทธิ์หรือไม่สามารถแบ่งตัวได้อีก ตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อใช้เป็นพาหะ เป็นวัคซี น
ประเภทที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี เนื่องจากเลียนแบบการติดเชื้อที่ใกล้เคียงกับการติดเชื้อตามธรรมชาติ
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ระบบมาตรฐานสัตว์ทดลองสากลเป็นการรับรองที่เอานามาตรฐานด้านการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกมา
พิจารณาร่วมกับกฎหมายและข้อกาหนดของประเทศที่ขอการรับรอง เช่น ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการใช้สัตว์ทดลองเพื่องาน
วิทยาศาสตร์ และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ที่กาหนดโดย สวช. นอกจากนี้ ยังนาเอาข้อกาหนดสากลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกาหนดด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาพิจารณาร่วมด้วย โดยมุ่ง เน้นให้มีการดูแลและใช้สัตว์อย่างมีคุณธรรมตลอดเวลาการทดสอบหรือ
วิจัย
7
OECD GLP ระบบคุณภาพที่ช่วยจัดการห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน นิยมใช้ห้องปฏิบัติการที่เน้นทางด้านการทดสอบความปลอดภัย
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ทดลองในมนุษย์ ตามหลักเกณฑ์ของภาคีเครือข่ายองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการ
พัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)
8
GMP เป็นมาตรฐานขั้นต้นที่โรงงานต่าง ๆ พึงมีก่อนการเข้าสู่มาตรฐานต่อ ๆ เช่น มาตรฐาน IS09000 โดย GMP หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า และเป็นข้ อกาหนดขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นในขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพ โดยผู้ผลิต
จะต้องปฏิบัติตามเพื่อผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยด้วยการป้องกันและกาจัดความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ ซึ่งหลักการ
ของ GMP ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป การจัดเก็บ
การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการ
จัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัยเมื่อถึงมือผู้บริโภค

10. เรื่อง รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานและสานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงพลั ง งาน (พน.) เสนอ รายงานประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(สานักงาน กกพ.) [เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 46
ที่บัญญัติให้ กกพ. จัดทารายงานประจาปี เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาทุกสิ้นปีงบประมาณและเปิดเผยต่อสาธารณชน] โดย
มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หัวข้อ
ประเด็นสาคัญ เช่น
1. ผลการดาเนินงาน 1.1 กากับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านมาตรการจูงใจด้านราคารับซื้อ
ของการกากับการ
ไฟฟ้าและส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการผลิตไฟฟ้า
ประกอบกิจการ
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสาหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย
พลังงาน ประจาปี
1.2 กากับกิจการไฟฟ้า โดยออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า บรรเทาผลกระทบจาก
งบประมาณ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น อุดหนุน
พ.ศ. 2563
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสใช้ฟรี ให้บริการไฟฟ้าฟรีสาหรับบ้านอยู่อาศัย (ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์
5 แอมป์ แต่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย) ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 รวม 9,795
ล้ านบาท ลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่ว ไป ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 รวม
11,663 ล้านบาท ลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) เหลือเฉลี่ย 3.63 บาท/หน่วย ตลอดทั้ง
ปี 2563 และลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งมี
การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดย กกพ. ได้กาหนดอัตราค่าไฟฟ้าและการจัดการระบบ
จ าหน่ า ยไฟฟ้ า ที่ เ หมาะสมส าหรั บ สถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ของยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ราคา
2.64 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา 2 ปี
1.3 กากับกิจการก๊าซธรรมชาติ โดย กกพ. ได้ปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้
หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าชธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม เพื่อเปิดโอกาสให้
มีผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นและให้ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซรวมทั้งหมด
5 ราย* นอกจากนี้มีการกากับอัตราค่าบริการขนส่งก๊าชธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่ ง
ก๊าชธรรมชาติของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เช่น ระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาตินอก
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2. ผลการดาเนินงาน
กองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

3. งบการเงิ น ของ
สานักงาน กกพ. และ
กองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า
ณ วันที่ 30 กันยายน
2563

ชายฝั่งที่ระยอง มีส่วนต้นทุนคงที่ 8.59 บาทต่อล้านบีทียู และที่ขนอม มีส่วนต้นทุนคงที่
14.22 บาทต่อล้านบีทียู เพื่อให้สะท้อนต้นทุนและภาระค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
1.4 ส่งเสริมการประกอบกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการออกระเบียบ
กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับผู้
ประกอบกิจ การผลิ ตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิ ง รวมถึงการสนับสนุนศึกษา วิจัย
สาธิตการปรับ ปรุงเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เช่น โครงการเทคโนโลยีการแปลงขยะอินทรีย์จากตลาดสด
เป็นชีวมวลประสิทธิภาพสูง
1.5 พั ฒ นากระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเป็ น ระบบ โดยทบทวนแนวทางการสร้าง
เครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมในการคุ้ มครองผู้ใช้พลังงานและเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมาย ด้านหลักธรรมมาภิบาล ด้านพลังงาน ด้านการเจรจาต่อรอง และด้าน
การมีส่วนร่วม
2.1 ชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่ด้อยโอกาสหรื อเพื่อให้ บริการไฟฟ้า อย่างทั่ว ถึ งโดยชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้ า
(เก็บเงินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้านครหลวงเพื่อชดเชยรายได้ให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค) รวม 16,917 ล้านบาท และอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรีสาหรับผู้ใ ช้ไฟฟ้าบ้านอยู่
อาศัยที่มีมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน จานวน 2,079
ล้านบาท
2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้า ในด้านสาธารณสุข การศึกษา
และการพัฒนาอาชีพ รวม 4,040 ล้านบาท
2.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุ นเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการและอนุมัติ 13 โครงการ วงเงิน
137.67 ล้านบาท โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการต้นแบบระบบผลิ ตไฟฟ้า ด้ว ย
พลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนสาหรับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สั ตว์ป่าของประเทศ
ไทย โครงการน าร่ องพัฒ นา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้ อ มูล ด้า นไฟฟ้ าในการ
วิเคราะห์ เชิงนโยบายและการกากับดูแลกิจการพลังงาน
2.4 ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้าน
ไฟฟ้ า รวม 476.47 ล้ า นบาท เช่ น โครงการสนั บ สนุ น ภารกิ จ ตามนโยบายส่ ง เสริม
โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและโครงการคิด (KIDS) เพื่อพลังงานแห่งอนาคต
3.1 งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์รวม 25,320.53 ล้านบาท หนี้สินรวม
3,910.48 ล้านบาท ส่งผลให้รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 21,410.05 ล้านบาท
3.2 งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน ประกอบด้วย รายได้จากการดาเนินงาน
20,559.52 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน 20,663.01 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้
ต่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 70.49 ล้านบาท

2. แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 สานักงาน กกพ. มีแผนการดาเนินงานมุ่งเน้นพัฒนากลไกการกากับอัตราค่าไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากฎระเบียบในการกากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าชธรรมชาติรองรับนโยบายการส่งเสริมการ
แข่งขันและรองรับธุรกิจพลังงาน เช่น การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้ระบบการกักเก็บพลังงาน รวมทั้งมี
การพัฒนาระบบการตรวจติดตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง การสร้าง
กลไก การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนางานกากับกิจการพลังงาน และการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล
2.2 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริห าร
จัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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โดยนาผลสาเร็จของการจัดประกวดกองทุนพัฒ นาไฟฟ้าและโครงการในพื้นที่ประกาศ รวมทั้งโครงการชุมชนต้นแบบ
มาปรับปรุงการบริหารจัดการและการดาเนินโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า รวมถึงปรับปรุงระเบียบ คู่มือและ
หลักเกณฑ์เพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากขึ้น นอกจากนี้ มุ่งเน้นพัฒนาระบบ
สารสนเทศและดิจิทัลเพื่อรองรับการดาเนินงานตามภารกิจของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเพิ่ม
ระดับการรับรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า รวมทั้ง การขับเคลื่อนให้เกิด
การสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
_____________________

*เดิมมีเพียง 1 ราย คือ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมอีก 4 ราย ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จากัด และ บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จากัด

11. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี 2564 สภาองค์กรของผู้บริโภค
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ส ภาองค์ กรของผู้ บริโ ภค (สอบ.) เสนอรายงานผลการปฏิบัติ ง าน
ประจาปี 2564
สาระสาคัญของเรื่อง
สอบ. รายงานว่า ได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี 2564 ของ สอบ. โดยมีผลดาเนินงาน
บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนงาน สรุปได้ ดังนี้
1. ผลงานเด่นในปี 2564 รวม 5 เรื่อง สรุปได้ ดังนี้
1.1 การมี ข้ อ เสนอด้ า นนโยบายที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ บ ริ โ ภคท าให้
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนนโยบายและมาตรการผ่านการขับเคลื่อนที่เป็นวาระเร่งด่วน 3
ประเด็ น คื อ (1) ผลกระทบต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคหากเข้ า ร่ ว มความตกลงหุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ภาคพื้ น แปซิ ฟิ ก
(Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ได้ยื่นข้อเสนอ
ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอชะลอการส่งหนังสือแสดงเจตจานงเข้าร่วม CPTPP ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวง
พาณิชย์ประสาน สอบ. พร้อมทั้งสื่อสารให้องค์กรเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ CPTPP เพื่อหารือ
ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วม CPTPP ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการตัดสินใจเข้าร่วม CPTPP (2) ขนส่งมวลชนที่ทุกคนขึ้น
ได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน กรณีการยกเลิกโปรโมชั่นตั๋วเดือน โดยได้เรียกร้องให้บริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือบีทีเอสนากลับมาใช้ และได้จัดทาข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาบริการและค่าโดยสาร
รถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว ท าให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งชะลอการต่ อ อายุ สั ญ ญารถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว และ (3) ค่ า
รักษาพยาบาลแพงของบริการสาธารณสุขเอกชน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมมือกับชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตนเรียกร้องให้สานักงานประกันสังคมออกมาตรการ
ดูแลผู้ประกันตนที่ติดโรคโควิด-19 ให้ชัดเจน โดยเฉพาะการเข้ารักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาประกันสังคมที่ส่วนใหญ่
เป็นโรงพยาบาลเอกชน และการเข้าระบบการดูแลที่บ้าน (Home lsolation) ซึ่งส่งผลให้สานักงานประกันสังคม
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
1.2 การก่อกาเนิดและขับเคลื่อน สอบ. ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยการดาเนินการ เช่น (1)
จัดทาข้อบังคับของ สอบ. (2) เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนโยบายของ สอบ. โดยมีองค์ประกอบ 8 ด้าน *
(3) กาหนดนโยบาย แนวทาง หรือแผนงาน เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (4) จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจ และ (5) เป็นตัวแทนผู้บริโภคดาเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้านด้วยความสุจริต เช่น 1) ให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภค 2) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และ
3) สนับสนุนและดาเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้าและบริการ แจ้งหรือโฆษณาข่าวสาร
หรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิด
ความเสื่อมเสียแก่ผู้บริโภค
1.3 การสนับสนุนให้เกิดหน่ว ยงานประจาจังหวัด ซึ่งเป็นโครงสร้างสาคัญของ สอบ. ที่
กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และเป็นตัวแทนของผู้บริโภคในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วเท่าทันสถานการณ์และทันความต้องการ ปัจจุบันมีหน่วยงานประจา
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จังหวัด 12 แห่ง ดาเนินงานช่วยเหลือผู้บริโภคใน 8 ประเด็น ได้รับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือผู้บริโภค 712 ราย
สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคได้ประมาณร้อยละ 80 รวมทั้งพัฒนาองค์กรผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดให้
มีความสามารถในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้กั บสมาชิกในกลุ่ม มีการสื่อสารเตือนภัยผู้บริโภคผ่านช่องทางโซเชียล
มีเดียที่หลากหลาย และจัดการประชุมสภาผู้บริโภคระดับจังหวัดอย่างน้อย 7 จังหวัด
1.4 การคุ้มครองผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค
โควิด -19 โดยบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายให้เกิดปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาอย่างเท่าทันสถานการณ์และความต้องการของผู้บริโภคตั้งแต่ขั้นตอนของการเฝ้าระวังปัญหา การคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิ และการพัฒนานโยบาย มีผลงานที่สร้างผลกระทบสูงในปี 2564 เช่น (1) ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการเพื่อ
ผู้บริโภค ทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ โดยผลักดันจนเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานบังคับ (2)
การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาฟ้าทะลายโจรร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 12 จังหวัด 7 ภูมิภาค และ (3) เป็นตัวแทน
ผู้บริโภคดาเนินการร้องเรียนเรื่องการยกเลิกประกันโควิดโดยไม่เป็นธรรมมากกว่า 1,000 ราย จนได้รับเงินประกัน
ตามสิทธิ
1.5 การจัดตั้งศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นกลไกนวัตกรรมงานคุ้ม ครอง
ผู้บริโภคที่ช่วยลดภาระให้กับผู้บริโภคจากการเสียเวลาค้นหา เดินทาง หรือติดตามเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์กับ
หน่ ว ยงานหลายแห่ ง โดยมี วิ ธี ด าเนิ น การต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น 3 ขั้ น ตอนหลั ก ได้ แ ก่ (1) ขั้ น เจรจาประสานงานกับ
ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) ขั้นไกล่เกลี่ย และ (3) ขั้นฟ้องคดี มีเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค 1,371
กรณี สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเรื่องทั้งหมด
2. ผลการดาเนินงานตาม 5 ยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
2.1 การสนับสนุนและดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคทุกด้าน
เช่น (1) โครงการสนับสนุนการจัดการความรู้จากการเฝ้าระวังและแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภค เพื่อป้องกันปัญหาในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (2) โครงการอบรมนักไกล่เกลี่ยของ สอบ. และหน่วยประจาจังหวัดเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภค (3) จัดทาระเบียบว่าด้วยการดาเนินคดีของ สอบ. และ (4) จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ดาเนินคดีของ สอบ.
2.2 การพัฒนา เสนอแนะ และผลักดันนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น (1)
สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (2) โครงการศึกษาปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคและการบังคับใช้
กฎหมายของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค และ (3) โครงการติดตามข้อเสนอแนะการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน
2.3 การสนับสนุนและสร้า งความเข้มแข็งผู้บริโภคและองค์กรของผู้บริโภค เช่น (1)
โครงการสนับสนุนเขตพื้นที่เพื่อจัดตั้งองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดสาคัญ 10 จังหวัด (2) พัฒนาศักยภาพผู้นาองค์กร
ผู้บริโภคและผู้นาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และ (3) โครงการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะประเด็นระดับภูมิภาค และประจาปี
2.4 การสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยประชาสัมพันธ์องค์กรให้สาธารณชนรู้จัก มี
การเตือนภั ยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและขับเคลื่อน
ประเด็นสู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคภายใต้แผนงานสื่ อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านการ
ดาเนินการการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ที่ทาให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงสาธารณชนได้จานวน
มากและเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วโดยสื่อสารในรูปแบบข่าว บทความ สกู๊ป อินโฟกราฟิก วิดีโอคลิป การแถลงข่าว และ
การถ่ายทอดสดผ่ านเฟซบุ๊ ก (Facebook Live) โดยมีการทาข่าวเพื่อเผยแพร่ 44 ชิ้น มีการทาอินโฟกราฟิ กเพื่ อ
เผยแพร่ 188 ชิ้น และมีการแถลงข่าวและถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก 16 ชิ้น
2.5 พัฒนากลไกของ สอบ. และหน่วยงานประจาจังหวัด โดยขับเคลื่อนผ่าน 2 แผนงาน
ได้แก่ (1) แผนการจัดตั้งสานักงานและพัฒนากาลังคนของ สอบ. มีการดาเนินการ เช่น จัดตั้งสานักงานแบบใช้ร่วมกัน
(co-working space) ณ ชั้น 30 อาคารจีทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 38 คน
และจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการทางานรวมทั้งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สานักงานโดยร่วมมือกับสถาบันการ
เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (Thai Health Academy) พัฒนาหลักสูตรและอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับทุกระดับ และ (2) แผนเงินสารองกรณีฉุกเฉิน เช่น คณะกรรมการนโยบาย สอบ. มีมติเห็นชอบให้ใช้ทุน
ประเดิมงบประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท ในการจัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารสานักงาน 6 ชั้น เพื่อให้เป็นสานักงานถาวร
ของ สอบ.
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3. ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ ได้แก่ (1) การจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้าทาให้ สอบ. มีเวลาทางาน
เพียง 3 เดือนจากแผนงานและแผนงบประมาณที่วางไว้ 8 เดือน จึงส่งผลที่ทาให้การดาเนินงานของทุกฝ่ายต้องเร่ง
ดาเนินการ (2) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอุปสรรคสาคัญในการดาเนินงานส่งผลให้ต้องปรับรูปแบบ
การทางานโดยใช้ช่องทางออนไลน์ เ พิ่ มมากขึ้น ทาให้ เกิดความไม่ คล่ องตัว ในการทางานร่ว มกับ กลุ่ มเป้ า หมาย
(3) การบริหารจัดการองค์กรรูปแบบใหม่ที่เป็นหน่วยงานนิติบุคคลและได้รับงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ทาให้ต้องศึกษาระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก และ (4) การได้รับการวินิจฉัยสถานะองค์กรว่าเป็น
หน่วยงานของรัฐจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการซึ่งส่งผลต่อความเป็นอิสระในการดาเนินงานของ
องค์กร ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์ กรของผู้บริโภค
พ.ศ. 2562
_____________________
* ประกอบด้วย (1) ด้านการเงินและการธนาคาร (2) ด้านการขนส่งและยานพาหนะ (3) ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย (4) ด้าน
อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (5) ด้านบริการสุขภาพ (6) ด้านสินค้าและบริการทั่วไป (7) ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และ
(8) ด้านบริการสาธารณะ

12. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤษภาคม และ 5 เดือนแรกของปี 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤษภาคม และ 5 เดือน
แรกของ ปี 2565 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤษภาคม และ 5 เดือนแรกของปี 2565
การส่งออกของไทยในเดื อนพฤษภาคม 2565 มีมูลค่า 25,509.0 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ (854,372
ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 10.5 หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ามัน ทองคา และยุทธปัจจัย ขยายตัวร้อยละ 11.1
การส่งออกยังเป็นเครื่องจักรกลสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สะท้อนถึงบทบาทการเป็น “ครัวโลก” ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกมีความต้องการสินค้าอาหาร
เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเติบโตตามภาคการผลิตโลกที่ยังขยายตัวดี สอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโลก (Global Manufacturing PMI) ที่อยู่เหนือระดับ 50 สะท้อนอุปสงค์จากประเทศคู่ค้าที่ยัง
ขยายตัว แม้จะได้รับผลกระทบความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ ปัญหาเงินเฟ้อ และการล็อกดาวน์บางเมือง
เศรษฐกิจของจีน
มูลค่าการค้ารวม
มู ล ค่ า การค้ า ในรู ป เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ เดื อ นพฤษภาคม 2565 การส่ ง ออก มี มู ล ค่ า
25,509.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 10.5 การนาเข้า มีมูลค่า 27,383.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ
24.2 ดุลการค้า ขาดดุล 1,874.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ 5 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-พฤษภาคม)
การส่งออก มีมูลค่า 122,631.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 12.9 การนาเข้า มีมูลค่า 127,358.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 20.2 ดุลการค้าขาดดุล 4,726.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
มู ล ค่ า การค้ า ในรู ป เงิ น บาท เดื อ นพฤษภาคม 2565 การส่ ง ออก มี มู ล ค่ า 854,372
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 19.3 การนาเข้า มีมูลค่า 928,890 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 34.0 ดุลการค้าขาดดุล
74,518 ล้านบาท ขณะที่ 5 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-พฤษภาคม) การส่งออก มีมูลค่า 4,037,962 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 23.2 การน าเข้า มีมูลค่า 4,251,796 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 31.1 ดุลการค้า ขาดดุล
213,834 ล้านบาท
การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 25.8 ขยายตัว
ต่อเนื่อง 18 เดือน สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ขยายตัวร้อยละ 27.6 (ขยายตัวใน
ตลาดจีน มาเลเซีย ไต้หวัน อินโดนีเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 81.4
(ขยายตัวในตลาดจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย และสหรัฐฯ) ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 3.9
(ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตุรกี ฝรั่งเศส และสเปน) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ
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32.5 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อียิปต์ และลิเบีย) น้าตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 171.2 (ขยายตัวใน
ตลาดอินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และลาว) อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวร้อยละ 25.5 (ขยายตัวในตลาด
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อิตาลี มาเลเซีย และออสเตรเลีย) ข้าว ขยายตัวร้อยละ 24.7 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ แอฟริกาใต้ แคเมอรูน
จีน และเยเมน) สินค้าสาคัญที่หดตัว ได้แก่ ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง หดตัวร้อยละ 2.8 (หดตัวในตลาดจีน เกาหลีใต้ และ
ลาว) สิ่งปรุงรสอาหาร หดตัวร้อยละ 2.4 (หดตัวในตลาดฟิลิปปินส์ สหราชอาณาจักร และเยอรมนี) 5 เดือนแรกของ
ปี 2565 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 15.5
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.2 ขยายตัวต่อเนื่อง 15 เดือน
โดยสินค้าสาคัญที่ขยายตัวดี ได้แก่ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ามัน ขยายตัวร้อยละ 23.3 (ขยายตัวในตลาดเวียดนาม
สิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย และอินเดีย) ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 10.0 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น
อินโดนีเซีย และฝรั่งเศส) แผงวงจรไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 6.4 (ขยายตัวในตลาดสิงคโปร์ สหรัฐฯ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย ญี่ปุ่น เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 24.2 (ขยายตัวในตลาด
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย และสิงคโปร์) อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคา) ขยายตัวร้อยละ 69.3
(ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ อินเดีย ฮ่องกง เยอรมนี และกาตาร์) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ขยายตัวร้อยละ 27.9
(ขยายตั ว ในตลาดสหรั ฐ ฯ ญี่ ปุ่ น มาเลเซี ย อิ น เดี ย และฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ) เครื่ อ งโทรสาร โทรศั พ ท์ อุ ป กรณ์ และ
ส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 141.3 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง จีน และไต้หวัน) ขณะที่
สินค้าสาคัญที่ หดตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 3.1 (หดตัวในตลาดออสเตรเลีย
เวียดนาม ญี่ปุ่น) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ หดตัวร้อยละ 20.8 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง จีน สิงคโปร์
ญี่ปุ่น เม็กซิโก และเยอรมนี) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 3.0 (หดตัวในตลาดเวียดนาม ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย ) 5 เดือนแรกของปี 2565 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ
11.3
ตลาดส่งออกสาคัญ
การส่งออกไปยังตลาดสาคัญส่วนใหญ่ปรับดีขึ้น สะท้อนถึงอุปสงค์จากประเทศคู่ค้าที่ยัง
ขยายตัวได้ แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ และการใช้มาตรการ
ควบคุมไวรัสโควิด-19 ที่เข้มงวดในจีน ทั้งนี้ ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่างๆ สรุปได้ดังนี้ (1) ตลาดหลัก
ขยายตัวร้อยละ 12.3 โดยขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ร้อยละ 29.2 อาเซียน (5) ร้อยละ 8.3 CLMV ร้อยละ 13.1
ขณะที่ตลาด จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (27) กลับมาขยายตัวร้อยละ 3.8 ร้อยละ 6.2 ร้อยละ 12.8 ตามลาดับ
(2) ตลาดรอง ขยายตัวร้อยละ 8.9 ขยายตัวในตลาดเอเชียใต้ ร้อยละ 55.7 ตะวันออกกลาง ร้อยละ 37.9 ทวีปแอฟริกา
ร้อยละ 10.2 และลาตินอเมริกา ร้อยละ 22.5 ขณะที่ทวีปออสเตรเลีย และรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS หดตัวร้อยละ
11.9 และ 56.9 ตามลาดับ และ (3) ตลาดอื่น ๆ หดตัวร้อยละ 59.1 อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ หดตัวร้อยละ 70.0
2. ปัจจัยสนับสนุนและมาตรการส่งเสริมการส่งออก
การส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการเชิงรุกเพื่อผลักดันและอานวยความสะดวก
การส่งออกของผู้ประกอบการไทย โดยการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการส่งออกผลไม้ โดยกระจาย
การขนส่งผลไม้ไปจีนทางเรือและทางอากาศมากขึ้น การจัดการ THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 ถือเป็นงานแสดง
และจาหน่ายสินค้าอาหารระดับโลก โดยในปีนี้เน้นอาหารที่ตอบโจทย์การบริโภคในยุคปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์
ผลักดันให้ใช้แนวคิด BGC Model มาพัฒนาอาหารส่งออก และนาหลักการ Soft Power มาช่วยประชาสัมพันธ์และ
สร้างความต้องการบริโภคอาหารไทยให้กับผู้คนทั่วโลก การสร้างโอกาสทางการค้าผ่านกรอบความร่วมมือเอเปก
(APEC) กระทรวงพาณิ ช ย์ เ ป็ น เจ้ า ภาพการประชุม รั ฐ มนตรี ก ารค้ า เอเปก (Ministers Responsible for Trade
Meeting: MRT) โดยการประชุมเป็นไปตามเป้าหมายในการผลักดันความร่วมมือทางการค้าที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ได้แก่ การผลักดันการจัดทา FTAAP (Free Trade Area of the Asia-Pacific) หากสาเร็จจะเป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก การสนั บ สนุ น การ BCG Model ในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของกลุ่มเอเปก การอานวยความสะดวกในการ
เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตด้วยระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
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แนวโน้มการส่งออกระยะถัดไป กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่า การส่งออกของไทยยังขยายตัวได้
ดี และเชื่อมั่นว่า ตัวเลขการส่งออกในไตรมาสที่ 2 จะขยายตัวได้อย่างแข็ งแกร่ง โดยมีปัจจัยบวกจากสถานการณ์
โควิด-19 ที่ทรงตัว ความต้องการอาหารจากทั่วโลกที่สูงขึ้น พร้อมปัจจัยหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ขณะเดียวกัน
ภาคบริการท่องเที่ยวของหลายประเทศเริ่มฟื้นตัว และการมีปริมาณเรือขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ ล้วนส่งผลดีต่อ
การส่งออกของไทย อย่างไรก็ตาม การส่งออกอาจได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่เผชิญ
ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย -ยูเครน ส่งผลให้กาลังซื้อผู้บริโภค
ชะลอตัวลง
13. เรื่อง โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและ
ทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอดังนี้
1. โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติด
และทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ (โครงการฯ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน จานวน 16 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.)
2. ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มีอานาจอนุมัติ
โครงการ แผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบงบประมาณงบเงินอุดหนุน รายการโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 และสามารถจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านแต่ล ะ
ประเทศ เพื่อให้มีการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามที่ได้รับจัดสรร
สาระสาคัญของโครงการฯ สรุปได้ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดาเนินการ กลไกประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน และแนวทาง
ต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็น
สาระสาคัญ
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อสนั บ สนุ น ปฏิบั ติการสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
(2) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมฯ ให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
(3) เพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภ าคลุ่ ม
แม่น้าโขงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
(4) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการร่วมกันควบคุมปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ระยะเวลา
เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2565
ดาเนินการ
กลไกประสานงาน เมียนมา คณะกรรมการกลางเพื่อควบคุมยาเสพติด
กับประเทศเพื่อน
(Central Committee for Drug Abuse Control: CCDAC)
บ้าน
กัมพูชา คณะกรรมการต่อต้านยาเสพติดแห่งชาติ
(National Authority for Combating Drugs: NACD)
สปป.ลาว คณะกรรมาธิการควบคุมและตรวจตรายาเสพติดแห่งชาติลาว
(Lao Commission on Drug Control and Supervision: LCDC)
เวียดนาม กรมตารวจต่อสู้ยาเสพติด กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
(Counter Narcotics Police Department: CND)
แนวทาง
(1) ประสานหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านให้แจ้งรายการความต้องการ
การสนับสนุน
ขอรับการสนับสนุน
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(2) วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณสนับสนุนของแต่ล ะประเทศ โดยคานึงถึงแนวนโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์การดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ส. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ส่งผล
กระทบต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติ ดของไทยอย่างมีนัยส าคัญ และเหตุผ ลความจาเป็ น
เร่งด่วนของความต้องการรับการสนับสนุน
(3) แจ้ งผลการพิจ ารณาการสนับสนุนตามโครงการแก่ห น่วยงานกลางด้านยาเสพติดแต่ละ
ประเทศ
(4) ส่งมอบงบประมาณ แจ้งการส่งมอบและเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณกับหน่วยงานกลาง
ด้านยาเสพติดของแต่ละประเทศ
(5) หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดแต่ละประเทศเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อ หรือใช้จ่ายงบประมาณ
ตามเงื่อนไขและรายการที่เห็นชอบร่วมกัน อาทิ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อ
ความสะดวกในการรับบริการหลังการขาย การซ่อมบารุงและลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
(6) สานักงาน ป.ป.ส. กากับติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แนวทาง
(1) ประสานติดตามความคืบหน้าในการดาเนินโครงการฯ ผ่านทางอัครราชทูตที่ปรึกษาด้าน
การกากับติดตาม
ควบคุ ม ยาเสพติ ด ประจ าประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพื่ อ ความรวดเร็ ว ต่ อ เนื่ อ ง และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการกากับติดตามการดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ
(2) ให้หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
และนาส่งให้กับสานักงาน ป.ป.ส. ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
2. แผนงานสนับสนุนงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
แผนงานสนับสนุ น งบประมาณภายใต้โ ครงการฯ ประกอบด้ว ย (1) แผนงานหมวด 1 :
การปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (2) แผนงานหมวด 2 : การสกัดกั้น
ยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (3) แผนงานหมวด 3 : การพัฒนาการเสริมสร้าง
ศักยภาพ และ (4) แผนงานหมวด 4 : การบริหารการจัดการศูนย์ประสานงานแม่น้าโขงปลอดภัย โดยมีการจัดสรร
งบประมาณของสานั กงาน ป.ป.ส. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนรายการโครงการฯ จานวน
16 ล้านบาท ให้กับแผนงานของแต่ละประเทศ ดังนี้
งบประมาณ
ประเทศ
รายละเอียดแผนงาน
(ล้านบาท)
1. เมียนมา
5.10
แผนงาน (1) เครื่องตรวจสารเคมี จานวน 1 เครื่อง
หมวด 3 (2) รถยนต์ 4x4 Double Cab จานวน 1 คัน
(3) รถยนต์โดยสาร ขนาด 3,500 ซีซี จานวน 1 คัน
2. สปป.ลาว
6.15
แผนงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงสุนัข K9 และน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับ
หมวด 1 ชุดปฏิบัติการประจา 3 แขวง ได้แก่ แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงน้าทา
และแขวงอุดมไซ และสาหรับชุดปฏิบัติการกรุงเวียงจันทน์
แผนงาน (1) รถยนต์ 4x4 Double Cab จานวน 2 คัน
หมวด 3 (2) รถจักรยานยนต์ขนาด 100 ซีซี จานวน 2 คัน
(3) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี จานวน 3 คัน
(4) อากาศยานไร้คนขับ จานวน 2 เครื่อง
(5) เครื่องตรวจจับพิกัดภูมิศาสตร์ จานวน 30 เครื่อง
(6) กล้องวงจรปิด จานวน 3 ตัว
แผนงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ประสานงานแม่น้าโขงปลอดภัย
หมวด 4
3. กัมพูชา
2.15
แผนงาน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเรือลาดตระเวน และค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับชุด
หมวด 1 ปฏิบัติการใน 8 จังหวัด ได้แก่ สตึงเตรง พระวิหาร อุดรมีชัย บันทายมี
ชัย พระตะบอง ไพลิน โพธิสัตว์ และเกาะกง
แผนงาน (1) ชุดตรวจสารเคมีสาหรับชุดตรวจและหน่วยงานกลาง NACD
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4. เวียดนาม

รวมทั้งสิ้น

2.60

หมวด 3 (2) ค่าบริการซ่อมบารุงเครื่องตรวจพิสูจน์ จานวน 4 เครื่อง
(3) อุปกรณ์ตรวจปัสสาวะ จานวน 160 ชุด
(4) ชุดตรวจสอบสารเสพติด จานวน 160 ชุด
แผนงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ประสานงานแม่น้าโขงปลอดภัย
หมวด 4
แผนงาน (1) ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารตามแนวชายแดน
หมวด 1
เวียดนาม - สปป. ลาว และชายแดนเวียดนาม - กัมพูชา
(2) ค่าตอบแทนแหล่งข่าว 120 แหล่งข่าว
แผนงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตั้งด่านตรวจจังหวัด Hoa Binh
หมวด 2 และตามเส้นทางลาเลียงยาเสพติดสาคัญ
แผนงาน รถจักรยานยนต์ขนาด 125 ซีซี จานวน 10 คัน
หมวด 3
แผนงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ประสานงานแม่น้าโขงปลอดภัย
หมวด 4

16
สานักงาน ป.ป.ส. ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบเงินอุดหนุ น รายการโครงการฯ จานวนทั้งสิ้น 16 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว และได้ดาเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านทั้งสี่ประเทศ ผ่านทางอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด
และผ่ านทางการประชุ มระหว่างประเทศระดับ ทวิภ าคี เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ ร ายการที่จาเป็ นต้ องให้ ก าร
สนับสนุน โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายที่ไทยประสงค์จะผลักดันและประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ ซึ่งเมื่อ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว สานักงาน ป.ป.ส. จะส่งมอบงบประมาณให้กับหน่วยงานกลางด้านยา
เสพติดของทั้งสี่ประเทศ และกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณต่อไป
14. เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจาเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่ม
ศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสาหรับผู้เรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นการทยอยปรับเพิ่มขึ้นในลักษณะขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปี (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2569) ทั้งนี้
อัตราเงิน อุดหนุ น ค่าใช้จ่ายรายหัวฯ ที่เสนอในปีที่ 4 (พ.ศ. 2569) เป็นอัตราที่ควรจะเป็นตามผลการศึกษาของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งครอบคลุมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.) ของสถานศึกษารัฐ
และเอกชน และการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
4 ปี ดังกล่าว เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้สอดคล้ องกับเป้าหมายจานวนผู้เรียนจริงตามความจาเ ป็นและ
เหมาะสมตามขั้ น ตอนต่ อ ไป โดยให้ ค านึ ง ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ และผลสั ม ฤทธิ์ เ ป็ น ส าคั ญ ตามนั ย
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วย ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
กรอบวงเงินงบประมาณตามอัตราที่เสนอขอปรับอัตราเงินอุดหนุนฯ ในลักษณะงบประมาณผูก พัน
ต่อเนื่อง 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569) มีรายละเอียดงบประมาณในแต่ละปี ดังนี้
งบประมาณที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
จากปีก่อนหน้า (บาท)
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2565)
46,482,393,398
ปีที่ 1 (พ.ศ. 2566)
48,741,622,878
2,259,229,480
ปีที่ 2 (พ.ศ. 2567)
50,399,124,413
1,657,501,535
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ปีที่ 3 (พ.ศ. 2568)
52,612,284,435
2,213,160,022
ปีที่ 4 (พ.ศ. 2569)
54,548,868,759
1,936,584,324
สาระสาคัญของเรื่อง
เรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอมานี้เป็นการขอปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
สาหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อัตราเงินอุดหนุนฯ) ในลักษณะงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี ครอบคลุมการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสถานศึกษารัฐและเอกชน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และสถานประกอบการ
(ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมี แนวทางการปรับอัตราเงิน อุด หนุน ฯ
สรุปได้ ดังนี้
ค่ากิจกรรม
ค่าจัดการเรียน
ค่าอุปกรณ์
ประเด็น
ค่าเครื่องแบบ
พัฒนาคุณภาพ
การสอน
การเรียน
ผู้เรียน
การศึกษาในระบบ
• การจัดการศึกษาทั่วไป (สถานศึกษารัฐและเอกชน) การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการจัดการศึกษาโดย
สถานประกอบการ
ข้อเสนอปรับเพิ่ม ปีที่ 1 ร้อยละ 2
ปีที่ 1 ร้อยละ 17
ปีที่ 1 อุดหนุนครบ ปีที่ 1 ร้อยละ 2
(อัตราที่ขอปรับเพิ่ม ปีที่ 2 ร้อยละ 8
(ปรับตามส่วนต่างที่ 1 ชุ ด (ร้ อ ยละ 7 ) ปีที่ 2 ร้อยละ 8
เป็นอัตราเฉลี่ยจาก ปีที่ 3 ร้อยละ 16
เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบ ส าหรั บ ทุ ก คนและ ปีที่ 3 ร้อยละ 14
ทุกระดับการศึกษา) ปีที่ 4 ร้อยละ 20
กับอัตราปัจจุบัน)
อุ ด หนุ น เพิ่ ม เติ ม 1 ปีที่ 4 ร้อยละ 30
(จากอัตราปัจจุบัน) ปีที่ 2 - ปีที่ 4
ชุ ด เฉพาะผู้ เ รี ย น (จากอัตราปัจจุบัน)
คงอัตราที่ปรับในปีที่ ยากจน
1
ปีที่ 2 - ปีที่ 4
คงอัตราที่ปรับในปี
ที่ 1
การศึกษานอกระบบ
ข้อเสนอปรับเพิ่ม ป รั บ เ ป็ น อั ต ร า ป รั บ เ ป็ น อั ต ร า ป รั บ เ ป็ น อั ต ร า ป รั บ เ ป็ น อั ต ร า
เ ดี ย ว กั น กั บ เ ดี ย ว กั น กั บ เ ดี ย ว กั น กั บ เดียวกันกับการศึกษา
การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษาในระบบ การศึกษาในระบบ ใ น ร ะ บ บ ส า ห รั บ
ส า ห รั บ ผู้ เ รี ย น เฉพาะผู้เรียนที่อายุ เ ฉ พ า ะ ผู้ เ รี ย น ที่ ผู้เรียนการศึกษาขั้น
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น ต่ากว่า 15 ปี
อายุต่ากว่า 15 ปี พื้ น ฐานนอกระบบ
พื้ น ฐานนอกระบบ
ทุกคน
ทุกคน
หมายเหตุ
1. ค่าหนังสือเรียนมีการปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ได้เสนอขอปรับอัตราเงินอุดหนุนฯ
2. ผู้ เ รี ย นการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานนอกระบบยัง ไม่ เคยได้ รับ เงิ น อุ ดหนุน ค่ าอุ ป กรณ์ ก ารเรี ยนและ
ค่าเครื่องแบบ
ทั้งนี้ การขอปรับอัตราเงินอุดหนุนฯ ในครั้งนี้ ศธ. (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ได้ใช้ข้อมูลจานวนผู้เรียน
ในปัจจุบันและข้อมูลผู้เรียนยากจน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 พบว่า คิดเป็นร้อยละ 18 ของผู้เรียนทั้งหมด) ในการ
นามาประมาณการแนวโน้มจานวนผู้เรียนในระยะ 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566 - 2569) โดยได้พิจารณาถึงอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้เรียนการศึกษาในระบบและนอกระบบ (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 - 2563 การศึกษา
ในระบบ พบว่า จานวนผู้เรียนลดลงประมาณร้อยละ 0.8 ต่อปี และข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 - 2565 การศึกษานอก
ระบบ พบว่าผู้เรียนลดลงประมาณร้อยละ 8.7 ต่อปี) ด้วย เพื่อประมาณการงบประมาณตามอัตราเงินอุดหนุนฯ
ที่จะเสนอขอปรับเพิ่มในปีที่ 1 - ปีที่ 4
การขอปรับอัตราเงินอุดหนุนฯ ในครั้งนี้ เป็นการปรับอัตราให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้เรียน/ผู้ปกครอง สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ลดอุปสรรค
สาคัญในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนโดยเฉพาะผู้เรียนยากจน ซึ่งถื อเป็นการวางรากฐานและการลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
15. เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการลงทุนรายการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอดาเนิน
โครงการลงทุนรายการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (โครงการฯ) ในกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,974.65
ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ พ.ศ. 2566 – 2570 และวงเงินเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน
1,109.07 ล้านบาท
สาระสาคัญของเรื่อง
ทส. รายงานว่า
1. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ทส. ได้รับพระราชทานที่ดิน
จานวน 300 ไร่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และสถานที่
ทางานของ อสส. ซึ่ง อสส. ได้รับงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ในวงเงิน
งบประมาณ 150 ล้านบาท สาหรับค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ โดยได้มีการว่าจ้างออกแบบรายละเอียด
การก่อสร้างและศึกษาความเป็นไปได้โครงการฯ ในวงเงิน 146.83 ล้านบาท จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งจ้างที่
ปรึกษาในการบริหารโครงการฯ ระยะที่ 2 ในวงเงิน 21.30 ล้านบาท
2. คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นายชวลิต ชูขจร เป็นประธาน) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณโครงการฯ จานวน 10,974.65
ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินงาน พ.ศ. 2566 - 2570 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
1) ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568)
6,387.91
1) ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570)
4,586.74
รวม
10,974.65
ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 อนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000
ล้านบาทขึ้นไป ของโครงการฯ โดยมีการปรับลดวงเงินโครงการฯ ระยะที่ 1 ลงเหลือ 5,383.82 ล้านบาท
3. สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอโครงการฯ ตามข้อเสนอ
ของ ทส. ต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่
2 มีนาคม 2565 โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการของโครงการฯ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ และแหล่ งนัน ทนาการให้ แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่า
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการกระตุ้นกิจ กรรมต่อเนื่องในพื้นที่โดยรอบ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชนและใน
ระดับประเทศซึ่งสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และให้ อสส. ไปพิจ ารณาเพิ่มเติมใน
รายละเอียดโครงการฯ เช่น แนวทางการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของโครงการฯ
4. คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนประจาปีของรัฐวิสาหกิจ (อยู่ภายใต้ สศช.) ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 มีมติให้ อสส. เร่งเสนอขออนุมัติและให้ดาเนินการลงทุนได้เมื่อได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2550 ข้อ 5 (กาหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทางบลงทุนเสนอสภาพัฒนาฯ หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณา แล้วแต่กรณี)
5. โครงการฯ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
5.1 แนวคิด เป็นสวนสัตว์ ที่ทันสมัยระดับนานาชาติเพื่อเป็นแหล่ งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนในระดับสากล ทั้งการเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าทั้งในและนอกถิ่นอาศัย ระบบภูมินิเวศทาง
ธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ รวมถึง
เป็นพื้นที่อานวยประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและเป็นแหล่งนันทนาการ ที่รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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5.2 ที่ตั้งและขอบเขตที่ดินที่ตั้งโครงการ โครงการฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตาบลรังสิต อาเภอ
ธั ญ บุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยอยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกของจั ง หวัด ปทุ ม ธานี ห่ า งจากตั ว จั ง หวั ดปทุ ม ธานี ประมาณ
30 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
ทิศ
ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก
ติดกับพื้นที่สนามกอล์ฟ เดอะ อาร์จี ซิตี้ กอล์ฟคลับและทุ่งนา
ทิศเหนือ
ติดกับพื้นที่ชุมชนคลองหกติดคลองรังสิต ถนนซอยคลองหกและถนนเลียบคลองรังสิต
ทิศใต้
ติดกับพื้นที่ติดทุ่งนา
ทิศตะวันตก
ติดกับพื้นที่ชุมชนคลองหก ถนนซอยคลองหกและคลองหก
สภาพภูมิประเทศของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ปัจจุบันเป็นพื้นที่เปิดโล่งสลับไม้ยืนต้นขนาดกลางลักษณะที่ตั้งพื้นที่โครงการ
เป็นพื้นที่รับน้า มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่รกร้าง และโครงการฯ จัดเป็นการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อสาธารณูปการจึงไม่ขัดต่อผังเมืองรวม ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558
5.3 การออกแบบ
ประเภทงาน
รายละเอียด
งานสถาปัตยกรรม
การออกแบบคานึงถึงการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยออกแบบรูปลักษณ์ให้สอดคล้องไปกับภูมิประเทศ
สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่ใส่ใจต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานสถาปัตยกรรม
การออกแบบคานึงถึงความต่อเนื่องจากแนวคิดของงานสถาปัตยกรรม โดยใช้
ภายใน
การกักขังตัวเองในกรงเพื่อสังเกตชีวิตของสัตว์ชนิตต่าง ๆ ใช้การตีความการ
มองเห็น การพรางตัว ในสิ่งปกคลุมจากธรรมชาตินั้นมาเป็นแนวคิดหลักในการ
ออกแบบตกแต่งภายใน โดยแสดงผ่านการใช้เส้นสาย สี ลวดลาย ลักษณะพื้นผิว
สัมผัสของวัสดุธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบภายใน สะท้อนแนวคิด
Visual Art (ศิลปะที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางตาหรือการมองเห็น) เพื่อสร้าง
ความรู้สึก ความสวยงามแก่ผู้ใช้พื้นที่
งานภูมิสถาปัตยกรรม
เช่น WETLAND REVIVAL: ชุบชีวิตทุ่งน้า อนุรักษ์ธรรมชาติพื้นถิ่น แนวความคิด
การชุบชีวิตทุ่งน้ารังสิตเพื่อการอนุรักษ์และเชิดชูเอกลักษณ์ของธรรมชาติพื้นถิ่น
ที่มีความโดดเด่น เป็นสวนสัตว์ที่มีอัตลักษณ์การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติใน
หน้าน้าแล้งและหน้าน้าหลาก ส่งผลให้เกิดจุดขายที่มีความน่าสนใจของ
บรรยากาศโครงการตามฤดูกาล
5.4 พื้นที่โครงการฯ 300 ไร่ โดยมีการแบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ เป็น 6 ส่วนหลัก ดังนี้
ประเภทงาน
รายละเอียด
(1) พื้นที่จัดแสดงและ
ประมาณ 171 ไร่ (ร้อยละ 57 ของพื้นที่ทั้งหมด) โดยพื้นที่จัดแสดงสัตว์แบ่ง
นิทรรศการ
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนจัดแสดงทวีปแอฟริกา พื้นที่ประมาณ 42 ไร่ 2)
ส่วนจัดแสดงทวีปออสเตรเลียและสวนสัตว์เด็ก พื้นที่ประมาณ 19 ไร่ 3) ส่วนจัด
แสดงทวีปเอเชีย พื้นที่ประมาณ 66 ไร่ 4) ส่วนจัดแสดงทวีปอเมริกาใต้พื้นที่
ประมาณ 14 ไร่ และ 5) ส่วนอาคาร Terrarium world (จัดสวนขวด - สวน
แก้วจิ๋ว) และร้านอาหาร พื้นที่ประมาณ 30 ไร่
(2) พื้นที่ป้องกันน้าท่วม ประมาณ 42 ไร่ (ร้อยละ 14 ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นคันดินป้องกันน้าท่วม
และถนน
(3) พื้นที่ส่วนบริหารและ ประมาณ 33 ไร่ (ร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด) ประกอบด้วย อาคารสานักงาน
วิจัย
โรงพยาบาลสัตว์ และส่วนวิจัย
(4) พื้นที่สวนเฉลิมพระ ประมาณ 21 ไร่ (ร้อยละ 7 ของพื้นที่ทั้งหมด) ประกอบด้วย สวนสาธารณะและ
เกียรติ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
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(5) พื้นที่ส่วนกลางและ
เชิงพาณิชย์

ประมาณ 18 ไร่ (ร้อยละ 6 ของพื้นที่ทั้งหมด) ประกอบด้วย ส่วนอาคารต้อนรับ
อาคารนิทรรศการ จุดจาหน่ายตั๋ว อาคารโรงอาหาร และลานกิจกรรม
อเนกประสงค์
(6) ที่จอดรถ
ประมาณ 15 ไร่ (ร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมด) ประกอบด้วย อาคารจอดรถและ
ลานจอดรถ
5.5 สรุปมูลค่าก่อสร้างโครงการ ได้ทาการแบ่งระยะก่อสร้างออกเป็น 2ระยะ* มูลค่า
รวมทั้งสิ้น 9,723.97 ล้านบาท** (เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นจะมีวงเงินโครงการฯ เท่ากับ 10,974.65 ล้านบาท ตามที่
ทส. เสนอ) สรุปได้ ดังนี้
5.5.1 การก่อสร้างระยะที่ 1 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,383,82 ล้านบาท ประกอบไป
ด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
งบเงินงบประมาณ
รายการ
(ล้านบาท)
(1) งานสาธารณูปโภคโครงการ เป็นการปรับพื้นที่ให้ได้ตามแนวคิดเกาะนิเวศ
1,142.46
และเป็นการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้โครงการ
(2) งานอาคาร รวมทั้งสิ้น 8 อาคาร เช่น อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารต้อนรับ
1,014.85
และอาคารศูนย์การเรียนรู้ อาคารสานักงานใหญ่ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ เป็น
ต้น
(3) งานส่วนจัดแสดง ได้แก่ พื้นที่จัดแสดงโซนแอฟริกาประกอบด้วยสัตว์ 18
2,543.22
ชนิดพันธุ์ 155 ตัว และพื้นที่จัดแสดงโซนเอเชีย บางส่วน (ร้อยละ 70)
ประกอบด้วยสัตว์ 62 ชนิดพันธุ์ 239 ตัว และงาน Smart Z00 (ระบบ
คอมพิวเตอร์ของสวนสัตว์)
(4) งานภูมิสถาปัตยกรรม เช่น งานรั้ว งานประตูทางเข้าออก พื้นที่
683.29
สถาปัตยกรรมส่วนอาคารต้อนรับ สวนเฉลิมพระเกียรติ ทางเดินชมสัตว์ต่าง ๆ
เป็นต้น
รวม
5,383.82
5.5.2 การก่อสร้างระยะที่ 2 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,340.16 ล้านบาท ประกอบไป
ด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
รายการ
(1) งานสาธารณูปโภคส่วนที่เหลือ เช่น งานถมดิน เพื่อปลูกต้นไม้
(2) งานอาคาร รวมทั้งสิ้น 13 อาคาร เช่น อาคารจอดรถยนต์ อาคารศูนย์อาหาร
และภัตตาคาร อาคารสานักงานผู้ดูแลสัตว์ ศูนย์ชันสูตรซากสัตว์ โรงจอดรถ
ขนส่งภายในสวนสัตว์ เรือนเพาะชา เป็นต้น
(3) งานส่วนจัดแสดงสัตว์ส่วนที่เหลือ เช่น พื้นที่จัดแสดงโซนเอเชียส่วนที่เหลือ
พื้นที่จัดแสดงโซนออสเตรเลีย พื้นที่จัดแสดงโซนอเมริกาใต้ สวนสัตว์เด็ก เป็นต้น
(4) งานภูมิสถาปัตยกรรม เช่น อาคารต้อนรับ/อาคารสานักงานส่วนที่เหลือ
ตกแต่งคันดินโดยรอบ เป็นต้น
(5) งานอื่น ๆ เช่น เตาเผาซากและเตาเผาขยะ Solar Cell เป็นต้น
รวม

งบเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
371.90
1,561.94
769.95
205.57
1,430.80
4,340.16

หมายเหตุ: * โครงการฯ ใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี โดยจะเปิดให้บริการระยะแรกตั้งแต่ปีที่ 4 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปีที่ 6 เป็น
ต้นไป
** เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในส่วน 1) ค่าคุมงาน จานวน 291.72 ล้านบาท 2) ค่าซื้อสัตว์ จานวน 658.95 ล้านบาท และ
3) ค่าครุภัณฑ์ 300 ล้านบาท จะเท่ากับกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,974.65 ล้านบาท ตามที่ ทส. เสนอ
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5.6 รายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist: EC) เนื่องจากโครงการฯ
ไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) จึงได้
ให้จัดทารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นพร้อมกาหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ตามแนวทางของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีประเด็นที่สาคัญ เช่น
5.6.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สรุปได้ ดังนี้
ระยะก่อสร้างโครงการ

(1) อากาศ/คุณภาพอากาศ
ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิดต้องไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานาน และจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกาจัด อย่างน้อย 7 วัน จัดให้มี
พนักงานคอยกวาดเศษดินทรายบริเวณปากทางเข้า - ออก พื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในด้านการขนส่งและใช้
เครื่องจักรให้ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ดิน ทรายเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงถนน
(2) ทรัพยากรดิน
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการพังทลายของดินที่กาหนดในกฎกระทรวงกาหนดมาตรการป้องกันการ
พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด รวมถึงขุดร่องน้า
บริเวณบ่อขุด เพื่อเบี่ยงทางน้าและระบายน้าออกจากบ่อขุดได้อย่างเร็ว ในบริเวณปากทางเข้า – ออก
กาหนดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุกเข้า - ออกพื้นที่โครงการ
(3) เสียง
ติดตั้งเมทัลชีทรั้วชั่วคราว ความสูง 6 เมตร ในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับบ้านเรือนของประชาชน และหยุด
กิจกรรมที่ทาให้เกิดเสียงดังตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป
(4) การสั่นสะเทือน
การก่อสร้างฐานรากและโครงสร้าง ต้องกาหนดให้ใช้เข็มเจาะไฮโดรลิค และก่อนก่อสร้างโครงการ 1 เดือน
ต้องแจ้งเจ้าบ้านและอาคารข้างเคียงให้ทราบ หากมีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขทันที และในกรณี
แรงสั่นสะเทือนทาให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเข้าซ่อมแซมทันที หรือดาเนินการ
จ่ายค่าชดเชยตามความเหมาะสม
(5) การคมนาคมและการขนส่ง
กาหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในช่วงเวลาประมาณ 19.00 - 16.00 น. เท่านั้น
และหลีกเสียงการขนส่งวัสด/อุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น รวมถึงช่วงที่มีการปรับปรุง
ถนนโครงการต้องมีการจัดการจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
(6) สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ต้องอนุญาตให้ประชาชนผู้มีพื้นที่ทากินในพื้นที่โครงการได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตรก่อนการย้าย
ที่ดิน รวมถึงโครงการต้องจัดหา และพิจารณาแรงงานในท้องถิ่นก่อน
ระยะดาเนินการ
(1) เสียง
จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณแนวเขตที่ดินของพื้นที่โครงการ โดยปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นแนวกันชนช่วยลดระดับ
เสียงจากโครงการ
(2) การคมนาคมและการขนส่ง
จัดทาเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แบ่งช่องจราจรการเดินรถให้ชัดเจน รวมทั้งติดตั้งป้ายจราจรต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มทัศนวิสัยในการเดินรถออกจากโครงการเข้าสู่ถนน รวมถึงให้มีพนักงานอานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้
บริการไม่ให้เกิดการกีดขวางการจราจรบนถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ และห้ามจอดรถด้านหน้าโครงการ
จัดให้มีรถบริการรับส่งนักท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟรังสิต/รถไฟฟ้าสายสีแดง/ศูนย์การค้า รวมทั้งจัดหาที่
จอดรถยนต์ที่เพียงพอ
(3) การระบายน้า
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ควบคุมอัตราการระบายน้าออก ไม่ให้เกินกว่าอัตราการระบายก่อนพัฒนาโครงการ
(4) สภาพเศรษฐกิจและสังคม
เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าทางานในโครงการได้ตามความเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ
5.6.2 มาตรการติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ ดังนี้
ระยะก่อสร้าง
(1) ด้านคุณภาพอากาศ มีสถานีติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จานวน 1
สถานี
(2) ด้านคุณภาพน้าผิวดิน มีสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้า จานวน 2 สถานี
(3) ด้านเสียง มีสถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียง จานวน 1 สถานี
(4) ด้านความสั่นสะเทือน มีสถานีติดตามตรวจสอบระดับแรงสั่นสะเทือน จานวน 1 สถานี
ระยะดาเนินการโครงการ
(1) ด้านคุณภาพน้าผิวดิน มีสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้า จานวน 2 สถานี (เป็นสถานีเดียวกันกับใน
ระยะก่อสร้างโครงการ)
(2) อุทกวิทยาน้าใต้ดิน/คุณภาพน้าใต้ดิน มีสถานีติดตามตรวจสอบบ่อน้าบาดาลในพื้นที่โครงการ จานวน 1
บ่อ
(3) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเสียง มีสถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียง จานวน 1 สถานี
บริเวณด้านหน้าโครงการสวนสัตว์
5.7 การมีส่วนร่วมของประชาชน มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ผู้เข้าร่วม 101 คน)
และสารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร จากโครงการฯ (อาเภอธัญบุรีและอาเภอลาลู กกา
จังหวัดปทุมธานี) จานวน 327 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2564 ดังนี้
เห็นด้วยกับโครงการฯ
ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ
ร้อยละ 99.06 (324 ครัวเรือน)
รอยละ 0.94 (3 ครัวเรือน)
5.8 การประมาณการรายรับโครงการ ตามแผนการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่คาดการณ์จะ
ดาเนินการแบ่งเป็น 2 ระยะ และใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นรวม 5 ปี โดยจะเปิดให้บริการในระยะที่ 1 ได้ตั้งแต่ปีที่ 4
(พ.ศ. 2569) หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปีที่ 6 (พ.ศ. 2571) เป็นต้นไป รายรับจากสวนสัตว์
แห่งใหม่สามารถแบ่งได้ 7 ประเภท โดยปีที่ 1 - 3 จะยังไม่มีรายได้ในทุกประเภท ปีที่ 4 - 7 มีรายได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ปีที่ 6
ปีที่ 7
รายรับค่าเข้าชม
48.76
51.20
161.23
169.29
รายรับจากการบริการอาหาร
16.54
17.52
และเครื่องดื่ม
รายรับจากการขายสินค้าที่ระลึก
4.80
5.09
10.78
11.42
รายรับจากการให้เช่าพื้นที่
12.51
13.29
44.21
46.67
รายรับจากการจัดกิจกรรม
50.74
60.88
รายรับค่าสมาชิกอุปถัมภ์
20.00
21.00
44.10
46.31
รายรับค่าสปอนเซอร์
10.00
10.00
10.00
11.00
รวม
96.07
100.58
337.60
363.09
5.9 ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยระหว่ า งการให้ บ ริ ก ารสวนสั ต ว์ แ ห่ ง ใหม่ ตั้ ง แต่ ปี ที่ 4
โดยสามารถแบ่งค่าใช้จ่ายได้เป็น 2 รูปแบบ คือ ค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร ดังนี้
ประเภท
ค่าใช้จ่ายคงที่

ปีที่ 4

ปีที่ 5

ปีที่ 6

หน่วย : ล้านบาท

ปีที่ 7
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ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
20.70
21.32
43.92
45.24
ค่าบริหารจัดการสวนสัตว์
5.42
5.47
11.04
11.14
ค่าอาหารสัตว์ ค่ายา และค่าดูแล
4.26
4.29
8.67
8.75
รักษาสัตว์
ค่าสาธารณูปโภค
27.76
28.01
56.54
57.06
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
1.50
1.51
3.06
3.08
ค่าซ่อมบารุงทั่วไป
ค่าซ่อมบารุงและปรับปรุงพื้นที่
ค่าบริหารจัดการการจัดกิจกรรม
10.00
10.09
ค่าใช้จ่ายผันแปร
ค่าบริหารพื้นที่เช่า
0.38
0.40
1.33
1.40
ค่าบริหารจัดการสมาชิกอุปถัมภ์
1.00
1.05
2.21
2.32
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
4.88
5.12
16.12
16.93
ค่าสารองสาหรับค่าใช้จ่ายอื่น
0.39
0.39
0.89
0.90
รวม
66.27
67.56
153.78
156.91
6. ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการฯ
6.1 ในการวิเคราะห์ ผลตอบแทนทางการเงิน ของโครงการฯ สรุปได้ว่าโครงการฯ ไม่มี
ความคุ้มค่าหากพิจารณาเฉพาะผลตอบแทนทางการเงินใช้เกณฑ์ ดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน
29.71 ปี หรือ 29 ปี 8.5 เดือน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
-5,835.35 ล้านบาท
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน
0.36 เท่า
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ร้อยละ 0.42 ต่อปี
6.2 ในการวิเคราะห์ ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Cost Benefit Analysis) โดยกาหนดอัตราคิดลดตามต้นทุนเงินทุนเฉลี่ย
ร้อยละ 12 ต่อปี อ้างอิงตามการศึกษาถึงต้นทุนของเงินลงทุนในประเทศไทยโดยธนาคารโลกและ สศช. สรุปได้ว่า
โครงการฯ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ดังนี้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (ENPV)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (EB/C ratio)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR)

2,309.09 ล้านบาท
1.35 เท่า
ร้อยละ 15.1 ต่อปี

16. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2565
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่เลขาธิการสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ในฐานะ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.)
ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสั งคม จากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกาหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่
20/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ดังนี้
1. อนุ มั ติ โ ครงการเพิ่ ม ก าลั ง ซื้ อ ให้ แ ก่ ผู้ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ระยะที่ 5 กรอบวงเงิ น
5,336.8304 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 กรอบ
วงเงิน 890.8816 ล้านบาท ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง (กค.) โดยใช้จ่ายจากเงินกู้
ตามพระราชกาหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 21 เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และ
ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากการ
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แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และภาวะเศรษฐกิจที่ทาให้ราคาสินค้าและค่าครองชีพ
ปรับสูงขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดารงชีพอยู่ได้ในภาวะวิกฤติ
2. อนุมัติโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 กรอบวงเงินรวม 21,200 ล้านบาท ของ สศค. กค. โดยใช้
จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3 2 เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิ จ จนถึ ง ระดั บ ฐานรากให้ เ ป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการเพิ่ ม อุ ป สงค์ ก ารบริ โ ภคและกระตุ้ น การใช้ จ่ า ย
ภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ รวมถึงเกิดการลงทุน
ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันของประชาชนในสถานการณ์ที่ราคาสินค้าและค่าครองชีพสูงขึ้น
3. มอบหมายให้ สศค. กค. เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโครงการตามข้ อ 1 และข้ อ 2 และ
ดาเนินการจัดทาแผนความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้
เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้ งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปั ญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564
(ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) โดยเคร่งครัดต่อไป และรับความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม
ของ คกง. ภายใต้พระราชกาหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ตามข้อ 3 (1) และข้อ 3 (2) ไปดาเนินการตามข้อ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
_________________________________
1 เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด
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2 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19
17. เรื่อง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) Re - Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft
Loan) Re - Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม (โครงการฯ) รวมถึงอนุมัติงบประมาณวงเงินรวม
200 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อดาเนินโครงการฯ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and
Medium Enterprises: SMEs) ในธุ ร กิ จ โรงแรมและสาขาธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง (Supply Chain) ของโรงแรม 1
ให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอ เพื่อเป็นเงินทุนในการฟื้นฟูกิจการให้สามารถกลับมาดาเนินธุรกิจต่อไปได้
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (โรคโควิด 19)
ระลอกใหม่ที่เริ่มคลี่คลายลง นาไปสู่การผ่อนคลายมาตรการควบคุมในพื้นที่ต่าง ๆ มีการผ่อนคลายการเดินทางเข้า
ประเทศ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจาถิ่น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เริ่ม
กลับมาดาเนินการได้ตามปกติ อย่างไรก็ ดี ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทาให้มีรายได้ลดลงและประสบ
ปัญหาทางด้านการเงิน ส่งผลให้ขาดสภาพคล่องที่เพียงพอเพื่อเป็นเงินทุนในการฟื้นฟูกิจการให้สามารถกลับมาดาเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ ประกอบกับสถาบันการเงินยังมีความไม่มั่นใจกับการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว
เนื่ อ งจากมองว่ า มี ค วามเสี่ ย งในการช าระหนี้ คื น ท าให้ มี ค วามเข้ ม งวดในการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ มากขึ้ น ส่ ง ผลให้
ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรมยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
สถาบันการเงินได้อย่างเพียงพอที่จะนาไปใช้เพื่อการดาเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ในธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรมให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอเพื่อเป็นเงินทุนในการฟื้นฟูกิจการให้
สามารถกลับมาดาเนินธุรกิจต่อไปได้ กค. จึงเสนอโครงการฯ เพื่อบรรเทาและป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจ
เกิดขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ สรุปได้ ดังนี้
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรม
และ Supply Chain ของโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
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โควิด 19 เพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมสถานประกอบกิจการหรือลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น
เครื่องอบผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม
คุณสมบัติผู้กู้
(1) ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ ซึ่งมี
บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
(2) เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม
(3) กรณีเป็ น ผู้ ป ระกอบธุรกิจโรงแรมต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมหรื อ อยู่
ระหว่างดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(4) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม
(5) มีกาไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปี ย้อนหลังล่าสุด
(6) กรณีเป็นนิติบุคคล ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบ
(7) ประวัติการชาระหนี้
- ไม่ เ ป็ น หนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ (Non - Performing Loan: NPLs) ไม่ ถู ก
ดาเนินคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ณ วันยื่นคาขอ
- กรณีลูกหนี้ปกติ ไม่มีหนี้ค้างชาระก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ
- กรณีลูกหนี้เคยปรับเงื่อนไขการชาระหนี้หรือเคยปรับโครงสร้างหนี้ที่ผ่ านมา
ต้องไม่มีหนี้ค้างชาระก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ
ทั้ ง นี้ เป็ น การให้ สิ น เชื่ อ ใหม่ แ ก่ ลู ก ค้ า เดิ ม หรื อ ลู ก ค้ า ใหม่ และไม่ ใ ช่ ลู ก หนี้ ที่ โ อนหนี้
(Refinance)
ประเภทสินเชื่อ
เงินกู้ระยะยาว (L/T)
วงเงินโครงการ
5,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสินให้สินเชื่อโดยตรงกับผู้ประกอบการ)
วงเงินอนุมัติสินเชื่อ ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 7 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดชาระเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน
2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลาการกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 2 ร้อยละ 1.99 ต่อปี
ปีที่ 3 - 7 อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกาหนด
หลักประกัน
(1) หลักทรัพย์ค้าประกันเต็มวงเงิน หรือ
(2) หลักทรัพย์ค้าประกันร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรือ
(3) บสย. ค้าประกันเต็มวงเงิน
ระยะเวลาการยื่นขอ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงิน
สินเชื่อ
สินเชื่อรวมในโครงการจะหมด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน และให้เบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันทานิติกรรมสัญญา ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2566
เงื่ อ นไขการชดเชย รัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินให้กับธนาคารออมสินในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา
ของรัฐบาล
2 ปี รวมทั้ ง สิ้ น ไม่ เ กิ น 200 ล้ า นบาท (วงเงิ น 5,000 ล้ า นบาท * ร้ อ ยละ 2 ต่ อ ปี *
ระยะเวลา 2 ปี) โดยธนาคารออมสินจะทาความตกลงกับสานักงบประมาณเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจาเป็นต่อไป
เงื่อนไขอื่น ๆ
(1) ธนาคารออมสิ น แยกบัญชีโ ครงการเป็ นบัญชีธุร กรรมนโยบายรัฐ (Public Service
Account : PSA)
(2) ธนาคารออมสินสามารถนาส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่เกินขึ้นจริง
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่ได้รับชดเชยเพื่อบวกกลับในการคานวณโบนัสประจาปี
ของพนักงานได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจได้
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(3) ธนาคารออมสินสามารถกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติตามระเบียบคาสั่ง
ของธนาคารได้
ประโยชน์ที่จะได้รับ คาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 1,000 ราย และสามารถดาเนิ นธุรกิจต่อไปได้ภ ายใต้
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
2. กค. ได้จัดทารายละเอียดการดาเนินการตามมาตรา 27 และมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัย
การเงิน การคลั งของรั ฐ พ.ศ. 2561 เพื่อประกอบการเสนอเรื่ องต่ อ คณะรัฐ มนตรีด้ว ยแล้ ว โดยในส่ ว นของการ
ดาเนินการตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญั ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กค. แจ้งว่า ณ สิ้นวันที่ 10
มิ ถุ น ายน 2565 ภาระที่ รั ฐ ต้ อ งรั บ ชดเชยตามมาตรา 28 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว มี ย อดคงค้ า งจ านวน
1,069,360.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 34.50 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท) ดังนั้น หากคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ธนาคารออมสินดาเนินโครงการฯ จานวน
200 ล้านบาท จะส่งผลให้ภาระที่รัฐบาลต้องรับชดเชย ซึ่งเมื่อรวมโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว จะมียอดคงค้างเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 1,076,760.09 ล้า นบาท หรือคิดเป็นอัตราร้ อ ยละ
34.74 ของงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ ง ยั ง คงไม่ เ กิ น อั ต ราร้ อ ยละ 35 ที่
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกาหนดไว้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดาเนินมาตรการดังกล่าว ธนาคารออม
สินจะจัดทาบัญชีสาหรับการดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการ
ดาเนินงานทั่วไป พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
_______________________________
1 กค. แจ้งว่า ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ อง (Supply Chain) ของโรงแรม หมายถึง ธุรกิจที่ผลิตสิน ค้า และบริ การให้ กับ ธุ ร กิจ
โรงแรม เช่น ร้านซักรีด ธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้า/ระบบปรับอากาศ ธุรกิจจัดเลี้ยง (catering) เป็นต้น โดยธนาคารออม
สินจะเป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าธุรกิจใดบ้างที่เข้าข่ายเป็น Supply Chain ของธุรกิจโรงแรมดังกล่าว
18. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ส านัก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (สมช.) เสนอการขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 19 ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2565 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565
เรื่องเดิม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 18) ตั้งแต่วันที่
1 มิ ถุ น ายน 2565 และสิ้ น สุ ด ในวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการแพร่ ระบาดของเชื้อ โควิด -19
ในประเทศ
การดาเนินการที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใกล้
จะสิ้นสุดลง ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) จึงได้จัดการประชุมเพื่อประเมินและ
กลั่นกรองการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทาเนียบรัฐบาล และ
ได้ เ สนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โ คโรนา 2019 (โควิ ด -19)
ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย
แล้ว โดยมีเหตุผลและความจาเป็นตามสรุปสาระสาคัญของการประชุมรายละเอียด ดังนี้
1. กรมควบคุมโรคได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด ดังนี้
1.1 สถานการณ์ในระดับโลก มีแนวโน้มพบการติดเชื้อเพิ่มทั้งในทวีปเอเชียและทั่วโลก
เพิ่มขึ้นแบบระลอกเล็กและระบาดในวงจากัด (Small Wave) ภายหลังทั่วโลกมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดและการเดินทางระหว่างประเทศ ขณะที่แนวโน้มผู้เสียชีวิตยังคงที่
1.2 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทย จานวนผู้ติดเชื้อราย
ใหม่ ผู้ป่วยกาลังรักษา ผู้ป่วยหนัก และผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบอัตราการครองเตียงระดับ 2 (สีเหลือง) และระดับ 3 (สีแดง) สาหรับผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้น จากการใช้เตีย งรองรั บ ผู้ ป่ ว ยอาการหนั กของโรคอื่น ด้ว ย นอกจากนี้ยังมีการเน้นย้ าให้ แ ต่ล ะจั ง หวั ด
ดาเนินการตามมาตรการ 3 พอ ได้แก่ เตียง ยา เวชภัณฑ์ วัคซีน บุคลากรให้บริการ
2. สาหรับแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดในห้วงที่ผ่านมา พบการระบาดในลักษณะเป็นกลุ่ม
ก้อน (Cluster) ในสถานที่เสี่ยง จากสายพันธุ์ใหม่ BA.4 และ BA.5 โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในห้อง
ปรับอากาศในหลายจังหวัด ทาให้พบการแพร่โรคไปสู่ครอบครัวและคนใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (608) และ
เด็กเล็ก ที่ทาให้มีอาการป่วยหนักตามมา ทั้งนี้ ได้มีการใช้มาตรการควบคุมโรคในโรงเรียนตามแผนเผชิญเหตุของ
จังหวัดหรือโรงเรียน และเสนอให้คงมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (Universal Prevention) และใช้การสื่ อสาร
สาธารณะแนะนาประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT เมื่อมีอาการป่วย ขณะร่วมกิจกรรมที่มีคนจานวนมาก
หรืออยู่ในสถานที่ปิด รวมทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนในทุกเข็มตามมาตรการ Universal Vaccination ในกลุ่มผู้มีความ
เสี่ยงสูงและกลุ่มเปราะบาง (608) เพื่อลดจานวนผู้ป่วยอาการหนักซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
3. มติ ของที่ประชุม ที่ประชุมมีความเห็ นว่า ยังคงมีความจาเป็นจะต้องใช้อานาจตามพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อไปอีกคราวหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อแพร่กระจายจานวนมาก อีกทั้งมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นและระบาดแพร่หลายเป็น
ระยะ กรณีจึงยังคงมีสถานการณ์ฉุกเฉินอันกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน และเพื่ออาศัยอานาจตามพระราช
กาหนดฯ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติงานและการดาเนินมาตรการที่จาเป็นในการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง จึงเห็ นสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิ จ ารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก รออกไปในคราวที่ 19
เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
ต่างประเทศ
19. เรื่ อ ง การด าเนิ น การใน ฐาน ะ ส มา ชิ ก Global Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax Information for Tax Purposes (Global Forum)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ รั บ ทราบการดาเนินการในฐานะสมาชิก Global Forum on Transparency
and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) [เป็ น การรายงานความคื บ หน้ า การ
ดาเนินการในฐานะสมาชิก Global Forum ของไทยตามมติคณะรัฐมนตรี (23 สิงหาคม 2559) ที่เห็นชอบให้ไทยเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือ Global Forum] ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
1. การขยายเครือข่ายรัฐภาคีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไทยได้ดาเนินการ ดังนี้
1) ข้อมูลการบริหารภาษี เข้าเป็นพทุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี
ซึ่ ง มี ผ ลผู ก พั น เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2564 โดยมี พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 54)
พ.ศ. 2564 รองรับการเข้าเป็นภาคีดังกล่าวด้วยแล้วทาให้ไทยสามารถขยายเครือข่ายรัฐภาคีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ได้ตามที่ Global Forum กาหนด
2) ข้อมูลทางการเงิน อยู่ระหว่างการเข้าร่ว มเป็นภาคี ในความตกลงพหุ ภ าคีร ะหว่ า ง
เจ้ าหน้ าที่ผู้ มีอานาจในการแลกเปลี่ ย นข้อมูล ทางการเงินแบบอัตโนมัติ ซึ่ง กค. ได้ จัดทาร่างพะราชบัญญัติก าร
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่า งประเทศ พ.ศ.... เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่า ง
ประเทศ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้
ลงนามคาแถลงการณ์เพื่อเข้าเป็นภาคีในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
การเงินแบบอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดส่งคาแถลงการณ์ดังกล่าวผ่ านช่ อ ง
ทางการทูตให้องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation
and Development: OECD) และ กค. จะเสนอเรื่องความตกลงดังกล่าวเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐสภาต่อไป
3) ความโปร่งใสทางภาษี เข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ The Asia Initiative ระหว่างปี
2565 – 2569
2. การเข้ า รั บ การประเมิ น การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล แบบร้ อ งขอ (Exchange of Information on
Request Peer Reviews: EOIR Peer Reviews) โดยไทยอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเข้ารับการประเมิน EOIR Peer
Reviews ระหว่างเดือนกันยายน 2565-เดือนเมษายน 2566 โดยการประเมินจะครอบคลุมการดาเนินการที่ผ่านมา
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เป็นระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2565) รวมถึงการประเมินข้อกฎหมายของ
ไทยที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมด
20. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55
และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารจานวน 11 ฉบับ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
เสนอ ดังนี้
1. ร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มของการประชุ ม รั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศอาเ ซี ย น ครั้ ง ที่ 55 (Joint
Communique of 55th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting)
2. ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-สหราชอาณาจักร ค.ศ. 2022-2026
(Plan of Action to Implement the ASEAN-United Kingdom Dialogue Partnership 2022-2026)
3. ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินการตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรป
ค.ศ. 2023-2027 (Plan of Action to Implement the ASEAN-European Union Strategic Partnership 20232027)
4. ร่างภาคผนวกเอ - ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-ออสเตรเลีย (Annex
A - ASEAN-Australia Comprehensive Strategic Partnership)
5. ร่างภาคผนวกของแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน ค.ศ. 2021-2025: ขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์ แบบรอบด้า นระหว่ างอาเซี ย นกับ จี น (Annex to the ASEAN-China Plan of Action 2021-2025:
Advancing ASEAN-China Comprehensive Strategic Partnership)
6. ร่ า งแผนงานความร่ ว มมื อ อาเซี ย นบวกสาม ค.ศ. 2023-2027 (ASEAN Plus Three
Cooperation Work Plan 2023-2027 )
7. ร่ างแผนปฏิบั ติการการประชุ มสุ ดยอดเอเชี ยตะวัน ออก ค.ศ. 2023-2027 (The East Asia
Summit (EAS) Plan of Action 2023-2027)
8. ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการดาเนินการตามสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ค.ศ. 2023-2027 (Plan of Action to Strengthen the Implementation of the
Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone 2023-2027)
9. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งคั่งผ่านการทูตเชิงป้องกัน (ASEAN Regional Forum
Statement to Promote Peace, Stability, and Prosperity through Preventive Diplomacy)
10. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย -แปซิ ฟิกเพื่อสนั บ สนุ น การธ ารงไว้ซึ่งเขตปลอดอาวุธ นิว เคดียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Draft ASEAN
Regional Forum Statement on Supporting the Preservation of Southeast Asia Nuclear Weapon-Free
Zone)
11. ร่างแผนงานของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชี ย -แปซิ ฟิ ก ว่ ด้ ว ยความมั่ น คงทางทะเล ค.ศ. 2022-2026 (Draft ASEAN Regional Forum Work Plan for
Maritime Security 2022-2026)
ทั้งนี้หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีก รวมทั้งให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างเอกสารจานวน 11 ฉบับ ซึ่งจะมีการเสนอให้ที่ประชุมรับรองระหว่างการ
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้
1. ร่ างแกลงการณ์ร่ ว มของการประชุมรัฐ มนตรี ต่างประเทศอาเซี ยน ครั้งที่ 55 เป็นการแสดง
เจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะสานต่อความร่วมมือในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
ในการรับมือกับการแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสั งคม
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ในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในระยะยาวการลดช่องว่าง
ด้านการพัฒนา การส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงในภูมิภาค การรักษาสิ่งแวดล้อมและ
การแก้ใขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมความร่วมมือกับคู่เจรจาและหุ้นส่วนต่าง ๆ ของอาเซียน
การเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค และการย้าท่าทีของอาเซียน
ต่อประเด็บภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สาคัญต่าง ๆ
2. ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-สหราชอานาจักร ค.ศ. 2022-2026
เป็นเอกสารที่ระบุมาตรการการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ที่อาเซียนและสหราชอาณาจักรจะดาเนินการ
ร่วมกัน โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (2565-2569) และระบุประเด็นความร่วมมือ 5 สาขาหลัก ได้แก่
(1) การเมืองและความมั่นคง (2) เศรษฐกิจ (3) สังคมและวัฒนธรรม (4) ความร่วมมือข้ามสาขา อาทิ ความเชื่อมโยง
และการพัฒ นาที่ยั่ ง ยื น และ (5) การเสริ มสร้ างความเข้ ม แข็ ง ของอาเซี ยน ซึ่งครอบคลุ ม ประเด็ นที่ อ าเซี ย นให้
ความสาคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้าน
3. ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินการตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรป
ค.ศ. 2023- 2027 จั ดทาขึ้น ทดแทนแผนงานฯ ฉบับปัจจุบัน (ค.ศ. 2018-2022) ซึ่งจะหมดอายุ สิ้ น ปี 2565 มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในมิติต่าง ๆ ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า โดยมี
ประเด็นที่สาคัญเพิ่มเติมจากแผนงานฯ ฉบับปัจจุบัน ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บทบาทสตรีสาหรับ
สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืน (2) ความร่วมมือระหว่างองค์กรของอาเซียนและอียู (3) ความร่วมมือด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา (4) น่โยบายการแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค (5) การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาสถิติ และ
(6) ความร่ ว มมือข้ามสาขาต่าง ๆ อาทิ เมืองอัจฉริยะ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ความมั่นคงทางไซเบอร์
เศรษฐกิจหมุนเวียน อาชีวศึกษาและการเดินทางข้ามแดน
4. ร่างภาคผนวกเอ – ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-ออสเตรเลียจัดทาขึ้น
เพื่อระบุความร่วมมือเพิ่มเติมตามที่ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้
เห็ น ชอบต่ อ การเปลี่ ย นสถานะความสั ม พั น ธ์ อ าเซี ย น-ออสเตรเลี ย จากหุ้ น ส่ ว นเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นเชิ ง
ยุทธศาสตร์ แบบรอบด้ าน (Comprehensive Strategic Partnership: CSP) โดยร่างภาคผนวกครอบคลุ ม ความ
ร่วมมือภายใต้ข้อริเริ่มออสเตรเลียสาหรับอนาคตของอาเซียน (Australia for ASEAN Futures Initiative) และความ
ร่วมมือเพิ่มเติมภายใต้ 3 เสาของอาเซียน อาทิ การส่งเสริมการฟื้นฟูสีเขียว (green recovery) พลังงานสะอาด ความ
มั่นคงทางสุขภาพ และความร่วมมือภายใต้กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน
5. ร่างภาคผนวกของแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน ค.ศ. 2021-2025 ขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์ แบบรอบด้านระหว่างอาเซีย นกับ จีน จัดทาขึ้นเพื่อระบุความร่ว มมือเพิ่มเติมตามที่ที่ประชุมสุ ดยอด
อาเซียน-จีน ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้เห็นชอบต่อการเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์อาเซียน-จีนจาก
หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน เพื่อขับเคลื่อน ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมใน 5 ด้าน
ได้แก่ (1) หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพ (2) หุ้นส่วนเพื่อความมั่นคง (3) หุ้นส่วนเพื่อความรุ่งเรือง (4) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน และ (5) หุ้นส่วนเพื่อมิตรภาพ ซึ่งจะเป็ นแนวทางให้อาเซียนและจีนดาเนินการร่วมกันตามกรอบเวลาของ
แผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน ค.ศ. 2021-2025 ซึ่งจะหมดอายุสิ้นปี 2568
6. ร่างแผนงานความร่วมมืออาเซียนบวกสาม ค.ศ. 2023-2027 จัดทาขึ้นเพื่อทดแทนแผนงานฯ
ฉบับปัจจุบัน (ค.ศ. 2018-2022) ซึ่งจะหมดอายุสิ้นปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในมิติต่าง ๆ ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของภูมิภาคในการ
รับมือกับประเด็นท้าทายในอนาคต โดยมีประเด็นเพิ่มเติมที่สาคัญ ได้แก่ (1) การฟื้นตัวภายหลังการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 (2) การสนับสนุนแผนฟื้นฟูเพื่อการท่องเที่ยวอาเซียน (3) การมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่า (4) การพัฒนาขีด
ความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย เพื่อให้มีความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และการเติบโตสีเขียว (5) การส่งเสริมการเกษตรที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (6) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ ในอนาคต และ (7) การส่งเสริม
เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ ซึ่งรวมถึงความเชื่อมโยงค้านดิจิทัล
7. ร่างแผนปฏิบัติการการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2023-2027 จัดทาขึ้นเพื่อทดแทน
แผนปฏิบัติการมะนิลาเพื่อต่อยอดการดาเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2018-2022 ซึ่งจะหมดอายุสิ้นปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่ อนความ
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ร่ว มมือที่เป็ น รู ป ธรรม และครอบคลุ มความร่ ว มมือ 9 สาข ได้แก่ สิ่ งแวดล้ อมและพลั งงาน การศึกษา การคลั ง
สาธารณสุขระดับโลกและโรคระบาด การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความเชื่อมโยง เศรษฐกิจและการค้า
ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร และความร่วมมือทางทะเล เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสุด
ยอดเอเชียตะวันออกดาเนินการร่วมกันในระยะ 5 ปีข้างหน้า
8. ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการดาเนินการตามสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธ นิวเคลียร์
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค.ศ. 2023-2027 เป็นเอกสารที่ระบุกรอบการดาเนินงานสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อบรรลุ เป้ าหมายและวัต ถุป ระสงค์ข องสนธิสั ญ ญาเขตปลอดอาวุธ นิว เคลี ยร์ใ นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดย
แผนปฏิบัติการฉบับใหม่นี้ใช้แผนปฏิบัติการฉบับปัจจุบัน (ค.ศ. 2018-2022) เป็นพื้นฐานและปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน
ให้ทันสมัย
9. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งคั่งผ่านการทูตเชิงป้องกัน มีสาระสาคัญเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือในการธารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งคั่งในภูมิภาคโดยอาศัยมาตรการด้านการทูตเชิง
ป้องกัน รวมทั้งการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์ และกิจกรรม
การทูตเชิงป้องกันที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
10.ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย -แปซิฟิกเพื่ อสนั บ สนุ น การธ ารงไว้ซึ่ง เขตปลอดอาวุธ นิว เคดี ยร์ในเอเชียตะวัน ออกเฉีย งใต้ มีส าระส าคั ญ
เพื่อแสดงการยึดมั่นต่อเจตนารมณ์ในการธารงไว้ซึ่งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้ โดยกล่าวย้า
ความพยายามในการส่งเสริมการลดอาวุธนิวเคลียร์ การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทาง
สันติ รวมทั้งเรียกร้องให้ประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มีความรับผิดชอบ และไม่ใช้ หรือข่มขู่ที่จะใช้อาวุธ
นิวเคลียร์กับภาคีสนธิสัญญาว่าด้ว ยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ
ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. ร่างแผนงานของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยความมั่นคงทางทะเล ค.ศ. 2022-2026 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการ
ประสานงานระหว่างผู้เข้าร่วม ARF อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรมในประเด็นด้านความมั่นคงทางทะเล
แต่งตั้ง
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอแต่งตั้ง นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ดารงตาแหน่ง ปลัดกระทรวง สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อทดแทนผู้ดารงตาแหน่งที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
22. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการศู น ย์ คุ ณ ธรรม รวม 4 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์และลาออก ดังนี้
1. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางเมธินี เทพมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
23. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอการแต่งตั้ง
นายปวิช เฉลิมวัฒน์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ใน
อัตราเดือนละ 130,000 บาท ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และ
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป ส่วนค่าตอบแทน
และสิ ทธิป ระโยชน์ อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้ างและการประเมินผลการปฏิบั ติง าน ให้ เป็นไปตามความเห็ น ของ
กระทรวงการคลัง
……………………………..

