1

http://www.thaigov.go.th
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (8 พฤศจิ ก ายน 2565) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพิ่มเติมวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการอัยการ)
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดาเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
ท่าแซะ – เนินสันติ จังหวัดชุมพร พ.ศ....
เศรษฐกิจ-สังคม
การพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทาง
พิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564
ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
รายงานความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจาเดือนสิงหาคม 2565
ต่างประเทศ
สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting
of Ministers Responsible for Forestry : MMRF5) และการประชุมอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ขอความเห็นชอบต่อการรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40
และครั้งที่ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางดิจิทัลเพื่อ
กาหนดอนาคตร่วมกัน (Ministerial Declaration on Digital Cooperation for
Shaping Our Common Future)
ขอความเห็นชอบต่อปฏิญญาด้านกีฬาอาเซียน จานวน 2 ฉบับ
ร่างแผนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ. 2565 - 2567) และร่างบันทึกความเข้าใจ
การจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี - ไทย
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
การเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People
ร่างกรอบท่าทีของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP19)
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ร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (พ.ศ. 2565 - 2570)
และร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กับกระทรวงพาณิชย์แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งออสเตรเลียว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น
เกี่ยวกับการให้เอกสิทธิ์ การยกเว้น และสิทธิประโยชน์แก่ผู้เชี่ยวชาญ จากองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ที่ดาเนินโครงการภายใต้ความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กับรัฐบาลญี่ปุ่น
การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการฝึกอบรม
โดยการใช้การทางานเป็นฐานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 14 แผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และผลการประชุม
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงาน IMT-GT
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน แทนตาแหน่งที่ว่าง
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมวาระการดารง
ตาแหน่งของคณะกรรมการอัยการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติหลั กการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ ายอัยการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่สานักงานอั ยการสูงสุดเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
ทั้งนี้ อส. เสนอว่า
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดให้ประธาน กอ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิดารง
ตาแหน่งได้เพียงวาระเดียวโดยมีระยะเวลาเพียง 2 ปี ทาให้การดาเนินการปฏิบัติตามนโยบายของประธาน กอ. และ
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิขาดความต่อเนื่อง ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ เนื่องจากวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปีนั้นเป็น
ระยะเวลาที่สั้นเกินไป สมควรกาหนดให้ประธาน กอ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถดารงตาแหน่งได้
หลายวาระ แต่ให้มีระยะเวลาสิ้นสุดการดารงตาแหน่ง คือ ดารงตาแหน่งคราวละหนึ่งวาระ และอาจได้รับเลือกใหม่อีก
เพียงอีกหนึ่งวาระ ทั้งนี้ ประธาน กอ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งไม่เกินสอง
วาระเท่านั้น ซึ่งยังคงรักษาหลักการที่เคยเสนอแก้ไขไว้เมื่อ พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 2)
2. อส. ได้ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติใน
เรื่ อ งนี้ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ อส. http://www.ago.go.th หั ว ข้ อ “รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ร่ า งกฎหมาย” ตั้ ง แต่ วั น ที่
12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น 30 วัน มีผู้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจานวน 1,230 คน โดยเห็นด้วย 1,130 คน ซึ่งในจานวน 1,130 คน
มีผู้เขียนเหตุผลแสดงความคิดเห็น 25 คน และไม่เห็นด้วย 100 คน รวมทั้งได้จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย พร้อมทั้งเปิดเผยเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
http://www.ago.go.th ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดาเนินการเพื่อรองรั บ
และขับเคลื่ อนการปฏิบัติตามพระราชบั ญญัติห ลั กเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสั มฤทธิ์ข อง
กฎหมาย พ.ศ. 2562
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม วาระการด ารงต าแหน่ ง ของประธาน กอ. และกรรมการอั ย การผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ให้
ดารงตาแหน่งจากเดิมมีวาระดารงตาแหน่ง 2 ปีเพียงวาระเดียวเป็นได้คราวละหนึ่งวาระและอาจได้รับเลือกใหม่ได้
อีกเพียงหนึ่งวาระ คือ ดารงตาแหน่งได้ไม่เกินสองวาระ ดังนี้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประธาน กอ. มีว าระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
ประธาน กอ. มีว าระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
นั บ แต่ วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง และ นั บ แต่ วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง และ
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดารงตาแหน่ง 2 ปี กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดารงตาแหน่ง 2 ปี
นับแต่วันที่อัยการสูงสุดประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น นับแต่วันที่อัยการสูงสุดประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ดารงตาแหน่งได้ กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ดารงตาแหน่งได้
เพียงวาระเดียว
คราวละหนึ่งวาระและอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีกเพียง
หนึ่งวาระ
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีดาเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) เสนอ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ สสส. เสนอว่า
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1. โดยที่ มาตรา 63/15 วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้
ในกรณีที่มีการบังคับให้ชาระเงินและคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สิ้นสุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่
ออกคาสั่งให้ชาระเงินประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทาง
ปกครองดังกล่าว ให้ยื่นคาขอฝ่ายเดียวต่อศาลภายในสิบปีนับแต่วันที่คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุด
เพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจานวนเงินที่ผู้ อยู่ในบังคับของ
มาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้ชาระตามคาสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้บังคับทางปกครอง
หรือได้ดาเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชาระเงินหรือได้รับชาระเงินไม่ครบถ้วน ประกอบกับมาตรา
63/15 วรรคหก บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ดั ง นั้ น หากจะน ามาตรา 63/15 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติวิธี ปฏิ บัติ ราชการฯ ไปใช้ บั งคับ
แก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการ
ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องกาหนดเป็นกฎกระทรวง
2. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ตามมาตรา 5 วรรคสอง และมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดู แลของคณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มิได้มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง
กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนดในกฎกระทรวงตามบทบั ญญัติมาตรา 63/15 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการฯ ประกอบกับปัจจุบัน สสส. ได้มีคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาช่วยปฏิบัติงาน
ให้แก่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน แต่
เมื่อถึงกาหนดเวลาชาระเงินแล้วไม่มีการชาระเงินโดยถูกต้องครบถ้วน และเมื่อได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ชาระเงินแล้วก็
ยังคงเพิกเฉยจึงมีความจาเป็นต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินเพื่อกาหนดให้ชาระเงินได้ครบถ้วน แต่เนื่องจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไม่มีบุคลากรที่มี
ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ส่งผลให้ไม่สามารถ
บังคับตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น การบังคับตามคาสั่ งทางปกครองที่กาหนดให้ ช าระเงินของกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงเพื่อกาหนดให้กองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามมาตรา 63/15 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติราชการฯ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ก าหนดให้ ก องทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ส ามารถขอให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทางปกครองได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3. เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติเ ห็ น ชอบในหลั ก การร่า งระเบีย บส านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการให้ ห รือรับ
ของขวั ญ ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ พ.ศ. .... ตามที่ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (สปน.) เสนอ และให้ ส่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสานักงานคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของสานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติและสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ สปน. เสนอว่า
1. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา 63 ก าหนดให้ รั ฐ มี ห น้ า ที่ ว างกลไกป้ อ งกั น
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด และต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและ

5

มีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอดส่องและป้องกันการทุจริต โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในฐานะสานักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้จัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรั บปรุง) ขึ้น โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) จานวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 2) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 3) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดาเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 4) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โ ปร่งใสไร้ผลประโยชน์ และ 5) การพัฒ นา
มาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งได้กาหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ให้แล้วเสร็จใน
ปี 2565
2. ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนการปฏิรูปประเทศ ตามข้อ 1 และสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ ปั จ จุ บั น สปน. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรี จึงได้ยกร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาปรั บปรุ งและพัฒนาระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี เ พื่ อ
พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2565 โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างระเบียบฯ ดังกล่าวแล้วและมีมติเห็นชอบและให้ดาเนินการ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
ยกเลิ ก ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการให้ ห รื อ รั บ ของขวั ญ ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
พ.ศ. 2544 เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมุ่งส่งเสริมกลไกการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. กาหนดบทนิยาม ดังนี้
1.1 “ของขวัญ” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ให้ แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี ให้เป็น
รางวัล ให้โดยเสน่หา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจและให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใดอันอาจ
คานวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่ว ไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน
หรือการได้รับบริการ หรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด
การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง
1.2 “ทรัพย์สิน” หมายความว่า ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้
หมายความรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย
1.3 “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสาคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน
และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
1.4 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หน่วยงานที่อยู่ในกากับดูแลของฝ่ายบริหาร ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น
1.5 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใน
หน่วยงานของรัฐ
1.6 “ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็น
การภายในของหน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอานาจบังคับบัญชา
หรือกากับดูแลด้วย
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1.7 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้
จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดไว้
บุตร บุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรม บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
2. ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชามิได้
เว้นแต่เป็นการให้ตามปกติประเพณีนิยมซึ่งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสามพันบาทจากผู้ให้แต่ละคนและแต่ละโอกาส
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทาการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเพื่อมอบให้หรือจัดหา
ของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชามิได้
5. ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือบุคคลในครอบครัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้
6. ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากผู้ที่เกี่ยวข้องมิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย
7. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบั ติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ผู้ซึ่งมีคาขอให้หน่ว ยงานของรั ฐ
ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การอนุมัติ การอนุญาตผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียใน
ธุรกิจที่ทากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างหรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น
8. ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว และเจ้ าหน้าที่ของรัฐมาทราบ
ในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบันทึกรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับของขวัญนั้นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
ทราบ
9. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดได้รับรายงานตามข้อ 8 แล้ว และเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบนี้
ให้มีคาสั่งคืนของขวัญนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนได้ให้ส่งของขวัญที่ได้รับให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ และเก็บรักษาของขวั ญนั้นไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ให้เป็น
อานาจของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นสั่งให้นาของขวัญออกขายและนาเงินที่ได้ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน
10. ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวั ญโดย
ฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยและให้ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
11. ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มี ห น้ า ที่ ส อดส่ อ ง ดู แ ลและให้ ค าแนะน าในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชาของตน
12. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้วิธีการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดง
ความเสียใจ หรือกรณีอื่น ๆ ในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยมด้วยวิธีการอย่างอื่นแทนการให้ของขวัญ เช่น
การใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิก ส์ หรือการทากิจกรรมจิตอาสา
และให้ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมการสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะนาหรือ
กาหนดมาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทาง
ประหยัด
4. เรื่ อ ง ร่ า งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนท่ า แซะ – เนิ น สั น ติ
จังหวัดชุมพร พ.ศ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
ท่ า แซะ – เนิ น สั น ติ จั ง หวั ด ชุม พร ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ ด าเนิ น การต่อ ไปได้ และให้
กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
สาธารณสุข และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ตามที่ มท. เสนอ เป็นการกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ใน
ท้องที่ตาบลทรัพย์อนันต์ ตาบลคุริง และตาบลท่าแซะ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
โดยกาหนดให้เป็นชุมชนศูนย์กลางที่มีบทบาทในด้านการค้า การบริการ และพาณิชยกรรมและศูนย์กลางบริการด้าน
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อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่
เกี่ยวข้องหรือขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยมีนโยบายในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติข องผังเมืองรวมให้
เป็นกลไกชี้นาแนวทางได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยได้มีการกาหนดแผนผังและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวมจาแนกออกเป็น 10 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะกาหนดลักษณะกิจการ
ที่ให้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทนั้น ๆ รวมทั้งกาหนดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่ได้ดาเนินการในที่ดินแต่ละประเภท ตลอดจนกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังโครงการคมนาคมและ
ขนส่งซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แล้ว และ
คณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างประกาศ
กาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลทรัพย์อนันต์/ตาบลคุริง และตาบลท่าแซะ อาเภอ
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่
เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะ และสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. กาหนดให้ผังเมืองรวมชุมชนท่าแซะ-เนินสันติ จังหวัดชุมพร มีนโยบายและมาตรการเพื่อ
จัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
และสอดคล้องกับการขยายตั วของชุม ชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีส าระส าคัญ
ดังต่อไปนี้
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร และการปกครองของอาเภอท่า
แซะ จังหวัดชุมพร
1.2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุ มชน
และระบบเศรษฐกิจของชุมชน
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน
1.5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้
ประเภท
วัตถุประสงค์
1. ที่ ดิ น ป ร ะ เ ภ ท ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ห น า แ น่ น น้ อย - เป็นพื้นที่รอบนอกชุมชนเมืองต่อจากพื้นที่อยู่อาศัย
(สีเหลือง)
หนาแน่นปานกลาง มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย ที่ เ บาบาง มี ก ารก่ อ สร้ า ง
อาคารอยู่อาศัยได้ เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ห้อง
แถว ตึ ก แถว บ้ า นแถว โดยมี ข้ อ ห้ า มการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารชุด หอพัก อาคารอยู่
อาศัยรวม คลังเชื้อเพลิง การกาจัดขยะมูลฝอย ซื้อ
ขายหรือเก็บเศษวัสดุ รวมทั้ง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การ
ทาน้าตาลจากน้าหวานของต้นมะพร้าว โรงงานผลิต
หรือซ่อมแซมเครื่องมือที่ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
โดยมีข้อจากัดเรื่องความสูงและขนาดของอาคารที่
ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
2. ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น ปานกลาง - เป็ น พื้ น ที่ บ ริ เ วณต่ อ เนื่ อ งหรื อ ล้ อ มรอบพื้ น ที่ อ ยู่
(สีส้ม)
อาศัยหนาแน่นมาก มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีการ
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ก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยได้ทุกประเภท เช่น บ้าน
เดี่ยว บ้านแฝด ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคาร
ชุ ด หอพั ก อาคารอยู่ อ าศั ย รวม ห้ า มการใช้
ประโยชน์ที่ดิน คลังเชื้อเพลิง การจัดสรรที่ดินเพื่อ
ประกอบอุตสาหกรรม การกาจัดขยะมูลฝอย ซื้อขาย
หรื อ เก็ บ เศษวั ส ดุ และโรงงานอุ ต สาหกรรมที่
สามารถประกอบกิจการได้ รวมทั้งให้ใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่อประกอบอุตสาหกรรมได้ เช่น การซ่อม
เครื่องมือไฟฟ้าหรือใช้ไฟฟ้าสาหรับในบ้านหรือใช้
ประจาตัว โดยมีข้อจากัดเรื่ องความสูงและขนาด
อาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
3. ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย - เป็ น ศู น ย์ ก ลางเมื อ งและศู น ย์ ก ลางรอง มี
หนาแน่นมาก (สีแดง)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ใ ช้ ป ระโยชน์ที่ ดิ น เพื่อ พาณิ ชยก
รรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เป็นบริเวณเพื่อ
ประกอบพาณิชยกรรม ธุรกิจการค้า โรงแรม และ
ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภท คลังเชื้อเพลิ ง
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง การกาจัดขยะมูลฝอย
ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ รวมทั้งให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ ประกอบอุ ต สาหกรรมได้ เช่ น การซ่ อ ม
เครื่องมือไฟฟ้าสาหรับในบ้านหรือใช้ประจาตัว โดย
มีข้อจากัดเรื่ องความสูงและขนาดอาคารที่ไ ม่ใ ช่
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
4. ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า - มี วั ต ถุ ป ระส งค์ ให้ ใช้ ปร ะโ ย ชน์ ที่ ดิ น เ พื่ อ
(สีม่วง)
อุตสาหกรรม คลังสิน ค้า รวมทั้งให้ใ ช้ประโยชน์
ที่ ดิ น โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ส ามารถประกอบ
กิ จ การได้ เช่ น โรงงานกะเทาะเมล็ ด หรื อ เปลื อก
เมล็ดพืช โรงงานสกัดน้ามันจากพืชหรือสัตว์ โรงงาน
ทาใบชาแห้ง หรือใบชาผง โรงงานทาไอศกรีม เป็น
ต้น
5. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) - เป็ น พื้ น ที่ ชุ ม ชนได้ ค งสภาพชนบทและประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
เช่น ทาไร ทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์ และห้ามการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัยประกอบพาณิชยกรรมที่
มีความหนาแน่น เช่น ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม รวมทั้ง
ให้ ใ ช้ ป ระโ ยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบโ รงง า น
อุตสาหกรรมที่สามารถประกอบกิจการได้ ได้แก่
การแปรรูปผลผลิตเกษตรกรรม การประกอบกิจการ
เกี่ ย ว กั บ สั ต ว์ น้ า น้ ามั น พื ช จากพื ช หรื อ สั ต ว์
เครื่องปรุงรส ชา กาแฟ โกโก้ เป็นต้น โดยมีข้อจากัด
เรื่ อ งความสู ง ของอาคารที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าคารสู ง หรื อ
อาคารขนาดใหญ่
6. ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการ - เป็นที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ และเอกชนเป็นเจ้าของหรือ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
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ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวกับนันทนาการ การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ มีข้อจากัด
เรื่องความสูงของอาคารไม่เกิน 8 เมตร และอาคาร
ที่มีพื้น ที่ร วมกัน ทุก ชั้น หรื อ ชั้น ใดชั้น หนึ่ งในหลั ง
เดี ย วกั น ไม่ เ กิ น 2,000 ตารางเมตร และห้ า มใช้
ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของ
ชุมชนจัดสรรที่ดินเพื่อ การอยู่ อ าศัย การอยู่อ าศั ย
ประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว เป็นต้น
7. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเ ส้น - เป็นพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และมีพื้นที่
ทแยงสีขาว)
ของเอกชนอยู่ในบริเวณดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ให้
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรื อ บ ารุ ง ป่ า ไม้ สั ต ว์ ป่ า ต้ น น้ า ล าธาร และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรั ฐ มนตรี
และกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ การสงวนและคุ้มครอง
สั ต ว์ ป่ า และการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น สาหรับที่ดินซึ่งเอกชน
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
กาหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การอยู่
อาศัยโดยมีข้อจากัดเรื่องขนาดพื้นที่การอยู่อาศัย
ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
8. ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) - มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษา
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา สถาบั น ราชการหรื อ
สาธารณประโยชน์ เช่น โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เนินสันติ
9. ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาอ่อน)
- มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การ
ศาสนาหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศาสนา การศึ ก ษา
สถาบั น ราชการ หรื อ สาธารณประโยชน์ เช่ น วัด
สานักสงฆ์เนินสันติ
1 0 . ที่ ดิ น ป ร ะ เ ภ ท ส ถ า บั น ร า ช ก า ร ก า ร - มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้าเงิน)
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์
ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การของรั ฐ กิ จ การ
เกี่ ย วกั บ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
หรื อสาธารณประโยชน์ เช่น โรงพยาบาลท่า แซะ
สานักงานเทศบาลตาบลท่าแซะ
3. กาหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ให้ดาเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(สีแดง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
4. กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก 1 ถนนสาย ก 2 ถนนสาย ก 3 ถนน
สาย ก 4 ถนนสาย ข 1 ถนนสาย ข 2 ถนนสาย ข 3 ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายประกาศ
กระทรวงมหาดไทย โดยให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
4.1 การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.2 การสร้างรั้วหรือกาแพง
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อาคารขนาดใหญ่

4.3 เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน 9 เมตร หรือไม่ใช่

เศรษฐกิจ-สังคม
5. เรื่อง การพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้ง
วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบตามที่กระทรวงวัฒ นธรรม (วธ.) เสนอการรับรองวัดคาทอลิ ก ตาม
กฎหมาย จานวน 34 วัด แบ่งเป็นจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
หน่วย : แห่ง
จังหวัด
จานวนวัด
จังหวัด
จานวนวัด
กรุงเทพมหานคร
7
สมุทรสงคราม
2
นนทบุรี
2
ราชบุรี
5
ปทุมธานี
1
เพชรบุรี
1
ฉะเชิงเทรา
1
กาญจนบุรี
3
สมุทรปราการ
1
สระบุรี
2
นครปฐม
3
นครสวรรค์
1
สุพรรณบุรี
1
เชียงราย
3
พระนครศรีอยุธยา
1
สาระสาคัญของเรื่อง
วธ. รายงานว่า
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก
พ.ศ. 2564 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อกาหนดแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งและรับรองวัด
คาทอลิกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจ จุบันแล้ว ซึ่งระเบียบดังกล่าวกาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คาขอจัดตั้งวัดคาทอลิก (คณะกรรมการฯ) (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน) มีหน้าที่และอานาจใน
การเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประกอบการพิจารณาคาขอจัดตั้งวัดคาทอลิกและเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณารับรองวัดคาทอลิกต่อไป โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (23 สิงหาคม 2565) เห็นชอบการรับรอง
วัดคาทอลิกไปแล้วรวม 9 วัด
2. ต่อมาคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ได้พิจารณา
คาขอให้รับรองวัดคาทอลิกตามหลักเกณฑ์ที่ร ะบุไว้ในข้อที่ 16 แห่งระเบียบดังกล่าว ประกอบด้วย (1) ได้รับความ
เห็นชอบให้ยื่นคาขอรับรองวัดคาทอลิกจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(สภา
ประมุขฯ) (2) มีข้อมูลที่ตั้งวัด (3) มีข้อมูลที่ดินที่ตั้งวัดและการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน (4) มีรายชื่อบาทหลวงซึ่งจะไป
ประกอบศาสนกิจประจา ณ วัดคาทอลิก และ (5) มีข้อมูลอื่นที่จาเป็นเกี่ยวกับการรับรองวัดคาทอลิก เช่น คุณค่าและ
ประโยชน์ของวัดคาทอลิก การอุปถัมภ์และทานุบารุงจากภาคส่วนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว และมีมติให้เสนอคาขอให้
รับรองวัดคาทอลิกทั้ง 34 วัด ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้การรับรองตามนัยระเบียบดังกล่าว
3. รายละเอียดของวัดคาทอลิก จานวน 34 วัด สรุปได้ ดังนี้
ชื่อวัด
ได้รับการรับรองจากสภา
ที่ตั้งวัด
ที่ดินที่ตั้งวัด
จานวน
ประมุขฯ/มีใบอนุญาตหรือ
บาทหลวงประจา
ใบรับรองการก่อสร้าง
วัด
อาคาร
1. วัดนักบุญยอแซฟ
✓
เขตบางคอแหลม
17 ไร่ 1 งาน
2 ท่าน
(ตรอกจันทน์)
กรุงเทพมหานคร
66 ตารางวา
(กทม.)
2. วัดราชินีแห่งสันติสุข
✓
เขตพระโขนง กทม. 8 ไร่
2 ท่าน
(สุขุมวิท 101)
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3. วัดธรรมาสน์นักบุญ
เปโตร (บางเชือกหนัง)
4. วัดแม่พระประจักษ์
เมืองลูร์ด (บางสะแก)
5 วัดเซนต์จอห์น

✓

6. วัดแม่พระฟาติมา
(ดินแดง)

✓

7. วัดนักบุญเทเรซา
(หนองจอก)
8. วัดพระแม่
มหาการุณย์ (เมือง
นนท์)
9. วัดพระแม่สกล
สงเคราะห์ (บางบัว
ทอง)
10. วัดพระชนนีของ
พระเป็นเจ้า (รังสิต)
11. วัดเซนต์ร็อค
(ท่าไข่)

✓

12. วัดพระกุมารเยซู
(บางนา กม.8)
13. วัดพระตรีเอกภาพ
(หนองหิน)
14. วัดพระคริสต
กษัตริย์ (นครปฐม)
15. วัดนักบุญอันเดร

✓

16. วัดนักบุญลูกา
(อู่ทอง)

✓

17. วัดนักบุญยวง
ปัปติสตา (เจ้าเจ็ด)

✓

18. วัดแม่พระองค์
อุปถัมภ์ (วัดใน)
19. วัดพระวิสุทธิวงศ์
(แพรกหนามแดง)
20. วัดนักบุญยอห์น
บอสโก (ราชบุรี)
21. วัดนักบุญยอแซฟ

✓

เขตภาษีเจริญ กทม. 93 ไร่ 3 งาน
91 ตารางวา
เขตจอมทอง กทม. 4 ไร่ 1 งาน
29 ตารางวา
เขตจตุจักร กทม.
1 ไร่
60.1 ตาราง
วา
เขตดินแดง กทม.
4 ไร่ 2งาน
39.5 ตาราง
วา
เขตหนองจอก กทม. 19 ไร่ 3 งาน
33 ตารางวา
อาเภอปากเกร็ด
16 ไร่
จังหวัดนนทบุรี
76 ตารางวา

2 ท่าน

✓

อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

2 ท่าน

✓

อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
อาเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

35 ไร่
81.2 ตาราง
วา
13 ไร่
90 ตารางวา
80 ไร่ 1 งาน
64 ตารางวา
12 ไร่ 3 งาน
22 ตารางวา
25 ไร่ 3 งาน
21 ตารางวา
4 ไร่ 3 งาน
65 ตารางวา
11 ไร่ 2 งาน
80 ตารางวา
13 ไร่
93.8 ตาราง
วา
30 ไร่ 1 งาน
20 ตารางวา

2 ท่าน

6 ไร่ 2 งาน
32 ตารางวา
89 ไร่ 2 งาน

3 ท่าน

46 ไร่ 1 งาน

3 ท่าน

7 ไร่ 2 งาน

2 ท่าน

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

อาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
อาเภอบ้านโป่ง

2 ท่าน
2 ท่าน
3 ท่าน
1 ท่าน
3 ท่าน

1 ท่าน
2 ท่าน

1 ท่าน
1 ท่าน
1 ท่าน
2 ท่าน
1 ท่าน

1 ท่าน
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(บ้านโป่ง)
22. วัดนักบุญมาร์
การิตา (บางตาล)
23. วัดนักบุญเทเรซา
แห่งพระกุมารเยซู
(ห้วยกระบอก)
24. วัดนักบุญลูกา
(หนองนางแพรว)
25. วัดนักบุญเวนันซีโอ
(เพชรบุรี)
26. วัดพระแม่ราชินี
แห่งสากลโลก
(กาญจนบุรี)
27. วัดพระประจักษ์
เมืองลูร์ด (ท่าเรือ)

จังหวัดราชบุรี
✓
✓
✓

อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
อาเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
อาเภอเมือง
กาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
อาเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี

30.7 ตาราง
วา
31 ไร่ 3 งาน
81 ตารางวา
40 ไร่ 2 งาน
34 ตารางวา

1 ท่าน
1 ท่าน

18 ไร่ 2 งาน
1 ท่าน
99 ตารางวา
✓
4 ไร่ 3 งาน
1 ท่าน
53 ตารางวา
✓
3 ไร่
2 ท่าน
72.7 ตาราง
วา
✓
7 ไร่ 1 งาน
1 ท่าน
78.9 ตาราง
วา
28. วัดนักบุญ
✓
อาเภอทองผาภูมิ
19 ไร่ 3 งาน
1 ท่าน
ฟรังซิสเซเวียร์ (พุถ่อง)
จังหวัดกาญจนบุรี
26.5 ตาราง
วา
29. วัดพระแม่เมืองลูร์ด
✓
อาเภอเมืองสระบุรี 11 ไร่ 1 งาน
1 ท่าน
(สระบุรี)
จังหวัดสระบุรี
52 ตารางวา
30. วัดนักบุญยอแซฟ
✓
อาเภอแก่งคอย
11 ไร่ 3 งาน
1 ท่าน
กรรมกร (แก่งคอย)
จังหวัดสระบุรี
81 ตารางวา
31. วัดอารามคาร์แมล
✓
อาเภอเมือง
20 ไร่ 1 งาน
1 ท่าน
(นครสวรรค์)
นครสวรรค์
34.2 ตาราง
จังหวัดนครสวรรค์ วา
32. อาสนวิหาร
✓
อาเภอเมืองเชียงราย 11 ไร่ 1 งาน
4 ท่าน
แม่พระบังเกิด เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
83.1 ตาราง
วา
33. วัดแม่พระองค์
✓
อาเภอพาน
27 ไร่ 3 งาน
2 ท่าน
อุปถัมภ์ (พาน)
จังหวัดเชียงราย
7 ตารางวา
34. วัดนักบุญสเตเฟน
✓
อาเภอแม่จัน
8 ไร่ 3 งาน
1 ท่าน
(แม่จัน)
จังหวัดเชียงราย
22 ตารางวา
หมายเหตุ : วัดคาทอลิกทั้ง 34 วัด มีหนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจากผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรม
หรือสถาปัตยกรรมที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว
ทั้ ง นี้ นอกเหนื อ จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ยั ง มี ข้ อ มู ล อื่ น ที่ จ าเป็ น ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจ ารณารั บ รองวัดคาทอลิ กเป็ น วัดตามกฎหมาย เช่น (1) มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เอื้อต่ อ
การประกอบศาสนพิธีและการพานัก (2) มีสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ซึ่งจาเป็นแก่การประกอบศาสนกิจและ
การพานักครบถ้ว น (3) วัดมีคุณค่าและประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนในด้านศาสนาและสั งคม (4) วัดได้รับ
การอุปถัมภ์และทานุบารุงวัดจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง (5) วัดได้ดาเนินงานตาม
ภารกิจของมิซซังในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอภิบาลคริสตชนและด้านเผยแผ่ธรรม
4. การรับรองวัดคาทอลิกเป็นวัดตามกฎหมายจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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4.1 ความมั่นคงด้านศาสนจักร วัดคาทอลิกเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นศูนย์รวมการประกอบ
ศาสนกิจและพิธีกรรมของศาสนิกชนในวาระสาคัญต่าง ๆ ตามหลักศาสนบัญญัติ ซึ่งการรับรองวัดคาทอลิกจะทาให้วัด
สามารถคงอยู่และสร้างความเชื่อมั่นแก่คริสต์ศาสนิกชนได้
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนสถาน เช่น โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมบูรณะศาสนสถาน
4.3 สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือการหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนดไว้ในลักษณะเดียวกับศาสนาอื่น ซึ่งรวมถึงได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีจากเงินที่บริจาคให้แก่วัด
6. เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
คณะรั ฐ มนตรี มีมติอนุ มัติการปรับเพิ่มค่า อาหารกลางวันให้ แ ก่เด็กนั กเรียนระดั บชั้นเด็กเล็ ก ถึ ง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอัตราตามขนาดของโรงเรียน (เพิ่มขึ้นอัตราเฉลี่ย 24 บาท/คน/วัน ในภาพรวม ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
ขนาดของโรงเรียน (จาแนกตามจานวนนักเรียน)
โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน 1 - 40 คน
โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน 41 - 100 คน
โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน 101 - 120 คน
โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป

อัตราค่าอาหารกลางวัน (บาท/คน/วัน)
36
27
24
22

โดยให้ ศธ. เนินการตามความเห็นสานักงบประมาณต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
ศธ. รายงานว่า
1. ตามที่รัฐบาลได้จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
ประถมศึกษา 5 สังกัด [ได้แก่ (1) โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (2) โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. (รวมทั้งที่จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน) (3) โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.) (4) สถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
(กศน.) (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่ราบสูง) และ (5) สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ] โดยจัดสรร
งบประมาณเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) (ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542) ซึ่ง สถ. ได้จัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตรา
ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากอัตรา 20 บาท/คน/วัน
เป็นอัตรา 21 บาท/คน/วัน (โดยใช้หลักวิธี การหาค่าเฉลี่ยของอัตราตามจานวนนักเรียน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564)
2. ต่อมา ศธ. ได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
โดยขออนุมัติเป็นหลักการให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวั นของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จากอัตรา 21 บาท/คน/วัน เป็นอัตรา 28 บาท/คน/วัน เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
สามารถแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
(6 กันยายน 2565) เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาเรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ออกไปก่อน
3. ศธ. (สพฐ.) จึงได้จัดประชุมหารือแนวทางการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน (20 กันยายน
2565) ผ่ านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.)
(กรมอนามัย) สงป. เพื่อหาข้อสรุปของแนวทางการขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียนที่เหมาะสม ซึ่งที่
ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันอัตราตามขนาดของโรงเรียนในอัตราเฉลี่ย 24 บาท/
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คน/วัน ในภาพรวม โดยให้มีการกาหนดโครงสร้างอัตราตามขนาดโรงเรียนเป็น 4 ระดับ โดยการประชุมดังกล่าว
มีประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้
3.1 ในการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรี ยน ควรคานึงถึงปริมาณสารอาหาร
ที่นักเรียนควรได้รับให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการและนักเรียน
สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องสอดคล้องกับหลักการของการจัดสรรงบประมาณที่คุ้มค่า และควรมี
ระยะเวลาที่เหมาะสมหากจะมีการปรับในครั้งต่อไป ทั้งนี้ อาจมีการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้เกิดแนวทาง
เดียวกันในการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันในครั้งต่อไป
3.2 การปรั บเพิ่มอั ตราค่ า อาหารกลางวัน ตามขนาดของโรงเรี ยนจะช่ ว ยแก้ ปั ญ หา
โรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี โดยควรกาหนดเกณฑ์ในการแบ่งขนาดของโรงเรียนให้ชัดเจนว่าใช้หลักเกณฑ์ใด
เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้สะดวก ซึ่ง สพฐ. ได้กาหนดขนาดของโรงเรียนขนาดเล็กไว้คือ โรงเรียนที่มี
นักเรียนน้อยกว่า 120 คน เนื่องจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งหากปรับ
เพิ่มค่าอาหารกลางวันเป็นอัตราตามขนาดของโรงเรียนจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้าของโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยจะได้รับงบประมาณน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการงบประมาณทาให้นักเรียนได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในขณะที่โรงเรียนขนาดใหญ่จะสามารถ
ดาเนินงานภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้
3.3 การปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียนเป็นอัตราตามขนาดของโรงเรียนมีฐาน
ในการคานวณ ดังนี้
3.3.1 เมื่อมีนักเรียนมากขึ้น การซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากจะทาให้ได้ราคาที่ถูกลง
ซึ่งสามารถนาเงินค่าวัตถุดิบเหลือมาใช้เป็นค่าบริหารจัดการได้ โดยโรงเรียนแต่ละขนาดจะมีอัตราค่าวัตถุดิบและ
ค่าบริหารจัดการ ดังนี้
หน่วย : บาท
ขนาดของโรงเรียน
ค่าวัตถุดิบ ค่าบริหารจัดการ
รวม
โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน 1 - 40 คน
23
13
36
โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน 41 - 100 คน
23
4
27
โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน 101 - 120 คน
23
1
24
โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป
22
0
22
หมายเหตุ : ค่าบริหารจัดการ เช่น ค่าเครื่องปรุงอาหาร ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าจ้างแรงงานแม่ครัวประกอบอาหาร เป็น
ต้น โดยเพิ่มขึ้นจากจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
3.3.2 ปรั บ เมนูอาหารที่มีความหลากหลาย เน้นผั ก ผลไม้ในท้องถิ่นและตาม
ฤดูกาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ถูกลง ทาให้มีงบประมาณเหลือมาใช้สาหรับเป็นค่าบริหาร
จัดการได้
3.3.3 สถานศึกษาจัดอาหารกลางวันของแต่ละสัปดาห์ตามหลักโภชนาการที่ มี
สารอาหารครบ 5 หมู่ และควรวางแผนการจัดเมนูอาหารกลางวันล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
4. การขอปรับค่าอาหารกลางวันให้ แก่นั กเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทุกสังกัด จานวน 51,058 โรงเรียน จานวนนักเรียน 5,912,520 คน (ข้อมูลปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2565) ตามขนาดโรงเรียน จานวน 200 วัน (นับเฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนที่โรงเรียน) สรุปได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณในอัตรา
ช่วงจานวน
จานวน
อัตราที่
งบประมาณ
งบประมาณ
21
บาท/คน/วั
น
นักเรียน (คน) นักเรียน (คน)
ขอปรับเพิ่ม
ทั้งหมด
ที่เพิ่มขึ้น
(3) = (2) x 21
(1)
(2)
(4)
(5) = (2)x(4)x200 วัน (6)=(5)-(3)
บาท x 200 วัน
1 - 40
403,768
1,695.83
36
2,907.13
1,211.30
41 - 100
1,126,246
4,730.23
27
6,081.73
1,351.50
101 - 120
234,949
986.79
24
1,127.76
140.97
121 ขึ้นไป
4,147,557
17,419.74
22
18,249.25
829.51
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รวม
5,912,520
24,832.59
28,365.87
3,533.28
จากตารางข้างต้น คาดว่าจะใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มขึ้น จานวน
3,533.28 ล้านบาท โดย ศธ. จะดาเนินการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นต่อไป และจะดาเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีรายการ
ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันของนักเรียนตามอัตราดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สานักงบประมาณพิจารณาแล้วมีความเห็นสรุปได้ ดังนี้
1) เห็นชอบในหลักการของการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในอัตราตามขนาดของ
โรงเรียน ตามที่ ศธ. เสนอ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
ปรับมาใช้อัตราดังกล่าวด้วย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และบริหารจัดการให้สอดคล้องกับขนาดของโรงเรียนและ
จานวนนักเรียนในขั้นตอนการบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมด้วย
2) สาหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว หรือพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยคานึงถึงความครอบคลุมของทุกแหล่งเงินเป็นลาดับแรกก่อน หากไม่ เพียงพอและมีความจาเป็น
เร่งด่วนที่ต้องดาเนินการก็ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเท่าที่จาเป็นและเหมาะสม
3) สาหรับในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณตามความ
จาเป็นและเหมาะสมต่อไป โดยคานึงถึงการนาเงินนอกงบประมาณมาสมทบ ตลอดจนการกาหนดแนวทางการบริหาร
โครงการอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทางโภชนาการตามมาตรฐานสากล
ปลอดภัย และมีการวางแผนการผลิตทางการเกษตร ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกมิติ สาหรับการ
สนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วย
7. เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์
คณะรั ฐ มนตรี รับ ทราบความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญของเรื่อง
อก. รายงานว่า
1. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ 1ได้กาหนดให้มีการดาเนินการใน
ระยะยาวเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาผู้ ต้ อ งขั ง ล้ น เรื อ นจ าและส่ ง เสริ ม ให้ นิ ค มอุ ต สาหกรรมราชทั ณ ฑ์ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง โดย
มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)คัดเลือกผู้พัฒนาโครงการที่มีความเหมาะสมในการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ซึ่งต่อมา กนอ. ได้เชิญชวนให้เอกชนเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่
เป้าหมาย 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ในรูปแบบร่วม
ดาเนินงานกับ กนอ. ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยมีภาคเอกชน 1 ราย เสนอ
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร พื้นที่โครงการประมาณ 4,131-3-35.01 ไร่ ในท้องที่ ตาบลกาหลง
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
2. อก. ได้ ต รวจสอบความเหมาะสมในการจัดตั้งนิค มอุต สาหกรรมทรั พย์ สาครพบว่า พื้นที่
ตั้งโครงการฯ อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560 ซึ่งถูกกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็น ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีเขียว)2 และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)3 กนอ. จึงให้บริษัทเอกชนดังกล่าวดาเนินการขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โครงการให้
สอดคล้องกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและประกอบอุตสาหกรรม
3. อก. ได้ขอให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครพิจารณากาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่จะจัดตั้งโครงการฯ เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (เขตสีม่วง) 4 เพื่อ อก. จะได้
ดาเนินการตามขั้นตอนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต่อไปซึ่งสานักงานฯ แจ้งว่า ได้แจ้งเรื่องดัง กล่าวให้เทศบาลนคร
สมุทรสาครดาเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (เขตสีม่วง)
ต่อมา อก. ได้ขอให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครเร่งการพิจารณาการกาหนดการใช้ประโยชน์
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ที่ดินดังกล่าวโดยด่วน เนื่องจากได้มีการเตรียมความพร้อมของโครงการตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
และได้ ว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ จั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Impact
Assessment: EIA) แล้ว
นอกจากนี้ อก. ได้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการดาเนินการและจัดทาผังเมืองรวมที่เสร็จเรียบร้อย
แล้วให้เทศบาลนครสมุทรสาคร ประกอบด้วย ข้อมูลการศึกษารายละเอียดของโครงการนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์
สาคร ข้อมูลการกาหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเบื้องต้น โดยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New-Growth Engine) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่
(New S-Curve) ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ห่ ง อนาคต อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ อุ ต สาหกรรม
การแพทย์ ค รบวงจร อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล อุ ต สาหกรรมแปรรู ป อาหาร และโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นร่ ว มที่ ใ ช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และข้อมูลการออกแบบผังแม่บทและระบบสาธารณูปโภค
ทั้งนี้ ในการดาเนิ น โครงการจั ดตั้ งนิ ค มอุ ตสาหกรรมราชทั ณฑ์ ได้มีภ าคเอกชนเสนอพื้ น ที่ เ พื่ อ
ขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรั พย์ สาครเป็ น พื้น ที่นาร่องภายใต้แนวคิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ และ
กาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศตามแนวนโยบายของรัฐบาลแล้ว
รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมโดยประเมินความเพียงพอของสาธารณูปโภค ผลกระทบจากโครงการ และออกแบบผัง
แม่บทระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการประกอบกิจการด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม
การอนุมัติจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะต้องสอดคล้องและไม่ขัดกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น การดาเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ที่จัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาครให้เป็น
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (เขตสีม่วง) จึงเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จของการจัดตั้งนิค ม
อุตสาหกรรมดังกล่าว
______________________
คณะกรรมการส่งเสริมการจั ดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ แต่งตั้งตามประกาศกระทรวงยุติธรรม ที่ 328/2564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยมี
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ
2 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (เขตเขียว) มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติและการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร
โดยห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินในบางกิจการ เช่น โรงงาน คลังสินค้า คลังน้ามัน และสถานี่บรรจุก๊าซ
3 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรมในบริเวณที่มีข้อจากัดด้านการระบายน้าและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินในบางกิจการ เช่น โรงงาน
คลังสินค้า โรงแรม ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด ตึกแถว และอาคารที่อยู่อาศัยรวม
4 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (เขตสีม่วง) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งการจ้างงาน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค การเก็บรักษาผลผลิตและสินค้า
ที่เกิดการใช้ประโยชน์และส่งเสริมเศรษฐกิจของเมือง โดยห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาจได้รับอันตรายจากอุตสาหกรรม เช่น สถานที่บรรจุก๊ าซ โรงแรม
โรงมหรสพ และสถานศึกษา
1

8. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจาเดือนสิงหาคม 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจาเดือนสิงหาคม 2565 ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2565 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
(MPI) ขยายตัวร้อยละ 14.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากอานิสงส์ของฐานต่าในปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาด
ค่อนข้างรุนแรง รวมถึงในปีนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศยังคงทยอยปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์การระบาดของ
โควิด-19 ที่คลี่คลายจนเกือบเป็นปกติ
อุตสาหกรรมสาคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน คือ
1. ยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 63.37 ตามการขยายตัวของทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก
จากฐานต่าในปีก่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาให้แรงงานติดเชื้อจานวนมาก โรงงานผลิตชิ้นส่วนหลาย
โรงงานต้องปิดชั่วคราวและมีการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่
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2. การกลั่นปิโตรเลียม ขยายตัวร้อยละ 17.6 ตามการฟื้นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศหลัง
การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงการขยายตัวของการท่องเที่ยวในประเทศ ผู้ คนเดินทางและขนส่ง
สินค้าเพิ่มขึ้น ต่างจากปีก่อนที่มีการแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรง
3. เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน ขยายตัวร้อยละ 54.62 เนื่องจากฐานต่าในปีก่อนจากการแพร่
ระบาดของโควิด -19 ทาให้ แรงงานติดเชื้อเป็ นจานวนมาก ส่ งผลให้ การผลิ ตทาได้ไม่เต็มที่และในปีนี้มี การผลิ ต
เพื่อรองรับตลาดส่งออกที่ขยายตัวตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า รวมถึงมีการเร่งผลิตเพื่อส่งมอบสาหรับรองรับงาน
แสดงสินค้าที่จัดขึ้นในเดือนกันยายน 2565
4. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ 15.61 ขยายตัวตามตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โลก โดย
ในปัจจุบันชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นชิ้นส่วนสาคัญสาหรับใช้ในการผลิตสินค้าในหลายอุตสาหกรรม
5. รถจักรยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 131.01 ตามการขยายตัวของทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ส่งออก จากฐานต่าหลังการระบาดรุนแรงในปีก่อน ส่งผลให้ในปีก่อนมีการขาดแคลนชิ้นส่วน เนื่องจ ากแรงงานใน
โรงงานผลิตชิ้นส่วนติดเชื้อโควิด-19 เป็นจานวนมาก ทาให้การผลิตรถจักรยานยนต์ทาได้ไม่เต็มที่
ต่างประเทศ
9. เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers
Responsible for Forestry : MMRF5) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบสรุ ป ผลการประชุ มรั ฐ มนตรี เอเปคด้ านป่ าไม้ ครั้ งที่ 5 (The Fifth APEC
Meeting of Ministers Responsible for Forestry : MMRF5) และการประชุ ม อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
สาระสาคัญ
การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible
for Forestry : MMRF5) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2565
ณ
โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. รู ป แบบการประชุ ม เป็ น แบบผสมผสาน ดั ง นี้ 1) เขตเศรษฐกิ จ ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ในรูปแบบพบปะกัน (Physical Meeting) จานวน 19 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี จีน อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา
และเวียดนาม และ 2) เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Meeting) จานวน 1 เขตเศรษฐกิจ
ได้แก่ บรูไน ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจฮ่องกงแจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
2. การประชุมเตรียมการสาหรับการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC
Meeting of Ministers Responsible for Forestry : MMRF5) โดยมีการพิจารณาร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ด้านป่า
ไม้ ครั้ ง ที่ 5 “ถ้ อ ยแถลงเชี ย งใหม่ ” เพื่ อ เป็ น เอกสารผลลั พ ธ์ ก ารประชุ ม รั ฐ มนตรี เ อเปค ด้ า นป่ า ไม้ ครั้ ง ที่ 5
(The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry : MMRF5) ดังนี้
2.1 เอกสารร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 “ถ้อยแถลงเชียงใหม่”
กล่าวถึง ผลสาเร็จของการดาเนินงานด้านป่าไม้ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยกาหนดเป้าหมายความสาเร็จในการเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ 27.9 ล้านเฮกตาร์ รวมไปถึงการดาเนินการต่อต้านการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการเก็บเกี่ยวจากป่าอย่างถูกกฎหมาย การแสดงเจตจานงที่จะดาเนินการจัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ป่าไม้ และการฟื้นฟูป่า รวมถึงการเสริมสร้างความร่ว มมือในการต่อต้านการตัดไม้อย่า งผิ ด
กฎหมายและการค้าที่เกี่ย วข้อง โดยร่วมมือกับทุกภาคส่ว นเพื่อสนับสนุนอนุสัญญาและพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้
พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-CircularGreen Economy Model : BCG Model) เพื่อส่งเสริมการค้าและผลิตภัณฑ์ที่มาจากไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 ที่ประชุมไม่สามารถหาฉันทามติต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5
“ถ้อยแถลงเชียงใหม่” ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของการใช้ถ้อยคา “Peace” ที่ปรากฏอยู่ในย่อหน้าที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านป่าไม้ในกรอบเอเปคในอนาคต จึงได้มีการปรับเปลี่ยนผลลัพธ์การประชุม
รัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 เป็นรูปแบบร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรี เอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 เพื่อ
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สะท้อนประเด็นที่ที่ประชุมสามารถตกลงกันได้ ทั้งนี้ ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมดังกล่าวได้มีการแจ้งเวียนให้ เขต
เศรษฐกิจต่าง ๆ ทราบแล้ว ผ่านทางสานักงานเลขาธิการเอเปคในเบื้องต้น
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ในฐานะ
ประธานการประชุมกล่าวถ้อยแถลงประธานต่อที่ประชุม โดยได้เน้นย้าการดาเนินการตามวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 ของ
เอเปค (APEC Putrajaya Vision 2040) ผ่านแผนปฏิบัติการ “เอาทีอารอ” (Aotearoa Plan of Action) ในปี ค.ศ. 2022 พร้อม
ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือของทุกประเทศที่ช่วยกันดาเนินการจนบรรลุเป้าหมาย APEC 2020 ในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้
27.9 ล้านเฮกตาร์ ภายในปี ค.ศ. 2020 นอกจากนี้ ยังได้เรียกร้องให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา การดาเนินงานตาม
พันธกรณีของเอเปคเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ป่าและฟื้นฟูป่า การลดการสูญเสียพื้นที่ป่า การ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง การต่อสู้กับการตัดไม้อ ย่ า งผิด กฎหมายและการค้า ที่เ กี่ย วข้อ งผ่า นการ
จัด ตั้ง และดาเนิน การเชิง นโยบายของแต่ล ะประเทศ การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคี เพื่อเสริมบทบาทในการค้าระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์ป่าไม้ การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงพัฒ นาเทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยสมัครใจ การบูรณา
การเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านภาพอากาศ รวมทั้งการบรรเทาและการปรับตัวต่อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวทางแบบองค์รวมภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุน เวีย น และเศรษฐกิจสีเ ขียว (Bio-Circular-Green Economy Model : BCG
Model) โดยการประชุมดังกล่าว มีวาระสาคัญ 2 วาระ สรุปได้ดังนี้
ว า ร ะ ที่ 1 “Balance in all aspects: Sustainability through managing forest
resources” โดยมี David J. Ganz, Ph.D. ผู้อานวยการศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (The Center for People and
Forests : RECOFTC) เป็นผู้นาเสนอในประเด็นการจัดการป่าไม้เพื่อการฟื้นฟูและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนและครอบคลุม และการกล่าวถ้อยแถลงของเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่นาเสนอข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่า การป้องกันรักษาป่า การเพิ่มพื้นที่ป่า ตลอดจนนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ของเขตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสาคัญของป่าไม้ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
วาระที่ 2 “Balance in all aspects: Trade of legally harvested forest products” โดยมี
Sheam Satkuru ผู้อานวยการองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO) เป็นผู้นาเสนอในประเด็นการส่งเสริมความถูกต้อง
ตามกฎหมายและการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน และการกล่าวถ้อยแถลงของเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ให้ความสาคัญ
ต่อความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมถึงการส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมายในภูมิภาค และการ
ป้องกันการทาไม้ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ยังได้นาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในการ
ป้ อ งกั น การลั ก ลอบการตั ด ไม้ ที่ ผิ ด กฎหมาย ทั้ ง ในรู ป แบบของนโยบายการประยุ ก ต์เ ทคโนโลยี และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เป็นต้น
4. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้าไม้ที่ผิดกฎหมายและการค้าอื่น ที่เกี่ยวข้อง
(Meeting of Expert Group on Illegal Logging and Associated Trade : EGILAT) โดยแบ่ งการประชุ มออกเป็ น 2 ครั้ ง
ก่อนการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ได้แก่ การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย
และการค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 21 (EGILAT 21) ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 และการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการต่อต้านการค้าไม้ที่ผิ ดกฎหมายและการค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 22 (EGILAT 22) ระหว่างวันที่ 21 - 22
สิงหาคม 2565 โดยมีสาระสาคัญของการประชุมทั้ง 2 ครั้ง สรุปได้ ดังนี้
4.1 การติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย EGILAT Policy Theme 2019 – 2021 และการ
จัดทานโยบายระยะ 2 ปี ต่อไป (EGILAT next two-year policy) ภายใต้หัวข้อนโยบาย Advancing the trade
and distribution of legally harvested forest products: Navigating to legal timber
4.2 การดาเนินงานด้านการกาจัดการทาไม้ที่ ผิดกฎหมายและการส่ งเสริมการค้าไม้ ที่ ถูก
กฎหมาย ประเทศไทย โดยกรมป่าไม้ได้แก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ซึ่งส่งเสริมให้มีการปลูกสร้า งสวนป่า
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น จากการยกเลิกมาตรา 7 รวมถึงการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
4.3 การติดตามความก้าวหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทา Timber Legality Guidance Template
และ Law Enforcement Contact Point ประเทศไทย โดยกรมป่าไม้ได้ประสานดาเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ITTO, WRI, และ APFNet เป็นต้น เกี่ยวกับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทาไม้ที่ผิดกฎหมายและการส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมายของหน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยกรมป่าไม้
ไ ด้จ ัด ท า Timber Legality Guidance Template for Thailand ให้ กั บ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารเอเปค เพื่ อ
ดาเนินการตามขั้นตอน รวมถึงได้แจ้งรายชื่อ Law Enforcement Contact Point ให้กับที่ประชุมเพื่อโปรดทราบใช้เป็น
ข้อมูลในการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ของไทยต่อไป
4.4 การจั ด ท านโยบาย EGILAT Policy Theme II ภายใต้ หั ว ข้ อ หลั ก Advancing the
trade and distribution of legally harvested forest products: Navigating to legal timber พร้ อ มได้ เ สนอ
โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานเลขานุการเอเปค จานวน 2 โครงการ ได้แก่ APEC Project
EGILAT 01 2022 “Advancing the Trade and Distribution of Legally Harvested Forest Products: Navigating
to Legal Timber” โดยมี สหรั ฐอเมริ กา เป็ นผู้ ด าเนิ นการหลั ก และ APEC Project EGILAT 02 2022 “Developing
integrated Timber Data to Enhance Legal Timber Trade of the APEC through Xylaria Networking” โดย
มีสาธารณรัฐอิน โดนีเซีย เป็นผู้ดาเนินการหลัก สาหรับประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
4.5 การรับ รอง EGILAT Strategic Plan 2023 – 2026 เพื่อเสนอต่อไปยัง The APEC
Senior Official’s Meeting (SOM) Steering Committee on Economic and Technical Cooperation (SCE)
เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป
5. ผลลัพธ์การประชุม
ร่ า งถ้ อ ยแถลงร่ ว มรั ฐ มนตรี เ อเปคด้ า นป่ า ไม้ ครั้ ง ที่ 5 “ถ้ อ ยแถลงเชี ย งใหม่ ”
ไม่สามารถมีฉันทามติรับรองจากที่ประชุม เนื่องจาก สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่ยังไม่สงบ
ทาให้หลายเขตเศรษฐกิจไม่รับรองร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 “ถ้อยแถลงเชียงใหม่” ดังกล่าว
โดยได้ ข อปรั บ เปลี่ ย นข้ อ ความของเอกสารผลลั พ ธ์ ก ารประชุ ม ในรู ป แบบของถ้ อ ยแถลงประธาน
การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ดังนี้
5.1 ตัดข้อความในย่อหน้าที่ 2 ออกทั้งหมด เนื่องจากปรากฏข้อความที่ไม่ได้รับฉันทามติใน
(ร่าง) ถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 “ถ้อยแถลงเชียงใหม่”
5.2 เพิ่มเติมข้อความในย่อหน้าที่ 3 เพื่อเน้นย้าวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040
(APEC Putrajaya Vision 2040) ที่ทุกเขตเศรษฐกิจได้ให้การรับรองแล้ว
5.3 ปรับปรุงข้อความในย่อหน้าที่ 4 เพื่อเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ “เอาทีอารอ” (Aotearoa
Plan of Action) รวมไว้กับย่อหน้าที่ 5 ในการส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการกาจัดการทาไม้ที่ ผิ ด
กฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้อง
สาหรับบทเปลี่ยนผ่าน (Transition Paragraph(s)) เป็นการปรับปรุงถ้อยคาเพื่อให้ ส ะท้ อน
ประเด็นที่ที่ประชุมตกลงกันได้ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตารางเปรียบเทียบประเด็นเอกสารผลลัพธ์การประชุม
ฉบับที่เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับฉบับที่รับรองในการประชุม อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนหรือระบุเพิ่มเติมจาก
เอกสารผลลัพธ์ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ไม่ขัดต่อเนื้อหาและหลักการที่ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อีกทั้ง ยังคงสอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และยังเป็น
การกาหนดแนวทางและเป้าหมายการดาเนินงานที่เขตเศรษฐกิจทุกเขตให้การรับรองและเห็นชอบร่วมกันแล้ว จึงไม่ส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายและทิศทางการดาเนินงานแต่อย่างใด และสอดคล้องกับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เสนอ
แนวทาง การพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดผลลัพธ์การประชุม
6. ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการประชุม
การประชุ มรั ฐมนตรี เอเปคด้ านป่ าไม้ ครั้ งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers
Responsible for Forestry : MMRF5) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งผลประโยชน์เชิงบวกต่อประเทศไทยเป็น
อย่างมาก กล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้
6.1 การแสดงบทบาทความเป็นผู้นาที่ชัดเจนของประเทศไทยด้านการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน รวมถึง การแสดงศักยภาพในการดาเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในทุกมิติ
ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานทรัพยากรต้นทุนด้านป่าไม้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง และการปฏิบัติการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศ
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6.2 การเรียกร้องเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ านการป่าไม้ ซึ่งช่วยสร้างประโยชน์และโอกาสให้กับประเทศไทยในการ
พัฒนางานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของประเทศ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้แต่ละเขตเศรษฐกิจ มีช่องทางใน
การสนับสนุนงบประมาณแก่ประเทศสมาชิกในการดาเนินงานอีกด้วย
6.3 การรับรองถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 สามารถ
ช่ว ยให้ท ุก เขตเศรษฐกิจ สามารถใช้เ ป็น แนวทางในการขับ เคลื ่อ นการด าเนิน งานด้า นการป่า ไม้ไ ด้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังช่วยยกระดับการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040
(APEC Putrajaya Vision 2040) และแผนปฏิ บั ติ ก าร “เอาที อ ารอ” (Aotearoa Plan of Action) ท าให้ ผ ลการ
ดาเนินงานภาพรวมของเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 เขต บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน
6.4 การประชุมรัฐ มนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้ง 5 สามารถสะท้อนหัว ข้อหลัก ในการ
เป็นเจ้าภาพเอเปค “Open Connect Balance” ทุกหัวข้อได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ สามารถยกเป็นต้นแบบการปฏิบัติที่ดี
ให้กับการดาเนินงานด้านอื่น โดยแสดงในภาพรวมของการดาเนินงานภายใต้บทบาทผู้นาของประเทศไทย ในคราวการประชุม
ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จในเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก (The Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) และการประชุ ม ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565
10. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุม
ระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบสั่งการหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องตามนัยสรุปประเด็นสาคัญสาหรับการ
ติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เพื่อนาไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) เสนอ และให้ กต. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
กต. รายงานว่า
1. เมื่อวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2565 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุมระดับรัฐมนตรี
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ (1) การประชุ ม รั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศอาเซี ย นกั บ ประเทศคู่ เ จรจา 11 ประเทศ/องค์ ก ร
(2) การประชุมคณะกรรมาธิการสาหรับเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (3) การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนกับ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐ บาลอาเซียนว่าด้ว ยสิ ทธิมนุษยชน (4) การประชุมรัฐ มนตรี
ต่างประเทศอาเซียนบวกสาม (5) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และ
(6) การประชุม ARF รวมทั้งเข้าร่ ว มกิจ กรรมส าคัญ ได้แก่ การเยี่ยมควรวะนายกรัฐ มนตรีกัมพูช าโดยรัฐ มนตรี
ต่างประเทศอาเซียน พิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 พิธีลงนามตราสารภาคยานุวัติ TAC
ของเดนมาร์ก กรีซ เนเธอร์แลนด์ โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และพิธีมอบรางวัลอาเซียน ประจาปี
2564 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
สาระสาคัญ/ผลการหารือฯ
1.1 ภาพรวมการ
(1) การสร้างประชาคมอาเซียน
ประชุมรัฐมนตรี
(1.1) ที่ประชุมสนับสนุนข้อริเริ่มของกัมพูชาในวาระการดารงตาแหน่งประธาน
ต่างประเทศอาเซียน อาเซีย น โดยเฉพาะการเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ เพื่ อ การฟื้ น ฟู ตั ว อย่ า งยั่ ง ยืน และ
ครั้งที่ 55
เตรี ยมพร้ อมรั บ มื อกั บ ปั ญหาท้า ทายในอนาคตร่ ว มกัน ตามหัวข้อ หลั ก “ASEAN
A.C.T. : Addressing Challenges Together” ในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคม
อาเซียน การจัดทาวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 รวมทั้งการส่งเสริม
การประสานงานของกลไกอาเซียนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์
ฉุกเฉินและภัยพิบัติในอนาคตให้มีประสิทธิภาพตามข้อริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และองค์
รวมเพื่อเชื่อมโยงการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของอาเซียนของ
เนอการาบรูไนดารุสซาลาม การดาเนินการตามแผนงานประชาคมอาเซียนของทั้งสาม
เสา1 อย่างสมบูรณ์ การปฏิบัติตามพันธกรณีวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง และ
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การเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมมือกับประเทศที่จะเป็นที่ตั้งสานักงานของศูนย์อาเซียน
ด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for
Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) ได้แก่ สาธารณรัฐ
สั งคมนิ ย มเวีย ดนาม สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย และไทย โดยไทยจะเป็นที่ ตั้งสานักงาน
เลขาธิการศูนย์ ACPHEED ด้วย
(1.2) ที่ประชุมรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม จานวน 11 ฉบับ ได้แก่
1) แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 2) แผนปฏิบัติ
การเพื่ อ ด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์คู่ เ จรจาอาเซี ยน-สหราชอาณาจัก ร ค.ศ. 2022-2026
3) แผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินการตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพ
ยุโรป ค.ศ. 2023-2027 4) ภาคผนวก เอ-ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน
อาเซียน-ออสเตรเลีย 5) ภาคผนวกของแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน ค.ศ. 2021-2025 :
ขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-จีน 6) แผนงานความ
ร่ ว มมื อ อาเซี ย นบวกสาม ค.ศ. 2023-2027 7) แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เสริ ม สร้ า งการ
ดาเนินการตามสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ค.ศ. 2023-2027 8) แถลงการณ์การประชุม ARF เพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และ
ความมั่ ง คั่ ง ผ่ า นการทู ต เชิ ง ป้ อ งกั น 9) แถลงการณ์ ก ารประชุ ม ARF เพื่ อ สนั บ สนุ น
การธารงไว้ซึ่งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10) แผนงานของ
การประชุม ARF ว่าด้วยความมั่นคงทางทะเล ค.ศ. 2022-2026 และ 11) กรอบงาน
การประชุม ARF เรื่องกระบวนการที่ครอบคลุมสาหรับวาระสตรีฯ (ทั้งนี้ ที่ประชุมไม่ได้มี
การรับรองร่างแผนปฏิบัติการการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2023-2027 ที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากยังไม่ได้ข้อสรุปของ
ร่างแผนดังกล่าว)2
(2) ไทยได้ ผลักดันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะผู้ประสานงานความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน รวมทั้งเน้น ย้าความเป็นหนึ่งเดียวกันของ
อาเซียน และการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจผ่านการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่าง
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาท้าทายต่าง ๆ ตลอดจนผลักดันการมีท่าที
ของอาเซียนร่วมกันต่อสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
(3) ที่ประชุมเห็น ชอบการเสนอชื่อรัฐ มนตรี ประจานายกรัฐ มนตรี กัม พูช า (ดร. เกา
กิม ฮวน) ให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนใหม่ ต่อจาก ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก
ฮอย จากบรูไนฯ ซึ่งจะครบวาระในสิ้นปีนี้ และเห็นชอบการเป็นผู้สมัครของอาเซียน
ข อ ง ไ ท ย เ พื่ อ รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง ใ น ต า แ ห น่ ง ส ม า ชิ ก ค ณ ะ ม น ต รี สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น
แห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. 2025-2027 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
1.2 ประเด็นด้าน
(1) สถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ความมั่นคงในภูมิภาค
(1.1) ที่ประชุมแสดงความห่วงกังวลต่อการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้าน
และระหว่างประเทศ 4 คน และการปฏิบัติตามฉันทามติ 5 ข้อ 3 ที่ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักและหลาย
ประเทศต้องการให้มีมาตรการกดดันที่เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนาข้อตัดสินใจที่จะ
ไม่เชิญผู้แทนเมียนมาระดับการเมืองเข้าร่วมการประชุมอาเซียนไปใช้ให้ครอบคลุมทุก
กรอบ และเสนอให้ ผู้ แทนพิเศษของประธานอาเซียนเรื่องเมียนมาเริ่มการติด ต่ อ กั บ
รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government: NUG) อย่างเปิดเผยและเป็น
ทางการ
(1.2) ไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวย้าว่าปัญหาใน
เมียนมามีความซับซ้อน ทั้งจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งความ
ขัดแย้งระหว่างฝ่ายทหาร พลเรือน และกองกาลังชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ที่หยั่งรากลึกนาน
กว่า 70 ปี จึงไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน การกีดกันเมียนมาไม่ให้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนจึงจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหา
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1.3 ความสัมพันธ์กับ
ประเทศคู่เจรจาและ
ภาคีภายนอก

และจาเป็นต้องมีปฏิสั มพันธ์กับสภาบริหารแห่งรัฐ (State Administration Council:
SAC) ต่ อ ไป ในขณะที่ ก ารติ ด ต่ อ กั บ NUG ต้ อ งด าเนิ น การด้ ว ยความรอบคอบ และ
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของ SAC อย่างไรก็ดี ที่ประชุมไม่
สามารถหาฉันทามติได้ และเห็นควรเสนอให้ผู้นาพิจารณามีข้อตัดสินใจต่อไป
(2) สถานการณ์ในช่องแคบไต้หวัน ที่ประชุมแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ความ
ตึ ง เครี ย ดที่ อ าจน าไปสู่ ก ารประเมิ น สถานการณ์ ผิ ดพลาด โดยรั ฐ มนตรีต่ างประเทศ
อาเซี ย นได้ อ อกถ้ อ ยแถลงร่ ว ม เรี ย กร้ อ งให้ ทุ ก ฝ่ า ยใช้ ค วามยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจและย้ าท่ า ที
สนับสนุนนโยบายจีนเดียว
(3) สถานการณ์ในยูเครน ที่ประชุมแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบและ
ผลกระทบด้านมนุษยธรรมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
และสนับสนุนการเจรจา เพื่อแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี
(4) สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ที่ประชุมย้าเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านการแก้ไข
ข้อพิพาทโดยสันติวิธี การดาเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ
ในทะเลจีนใต้ ซึ่งจะมีการออกแถลงการณ์ฉลองวาระครบรอบ 20 ปี ในการประชุมสุด
ยอดอาเซียน-จีน ปลายปีนี้ พร้อมทั้งสนับสนุนการเจรจาจัดทาประมวลการปฏิบัติใน
ทะเลจี น ใต้ที่ครอบคลุ มและมีประสิ ทธิภ าพ สอดคล้ องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982
(5) สถานการณ์ ใ นคาบสมุทรเกาหลี ที่ประชุมแสดงความห่ วงกังวลต่อการทดสอบ
ขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) และสนับสนุน
ความพยายามทางการทูตเพื่อให้ทุกฝ่ายกลับสู่กระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุเป้าหมาย
คาบสมุทรเกาหลีที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกย้า
ความจาเป็นที่จะต้องดาเนินมาตรการคว่าบาตรเพื่อกดดันเกาหลีเหนือต่อไป ในขณะที่
ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีย้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาการลักพาตัว
(1) ไทยได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามตราสารภาคยานุวัติ TAC โดยเดนมาร์ก กรีซ
เนเธอร์ แ ลนด์ โอมาน กาตาร์ และสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ (รวม 6 ฉบั บ ) ท าให้
สนธิสั ญญาฯ มี อัครภาคีรวม 49 ประเทศ ซึ่งจะนาไปสู่ การมีปฏิสั มพันธ์ที่ดีและการ
ดาเนินความร่วมมือในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน โดยในส่วนของยูเครนยังมิได้
มีการลงนามตราสารฯ เนืองจากเมียนมายังดาเนินกระบวนการภายในไม่แล้วเสร็จ
(2) ที่ประชุมเห็นชอบคาขอเข้าเป็นคู่เจรจาเฉพาะสาขาของบราซิลและสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์
(3) ประเทศคู่เจรจาและภาคีภายนอกอื่น ๆ ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือ
กับอาเซียนและยืนยันการสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน และได้แสดงท่าที
ต่อสถานการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงโลก
(4) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอนฯ) ได้เป็น
ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญี่ปุ่น (ในฐานะประเทศผู้ประสานงาน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น) ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น (นายฮายาชิ โยชิมาสะ)
โดยที่ประชุมแสดงความยินดีที่อาเซียนบรรลุฉันทามติเรื่องการจัดตั้ง ACPHEED และ
เห็นชอบให้เสนอผู้นาพิจารณาข้อเสนอจัดการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษเพื่อฉลอง
ครบรอบ 50 ปี ค วามสั ม พั น ธ์ อ าเซี ย น-ญี่ ปุ่ น ในปี 2566 โดยญี่ ปุ่ น ประสงค์ ใ ห้ มี
การประชุมสุดยอดวาระปกติในปีเดียวกันด้วย
(5) ประเทศต่าง ๆ เน้นย้าความสาคัญของระบบพหุภาคีที่ตั้งบนพื้นฐานของกฎกติกา
ความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมของภูมิภาคซึ่งเปิดกว้างและ
ครอบคลุม รวมทั้งให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับความ
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ท้ า ทายด้ า นสาธารณสุ ข การพั ฒ นาวั ค ซี น การวิ จั ย และพั ฒ นา ตลอดจนประเด็ น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด
1.4 พิธีมอบรางวัล
ไทยได้เข้าร่ ว มพิธีมอบรางวัล อาเซี ยนฯ และแสดงความยินดีกับผู้ อานวยการบริหาร
อาเซียนประจาปี
สถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง (นายสุริยัน วิจิตรเลขการ) ซึ่ง
2564
ได้รับรางวัลดังกล่าวจากการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจน
สนับสนุนความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคที่ช่วยสนับสนุนประชาคมอาเซี ยนทั้งสามเสาหลัก
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมผ่ า นการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถ การศึกษา และการวิจัย ซึ่งช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและ
ครอบคลุมในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และช่วยลดช่องว่างด้านการพัฒนาในอาเซียน
2. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประชุมฯ มีประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น
ประเด็น
การดาเนินการที่สาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ 55
(1) การสร้างประชาคม (1.1) สนับสนุน ข้อริ เ ริ่ ม ของกั ม พู ชาในวาระการด ารง กต.
อาเซียน
ตาแหน่งประธานอาเซียน โดยเฉพาะการเสริมสร้างความ
ร่ ว มมื อ เพื่ อ การฟื้ น ตั ว อย่ า งยั่ ง ยื น และเตรี ย มพร้ อ ม
รั บมือกับปัญหาท้า ทายในอนาคตร่ วมกัน ตามหัว ข้ อ
หลั ก “ASEAN A.C.T. : Addressing Challenges
Together” ในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียน
การจั ด ท าวิ สั ย ทั ศ น์ ป ระชาคมอาเซี ยนภายหลั ง ปี ค.ศ.
2025
(1.2) ส่งเสริมการประสานงานของกลไกอาเซียนในการ กต. กระทรวงมหาดไทย
เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัย (มท.) และกระทรวง
พิ บั ติ ใ นอนาคตให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามข้ อ ริ เ ริ่ ม เชิ ง สาธารณสุข (สธ.)
ยุทธศาสตร์และองค์รวม เพื่อเชื่อมโยงการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของอาเซียนของบรูไนฯ
(1.3) ส่งเสริ มการดาเนิน การตามแผนงานประชาคม กต. กระทรวงการพัฒนา
อาเซียนของทั้ง 3 เสาอย่างสมบูรณ์
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และกระทรวง
พาณิชย์ (พณ.)
(1.4) เตรียมความพร้อมเพื่อร่วมมือกับประเทศที่จะเป็น กต. และ สธ.
ที่ตั้ง ACPHEED ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย
(2) ความสัมพันธ์กับ
เดนมาร์ก กรีซ เนเธอร์แลนด์ โอมาน กาตาร์ และสหรัฐ กต.
ประเทศภายนอก
อาหรับเอมิเรตส์ได้ลงนามตราสารภาคยานุวัติ TAC
ภูมิภาค
(3) การแลกเปลี่ยน
(3.1) สถานการณ์ ใ นเมียนมา ที่ประชุมไม่ส ามารถหา กต.
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ฉันทามติและเห็นควรเสนอให้ผู้นาพิจารณามีข้อตัดสินใจ
สถานการณ์ในภูมิภาค เกี่ยวกับการเข้าร่วมของผู้แทนเมียนมาในระดับการเมือง
และระหว่างประเทศ
ในการประชุมอาเซียนและการดาเนินการตามฉันทามติ 5
ข้อ ต่อไป
(3.2) สถานการณ์ ใ นช่องแคบไต้ห วัน ที่ประชุมแสดง กต.
ความห่ ว งกั ง วลต่ อ สถานการณ์ ค วามตึ ง เครี ย ดที่ อ าจ
น าไปสู่ การประเมินสถานการณ์ผิดพลาด โดยรั ฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนได้ออกถ้อยแถลงร่วมเรียกร้องให้
ทุ ก ฝ่ า ยใช้ ค วามยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจ และย้ าท่ า ที ส นั บ สนุ น
นโยบายจีนเดียว
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2. การประชุมคณะกรรมาธิการสาหรับเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทิศทางความร่วมมือ
ที่ ป ร ะ ชุ ม ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ค ณ ะ ท า ง า น ข อ ง ค ณ ะ กต.
กรรมการบริ ห ารส าหรั บ เขตปลอดอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ ฯ
ดาเนินการหารือในประเด็นที่คั่งค้างของร่างข้อมติสมัชชา
สหประชาชาติ เรื่อง สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์ฯ เพื่อนาส่งร่างข้อมติเชิงสารัตถะให้ที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ในปี 2566
พิจารณารับรองโดยฉันทามติ
3. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญี่ปุ่น
(1) ภาพรวมความสัมพันธ์ ที่ประชุมสนับสนุนข้อเสนอของญี่ปุ่นในการจัดการประชุม กต.
สุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ
50 ปี ความสัมพันธ์ฯ ในปี 2566 และมีมติเสนอให้ผู้นามี
ข้อตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ต่ อ ไป พร้ อ มทั้ ง ได้ ป ระกาศตราสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละค าขวั ญ
ส าหรั บ ใช้ ใ นวาระการฉลองการครบรอบ 50 ปี
ความสัมพันธ์ฯ
(2) ความร่วมมือ
ที่ประชุมยินดีต่อการสนับสนุนของญี่ปุ่นในการรับมือกับ กต. และ สธ.
ด้านสาธารณสุข
โรคโควิด-19 ของอาเซียน ทั้งการสนับสนุนเวชภัณฑ์และ
และโรคโควิด-19
วัคซีน ความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือผ่านการ
ปฏิบัติตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน
(3) เศรษฐกิจ
ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้า กระทรวงการคลัง (กค.)
และการลงทุ น โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากความตกลงทาง กต. พณ. และสานักงาน
เศรษฐกิจที่มีอยู่ เช่น ความตกลงหุ้ นส่วนทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการส่งเสริม
ระดับภูมิภาค และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น
การลงทุน (สกท.)
4. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ออสเตรเลีย
(1) ความร่วมมือ
ที่ประชุมยินดีที่ออสเตรเลียสนับสนุนข้อริเริ่มของอาเซียน กต. สธ. และสถาบัน
ด้านสาธารณสุข
ในการรับมือกับโรคโควิด -19 เช่น สนับสนุนเงิน 1 ล้าน วัคซีนแห่งชาติ
และโรคโควิด-19
ดอลลาร์ออสเตรเลีย สาหรับกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุม
ของอาเซียนและบริจาควัคซีน 36 ล้านโดสให้แก่อาเซียน
(2) สังคมและ
ที่ป ระชุมให้ ความส าคัญกับการส่ งเสริมความร่วมมือใน กต. กระทรวง
วัฒนธรรม
การป้ องกัน และลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
เพิ่ ม พู น ความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะการ สิ่งแวดล้อม (ทส.) และ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขจัดขยะทะเล ซึ่ง มท.
ไทยได้เสนอให้ มีการใช้ประโยชน์จากเงิน ทุนภายใต้ ข้ อ
ริเริ่ม Australia for ASEAN Futures
5. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน
(1) ภาพรวมความสัมพันธ์ (1.1) ที่ประชุมย้าถึงความสาคัญของสถานะความสัมพันธ์ กต.
อาเซียน-จีน เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน
และการปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุด
ยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30
ปี ความสัมพันธ์ฯ ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
แบบรอบด้าน เพื่อสั นติภ าพ ความมั่นคง ความรุ่งเรือง
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
(1.2) ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ เสนอของจี น ในการจั ด ท า กต. และกระทรวงเกษตร
แถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แถลงการณ์ และสหกรณ์
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ร่ ว มอาเซีย น-จี น ว่าด้ว ยการส่ งเสริมการพัฒ นาร่ว มกัน
และ 2) แถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์การ
ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 25
(2) การเมืองและความ ที่ป ระชุมแสดงความห่ ว งกังวลต่อสถานการณ์ช่องแคบ
มั่นคง
ไต้หวัน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงท่าทีสนับสนุน
นโยบายจี น เดี ย ว และย้ าว่ า ไม่ ป ระสงค์ จ ะให้ มี ก าร
ด าเนิ น การใด ๆ ที่ เ พิ่ ม ความตึ ง เครี ย ดและบั่ น ทอน
สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
6. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย
การเมืองและความ
ที่ประชุมสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของรัสเซียและ
มั่นคงและประเด็น
แลกเปลี่ยนความเห็น ในประเด็น ภูมิภ าคและระหว่าง
ภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ ใ นยู เ ครน ซึ่ ง รั ส เซี ย
ประเทศ
อธิบายว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นโดยมีที่มาจากการยั่วยุ
ของฝ่ายตะวันตกและสหรัฐฯ ที่ต้องการควบคุมระเบียบ
โลก ในขณะที่ รั ส เซี ย พร้ อ มเจร จากั บ ยู เ ครนและ
ยกตั ว อย่ า งความส าเร็ จของการส่ ง ออกเมล็ ด ธัญ พื ช ใน
ทะเลดาว่า เกิดขึ้นจากการเจรจาของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ไม่รวมฝ่ายตะวันตก โดยประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่
ยั งคงต้องการให้ มีการพูดคุยเพื่อหาทางออกอย่า งสั น ติ
ถึงแม้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศมีท่า ทีเ ห็ น
ต่าง
7. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 23
(1) ภาพรวมความสัมพันธ์ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานความคื บ หน้ า และผลการ
ดาเนิ น การตามแผนงานความร่ว มมืออาเซียนบวกสาม
ค.ศ. 2018-2022 และเห็ น ชอบแผนงานความร่ ว มมือ
อาเซียนบวกสามฉบับใหม่ ค.ศ. 2023-2028
(2) เศรษฐกิจ
ที่ประชุมเน้นย้าความสาคัญของความร่วมมือทางการเงิน
ของอาเซียนบวกสาม มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็น
พหุภาคีในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาค
รวมทั้งความสาคัญและประโยชน์ของกลไกการตรวจสอบ
และติดตามภาวะเศรษฐกิจโดยสานักงานวิจัยเศรษฐกิจมห
ภาคของภู มิ ภ าคอาเซี ย นบวกสามและมาตรการริ เ ริ่ ม
พัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย
8. การประชุม ARF ครั้งที่ 29
(1) ทิศทางความร่วมมือ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองเอกสารผลลั พ ธ์ ก ารประชุ ม 3 ฉบั บ
ได้ แ ก่ 1) แถลงการณ์ ก ารประชุ ม ARF เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สั น ติ ภ าพ เสถี ย รภาพ และความมั่ ง คั่ ง ผ่ า นการทู ต เชิ ง
ป้องกัน เสนอโดยกัมพูชา และร่วมอุปถัมภ์โดยจีนและไทย
2) แถลงการณ์การประชุม ARF เพื่อเน้นย้าพันธกิจที่จะ
ธารงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
เสนอโดยจีนและร่วมอุปถัมภ์โดยกัมพูชา รัสเซี ยและไทย
และ 3) กรอบงานการประชุม ARF เรื่องกระบวนการที่
ครอบคลุ ม ส าหรั บ วาระสตรี ฯ เสนอโดยสหภาพยุ โ รป
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหรัฐฯ

กต.

กต.

กต.

กค. พณ. และธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กต.
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(2) กิจกรรม

ไทยจะร่ ว มกับ สหรัฐ ฯ และจีนเป็นประธานร่ว มจัดการ
สัมมนา ARF หัวข้อ “ขยะทะเล-การจัดการขยะมูลฝอย
และแนวทางแก้ไ ข” ซึ่งคาดว่ าจะมีขึ้นในระหว่างสมั ย
ประชุมปี 2565-2566
ไทยจะร่ ว มกั บ รั ส เซี ย และจี น เป็ น ประธานร่ ว มจั ด การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF หัวข้อ “การต่อต้านการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า รส น เท ศ แ ล ะ ก า รสื่ อ ส า ร เพื่ อ ก่ อ
อาชญากรรม” ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในระหว่างสมัยประชุมปี
2565-2566
ไทยจะด ารงต าแหน่ ง ประธานร่ ว มของการประชุ ม
ระหว่างปีว่าด้วยการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธ ร่วมกับ
สหรัฐฯ และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สมัยประชุมปี 2565-2567

__________________________________

กต. และ ทส.

กต. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
และสานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
กระทรวงกลาโหม (กห.)
กต. กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม และ
สมช.

สามเสาหลักอาเซียน ประกอบด้วย (1) ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
2 เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ (ซึ่งไม่ได้ระบุในเอกสารผลการประชุมฯ ที่เสนอคณะรัฐมนตรี)
3 ฉันทามติ 5 ข้อ ได้แก่ (1) ทุกฝ่ายหยุดความรุนแรง (2) ทุกฝ่ายเจรจาอย่างสันติ (3) ให้มีทูตพิเศษเพื่อให้เกิดกระบวนการเจรจา (4) อาเซียนช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม และ (5) ทูตพิเศษเข้าไปเมียนมาเพื่อพูดคุยกับทุกฝ่าย
1

11. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อการรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วยความร่วมมือด้านความ
มั่นคงทางอาหาร ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และครั้งที่ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร โดย
หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร
สาระสาคัญ
ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร มีสาระสาคัญเป็น
การกาหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซีย นและจีนโดยการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถการผลิตตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับภูมิภาค เสริมสร้างการสื่อสารด้านนโยบาย
การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ เพื่อสร้างระบบอาหารเกษตรที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม ยืดหยุ่นและยั่งยืน ทั้ งนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับร่างแถลงการณ์ฯ
เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารสนับสนุนให้
ประเทศอาเซียนและจีนกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรระดับภูมิภาค และหน่วยงาน
ของสหประชาชาติ และกลไกต่าง ๆ โดยจะดาเนินการเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่ การมีอาหารเพียงพอ
การเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์จากอาหาร และการมีเสถียรภาพด้านอาหาร
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางดิจิทัลเพื่อกาหนดอนาคต
ร่วมกัน (Ministerial Declaration on Digital Cooperation for Shaping Our Common Future)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
ดังนี้
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1. เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางดิจิทัลเพื่อกาหนดอนาคตร่วมกัน ซึ่ง
จะมีการรับรองในการประชุม Asia - Pacific Digital Ministerial Conference 2022 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
ณ กรุ งโซล สาธารณรัฐ เกาหลี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคาที่มิใช่สาระส าคัญ และไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาเนินการได้
โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วม
รั บ รองร่ า งปฏิ ญ ญาระดั บ รั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางดิ จิ ทั ล เพื่ อ ก าหนดอนาคตร่ ว มกั น ในการประชุ ม
Asia - Pacific Digital Ministerial Conference 2022 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
สาระสาคัญ
ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางดิจิทัลเพื่อกาหนดอนาคตร่วมกัน ฉบับวันที่ 28
ตุลาคม 2565 ได้ตระหนักถึงความสาคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีส่วนในการสนับสนุนคุณค่าสากลในฐานะมนุษย์
ได้แก่ เสรีภาพ ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน และสิทธิมนุษยชน ความมุ่งมั่นของสาธารณรัฐเกาหลีในการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านดิจิทัล ในภูมิภ าคเอเชีย - แปซิฟิก ผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐ มนตรีดิจิทัลแห่งเอเชีย และ
แปซิฟิก การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่ และการสร้างระบบนิเวศทางดิจิทัลที่ น่าเชื่อถือและ
มั่น คงปลอดภัย ผ่ านการดาเนิ น การส าคัญ ได้แก่ การขยายการลงทุนโครงสร้า งพื้นฐานด้า นดิจิ ทัล การพัฒ นา
เทคโนโลยีใหม่ การใช้ข้อมูลทางดิจิทัล การพัฒนากาลังคนและการสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อสร้างชุมชนดิจิทัล พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางการดาเนินการความร่วมมือกับ UNESCAP เพื่อ
ร่วมกันส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อปฏิญญาด้านกีฬาอาเซียน จานวน 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอดังนี้
1. เห็นชอบต่อปฏิญญาด้านกีฬาอาเซียนจานวน 2 ฉบับ โดยหากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ถ้อยคาในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา โดยกรมพลศึกษา ดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองปฏิญญาตามข้อ 1
สาระสาคัญของปฏิญญาด้านกีฬาอาเซียน จานวน 2 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้
1. ปฏิญญาว่าด้วยการยกระดับบทบาทของกีฬาเพื่อการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนและบรรลุ
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี ส าระส าคั ญ โดยมี เ ป้ า หมายในการด าเนิ น การกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น เพื่ อ
(1) เสริมสร้างความร่วมมือด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นในหมู่ประชาชนอาเซียน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังความชื่นชมในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอาเซียนให้มากขึ้น และมีส่วนช่วยใน
การสร้างประชาคมอาเซียน (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลและกลไกที่ดีในการส่งเสริมการบูรณาการกีฬาและเสริมสร้าง
ความยืดยุ่น ของภาคกีฬา (3) สนับสนุนการพัฒนากีฬาเป็นเลิศตลอดจนความร่วมมือที่เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการสร้างขีดความสามารถในการทางานเพื่อตระหนักถึงศักยภาพของนักกีฬาในสนามกีฬาระดับนานาชาติ
เพื่อเป็นแนวทางในการหล่อเลี้ยงความภาคภูมิใจของอาเซียน (4) สารวจนวัตกรรมเพื่อเพิ่มการมีส่ วนร่วมของกีฬาใน
การสร้างประชาคมอาเซียนตลอดจนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 2030 โดยการหลอมรวมและการ
เสริมสร้างพลังทางสังคมผ่านกีฬา (5) เสริมสร้างการวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพในการมีส่วนร่วมของกีฬาในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติและระดับภูมิภาค และการสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อสนับสนุนการกาหนด
นโยบายตามหลักฐานและการจัดการตามผลลัพธ์ในภาคกีฬา (6) เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรเฉพาะสาขาของ
อาเซีย นที่เกี่ย วข้องในการส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ ว มด้านกีฬาและกิจกรรมทางกายในกลุ่ มอายุต่าง ๆ เพื่อก้าวไปสู่
ประชาคมอาเซียนที่มีสุ ขภาพดีและกระตือรือร้นมากขึ้น (7) ส่งเสริมการเข้าถึงกีฬาและนันทนาการอย่างครอบคลุม
เพื่อเพิ่มการมีส่ ว นร่ ว มในชุ มชนท้ อ งถิ่ น รวมทั้งสตรี คนพิการ และกลุ่ มเปราะบาง โดยการจัดตั้งเขตกี ฬ าและ
นันทนาการทั่วประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท้องถิ่นและเสริม สร้างความเป็นหุ้นส่วนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา และ (8) สารวจศักยภาพของกีฬาเพื่อสร้างโอกาส
การจ้างงานให้กับเยาวชนของอาเซียน เช่น การแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพ การฝึกอบรม และโครงการพัฒนาทักษะ
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2. ปฏิญญาว่า ด้ วยการส่งเสริ มอัต ลักษณ์ อาเซียน โดยการคุ้มครองการกีฬาและการละเล่น
พื้นบ้านในโลกสมัยใหม่ มีสาระสาคัญโดยมีเป้าหมายในการดาเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกันเพื่อ (1) อนุรักษ์
และส่งเสริมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านอาเซียนในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค (2) สนับสนุนบทบาท
ของคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้อง องค์กรเฉพาะสาขา และศักยภาพในการจัดตั้งคณะกรรมการระดับภูมิภาค
เพื่อดาเนินงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน (3) ไตร่ตรองพิจารณาองค์รวมของกีฬาและ
การละเล่นพื้นบ้านอาเซียนมากขึ้นในการแข่งขันกีฬาที่สาคัญของอาเซียน (4) ใช้ประโยชน์กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาในภูมิภาค รวมถึงเทศกาลกีฬาและวัฒนธรรม และ (5) พิจารณาการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านอาเซียน รวมถึง
การมีส่วนร่วมของเยาวชนอาเซียน สื่อ อาสมัคร ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนกีฬาและการละเล่น
พื้นบ้านอาเซียน และส่งเสริมสร้างความตระหนักในบทบาทในการสร้างประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ ปฏิญญาด้านกีฬาอาเซียน จานวน 2 ฉบับ เป็นเอกสารที่จะต้องนาเสนอต่อผู้นาอาเซียนเพื่อให้
การรั บ รองในการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 40 และครั้ ง ที่ 41 ระหว่ า งวั น ที่ 10 -13 พฤศจิ ก ายน 2565
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
14. เรื่อง ร่างแผนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ. 2565 - 2567) และร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี - ไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างแผนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ. 2565 - 2567) และร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี - ไทย
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาของแผนการขับเคลื่อนฯ และร่างบันทึกความเข้าใจข้างต้นในส่วนที่
มิใช่สาระสาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของฝ่ายไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถ
ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุ มั ติ ใ ห้ ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการต่ า งประเทศเป็ น ผู้ ล งนามใน
ร่างแผนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
(พ.ศ. 2565 - 2567) และร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี - ไทย
สาระสาคัญ
1. ร่ า งแผนการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ท วิ ภ าคี ร ะหว่ า งราชอาณาจั ก รไทยกั บ
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ. 2565 - 2567) มีสาระสาคัญ ดังนี้
1.1 ราชอาณาจั ก รไทยและราชอาณาจั ก รซาอุ ดี อ าระเบี ย เห็ น พ้ อ งที่ จ ะยกระดั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
1.2 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจัดทาบันทึกความ
เข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี - ไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็น
ประธานร่วม เพื่อเป็นกลไกในการดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนฯ ฉบับนี้ในโอกาสแรก สภาความร่วมมือดังกล่าว
จะประชุมกันทุกสองปีที่ประเทศไทยและที่ซาอุดีอาระเบียสลับกันหรือบ่อยกว่านั้นตามความจาเป็น เพื่อติดตามความ
คืบหน้าของข้อริเริ่มที่จะดาเนินการภายใต้ข้อบทของแผนการขับเคลื่อนฯ
1.3 ทั้งสองฝ่ายยืนยันความพร้อมที่จะทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดาเนินการกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายใต้แผนงานการขับเคลื่อนฯ ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทั้งสามส่วน ได้แก่
(1) ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่ จะส่งเสริม
ความร่วมมือเพื่อร่วมกันจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงข้ามชาติและภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสอดคล้อง และโดยมีการประสานงานระหว่างกัน
(2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมโอกาสทางการ
ค้าและการลงทุน ในสาขาที่ทั้ งสองฝ่ า ยมี ความเชี่ยวชาญและเป็ นเลิ ศ บนพื้นฐานของนโยบายเศรษฐกิ จชี ว ภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular - Green (BCG) Economy) ของไทย ที่มีความสอดรับกับ
วิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย ค.ศ. 2030 (Saudi Vision 2030)
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(3) ความร่ ว มมือด้านสั งคมและวัฒ นธรรม โดยทั้งสองฝ่ ายมุ่งมั่นที่จะส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสู่ประชาชนผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่าเสมอ ความร่วมมือด้าน
การศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม และข้อมูลและสื่อ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ อ
ส่งเสริมความเข้าใจและความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันให้มากขึ้น
1.4 ทั้ ง สองฝ่ า ยเห็ น พ้ อ งที่ จ ะเร่ ง รั ด การแต่ ง ตั้ ง เอกอั ค รราชทู ต ระหว่ า งกั น เพื่ อ ฟื้ น ฟู
ความสัมพันธ์ทวิภาคีและอานวยความสะดวกในการดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนฯ
1.5 แผนการขับเคลื่อนฯ ครอบคลุมระยะเวลาสามปี ตั้งแต่ปี 2565 - 2567 โดยสามารถ
ขยายระยะเวลาได้บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือร่วมกัน ผ่านสภาความร่วมมือซาอุดี - ไทย
ทั้งนี้ แผนการขับเคลื่อนฯ มิได้มีเจตนาที่จะสร้างภาระผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
2. ร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี - ไทย มีสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 สภาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานและปรึกษาหารือในหัวข้อและประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจร่วมกันในทุกมิติ
2.2 สภาฯ จะพบหารือกันเป็นระยะ ๆ และการประชุมจะถูกจัดขึ้นโดยการสลับกันเป็ น
เจ้ าภาพระหว่างทั้งสองประเทศ โดยประธานสภาฯ อาจจัดตั้งคณะกรรมการ และคณะทางาน ทั้งนี้ ประธาน
คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีระดับไม่ต่ากว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการ หรือผู้ช่วยรัฐมนตรี หรือตาแหน่งอื่นใดตามที่ตกลงกัน
ประธานสภาฯ จะอนุมัติโครงสร้างการกากับดูแลและการบริหารองค์ กร รวมถึงระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับงานของสภาฯ และคณะกรรมการ อนึ่ง แต่ละฝ่ายจะแจ้งอีกฝ่ายผ่านช่องทางทางการทูตเป็นลายลักษณ์อักษรโดย
ทันทีเมื่อมีการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการหรือคณะทางาน ซึ่งเคยได้รับการอนุมัติตามโครงสร้างการกากับดูแล
และการบริหารองค์กรไว้แล้ว นอกจากนี้ การจัดตั้งสภาฯ และการมอบหมายภารกิจจะต้องไม่ขัดกับสิทธิและหน้าที่ที่
มีอยู่เดิมของทั้งสองประเทศ ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่แต่ละประเทศหรือทั้งสองประเทศเป็นภาคี
ทั้ ง นี้ ร่ า งแผนการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ท วิ ภ าคี ร ะหว่ า งราชอา ณาจั ก รไทยกั บ
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ. 2565 - 2567) และร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี - ไทย
จะเป็ น เอกสารผลลั พ ธ์ ที่ ส าคั ญ ของการเสด็ จ ฯ เยื อ นประเทศไทยอย่ า งเป็ น ทางการของมกุ ฎ ราชกุ ม ารและ
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวัน ที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ซาอุดีอาระเบียเป็นผู้แทนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียลงนามร่างแผนการขับเคลื่อนฯ และร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
15. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้า ใจว่า ด้ วยความร่ วมมือด้านการส่งเสริ มการลงทุนโดยตรงระหว่างรั ฐบาลแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน โดยตรงระหว่างรั ฐ บาลแห่ งราชอาณาจั กรไทยกั บรัฐ บาลแห่ งราชอาณาจั กรซาอุดี อาระเบีย ในส่ ว นที่ มิ ใ ช่
สาระส าคัญ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ผลประโยชน์แ ละนโยบายของฝ่ า ยไทย ให้ ก ระทรวงการต่า งประเทศสามารถ
ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุ มั ติ ใ ห้ ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการต่ า งประเทศเป็ น ผู้ ล งนามใน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
สาระสาคัญ
1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญ ดังนี้
1.1 กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและกระทรวง
การลงทุนซาอุดีอาระเบียตกลงที่จะร่วมมือกันในด้านการลงทุนโดยตรงระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงและโอกาสทางธุรกิจ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับโอกาสใน
การลงทุนโดยตรงและการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนของทั้งสองประเทศ
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1.2 ทั้งสองฝ่ ายจะใช้มาตรการที่จาเป็นในการคุ้มครองการลงทุนของภาคีอีกฝ่ ายหนึ่ ง
ตามกลไกที่ตกลงกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ โดยแต่ละ
ฝ่ายจะรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายของตนเองที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการมีผลใช้บังคับหรือการดาเนินการตาม
บันทึกความเข้าใจฯ
1.3 บั น ทึกความเข้า ใจฯ จะไม่ก่อให้ เ กิด พั นธกรณี ทางกฎหมายหรื อภาระผู ก พัน ใด ๆ
ต่อภาคีแต่ละฝ่าย และจะไม่กระทบต่อสิทธิและพันธกรณีที่เกิดจากความตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีใด ๆ ที่มีผลผูกพัน
ภาคีแต่ละฝ่าย ทั้งสองฝ่ายจะแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการตีความหรือการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ โดย
การปรึกษาหารือกันด้วยอัธยาศัยไมตรีเพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
1.4 บันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลใช้บังคับเมื่อภาคีฝ่ายสุดท้ายมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรผ่านช่องทางทางการทูตว่า ได้ดาเนินการตามกระบวนการภายในเพื่อให้มีผลใช้บังคับเสร็จสิ้นแล้วและจะมีผลใช้
บังคับเป็นเวลาสองปี โดยจะมีผลใช้บังคับต่อไปโดยอัตโนมัติอีกครั้งละสองปี เว้นแต่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งภาคีอีก
ฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางทางการทูตถึงเจตนาที่จะบอกเลิกบันทึกความเข้าใจอย่างน้อยหกเดือนก่อน
วันสิ้นสุดของบันทึกความเข้าใจฯ
ทั้ ง นี้ ระหว่ า งการเสด็ จ ฯ เยื อ นไทยของมกุ ฎ ราชกุ ม าร และนายกรั ฐ มนตรี แห่ ง ราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายไทยและฝ่ายซาอุดีอาระเบียเห็นชอบให้มีพิธีลงนาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็น
ผู้แทนรัฐบาลไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบียเป็นผู้แทนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียลงนาม
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว
16. เรื่อง การเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้ประเทศไทย
เข้ า ร่ ว มกลุ่ ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People และมอบหม าย ให้ รั ฐ ม น ต รี ว่ า
การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามในเอกสารเข้าร่ วมกลุ่มฯ เพื่อนาส่งให้สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสและสาธารณรัฐคอสตาริกาต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาสาระของเอกสารเข้าร่วม
กลุ่ ม ดั ง กล่ า ว ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส าระส าคั ญ หรื อ ไม่ ขั ด ต่ อ ผลประโยชน์ ข องประเทศไทย ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีใหม่อีกครั้ง
สาระสาคัญ
1. กลุ่ ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People เป็นกลุ่ มแนวร่ว มระหว่ า ง
ประเทศอย่างไม่เป็นทางการ จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐคอสตาริกา ในระหว่าง
การประชุมสมัช ชาภาคีกรอบอนุ สั ญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 เมื่อ
พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายหลัก คือ 1) ปกป้องคุ้มครองพื้นที่ทางบกและทางทะเลของโลกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30
ของพื้นที่โลก ภายในปี ค.ศ. 2030 2) ส่งเสริมการแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solutions)
ตามแนวทางของกรอบอนุสั ญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 3) สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 ซึ่งจะรับรองในการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 19 ธันวาคม 2565
2. เป้าหมายหลักของกลุ่มในการคุ้มครองพื้นที่ทางบกและทางทะเลของโลกอย่างน้อยร้อยละ 30
ภายในปี ค.ศ. 2030 เป็นเป้าหมายภายใต้กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 ซึ่งมี
ความท้าทายเนื่องจากกลไกและตัวชี้วัดในการติดตามเป้าหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งหากแล้วเสร็จประเทศไทยจะต้องพิจารณาและนามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้ องกับ
บริบทของประเทศและความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ ตาม การเข้าร่วมกลุ่มฯ จะเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวในอนาคต
ทั้งนี้ การเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People จะสนับสนุน
การดาเนินงานของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทให้ได้ร้อย
ละ 55 ภายในปี พ.ศ. 2580 และเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระดับโลกด้านการบริหาร
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จัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และยังเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกาหนดการเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการ
ประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปคในฐานะ Guest of the Chair โดยมีกาหนดการเข้าพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ทาเนียบรัฐบาล
17. เรื่ อง ร่ า งกรอบท่า ทีของประเทศไทยต่ อวาระการประชุ มภาคีอนุสัญญาว่า ด้ว ยการค้า ระหว่า งประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP19)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการของร่างกรอบท่าทีของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP19)
2. หากมีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขร่างกรอบท่าทีของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP19) ที่มิใช่
สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย (ผู้อานวยการกอง
คุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา) เป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่
จนสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ปานามา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงปานามา ซิตี้ สาธารณรัฐ
ปานามา
สาระสาคัญ
การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
ครั้งที่ 19 (CITES CoP19) มีข้อเสนอ (Proposals) และวาระการประชุมที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ ในการดาเนินงานให้
เป็นไปตามอนุสัญญา CITES (Working Documents) ดังนี้
1. วาระที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ (Proposals) มีวาระที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับประเทศไทย เพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงสถานะของชนิดพันธุ์ตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา ดังนี้
(1) นกกางเขนดง (Kittacincla malabarica) เสนอให้บรรจุอยู่ในบัญชี 2
(2) นกปรอดแม่ทะ (Pycnonotus zeylanicus) เสนอปรับจากบัญชี 2 เป็นบัญชี 1
(3) ตะกอง (Physignathus cocincinus) เสนอให้บรรจุอยู่ในบัญชี 2
(4) ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ์ Carcharhinidae (Carcharhinidae spp.) เสนอให้บรรจุอยู่
ในบัญชี 2
(5) ปลาฉลามหัวค้อนสกุล Sphyrna spp. เสนอให้บรรจุอยู่ในบัญชี 2
(6) ปลากระเบนน้ าจื ด (Potamotrygon albimaculata, P. henlei, P. jabuti, P.
leopoldi, P. marquesi, P. signata และ P. wallacei) เสนอให้บรรจุอยู่ในบัญชี 2
(7) ปลาโรนันทุกชนิด (Guitarfishes) ในสกุล Rhinobatidae (Rhinobatidae spp.) เสนอ
ให้บรรจุอยู่ในบัญชี 2
(8) ปลิงทะเลทุกชนิด (Thelenota spp.) เสนอให้บรรจุอยู่ในบัญชี 2
(9) ไม้พะยูงอินเดีย (Dalbergia sissoo) เสนอให้ถอดออกจากบัญชี 2
โดยชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชี 1 (Appendix I) เป็นชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่อยู่ในสภาวะเสี่ยง
ใกล้สูญพันธุ์ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบจากการค้าซึ่งการค้าชนิดพันธุ์เหล่านี้ต้องเป็นไปโดยความเข้มงวดและโดยไม่มี
วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ์ และจะอนุญาตโดยมีข้อกาหนดเฉพาะ
เช่น กรณีการศึกษาวิจัย การเพาะพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งการค้าชนิดพันธุ์ในบัญชี 1 จะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศผู้
นาเข้าก่อน ประเทศผู้ส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกได้ และชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชี 2 (Appendix II) เป็นชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่มีสถานภาพไม่เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ แต่หากไม่มีการควบคุมการค้าอาจทาให้มีสถานะใกล้สูญพันธุ์
เหมือนบัญชี 1 ได้ การค้าจึงสามารถดาเนินการได้โดยมีระบบการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ประโยชน์ที่มาก
เกินไปจนส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ ทั้งนี้ การกาหนดชนิดพันธุ์ในบัญชี 2 ยังครอบคลุมถึงชนิดสัตว์
หรือพืชที่มีความคล้ายคลึงกับชนิดพันธุ์ที่มีการค้าด้วย เพื่อประสิ ทธิภาพในการควบคุมการค้า ซึ่งการค้าชนิดพันธุ์ใน

32

บัญชี 2 ประเทศผู้ส่งออกจะต้องออกใบอนุญาตส่งออกเพื่อเป็นการรับรองว่า “การส่งออกนั้นไม่กระทบต่อการดารง
อยู่ของชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติ”
2. วาระการประชุมที่เกี่ยวกับกฎระเบียบในการดาเนินงานให้เป็นไปตามอนุสัญญา CITES (Working
Documents) ที่สาคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทย โดยจะขอกล่าวถ้อยแถลง (Intervention) ในที่ประชุม CITES
CoP19 ดังนี้
(1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะขอกล่าวถ้อยแถลงในวาระที่เกี่ยวข้องกับ
สัตว์ตระกูลเสือ และลิ่น
(2) กรมประมง จะขอกล่าวถ้อยแถลงในวาระที่เกี่ยวข้องกับ Introduction from the sea
(3) กรมวิชาการเกษตร จะขอกล่าวถ้อยแถลงในวาระที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม
ของกล้ ว ยไม้ บั ญ ชี 2 กรณี ก ารยกเว้ น ไม่ ค วบคุ ม การค้ า กล้ ว ยไม้ ลู ก ผสม 4 สกุ ล (Dendrobium, Cymbidium,
Phalaenopsis, Vanda) เรื่องความท้าทายในการระบุชนิดและปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทาร่างกรอบท่าทีของประเทศไทยต่อวาระ
การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 ( CITES
CoP19) โดยกรอบข้อคิดเห็นและท่าทีของประเทศไทยเป็นไปตามข้อผูกพันที่ไทยในฐานะรัฐภาคีมีต่ออนุสัญญาฯ
CITES และตามกรอบของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาที่จะไม่ทาให้ประเทศไทยต้องเสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ จาก
การทาความตกลงหรือให้ความเห็นดังกล่าว
สาหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญ
พันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP19) มีกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ปานามา คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ กรุงปานามา ซิตี้ สาธารณรัฐปานามา
18. เรื่ อง ร่ า งปฏิญญาร่ วมว่า ด้ วยแผนปฏิบัติการร่ วมเพื่อเสริ มสร้ า งความเป็น หุ้น ส่วนยุทธศาสตร์ ร ะหว่ า ง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (พ.ศ. 2565 - 2570) และร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (พ.ศ. 2565 - 2570) และร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (พ.ศ. 2565 - 2570) ทั้งนี้ หากมีการแก้ไข
ร่างปฏิญญาร่วมฯ และร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้
กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดาเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
2. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในร่างปฏิญญาร่วมฯ
สาระสาคัญ
กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ร่วมกันจัดทาร่างปฏิญญาร่วม
ว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมฯ และร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ร่างแผนปฏิญญาร่วมว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่ว มกัน
ระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายเกาหลีใต้ในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันด้วยการประกาศใช้
และการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการร่วมฯ โดยไทยและเกาหลีใต้มุ่งที่จะสอดประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ของทั้งสองฝ่ าย และสนองต่อการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ในระดับภูมิภ าคและระหว่างประเทศได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางกรอบความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็น
หุ้ น ส่ ว นทางยุ ทธศาสตร์ ร ะหว่ างไทยกับ เกาหลี ใต้ โดยมีทิศทางที่ชั ดเจน และเกิดผลลั พ ธ์ที่ เ ป็นรู ปธรรมในห้ ว ง
ระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2565 - 2570) โดยประกอบด้วยสาขาความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่
(1) การเมืองและความมั่นคง (2) การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนและวัฒนธรรม (3) สาธารณสุข (4) อุตสาหกรรม
แห่งอนาคตและการค้า (5) เศรษฐกิจสีเขียว และ (6) การพัฒนาที่ยั่งยืน
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ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกาหนดการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 40 และ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2565 ที่กรุงพนมเปญ และ
หารื อทวิภ าคีกับ นายยุ น ซ็อก-ย็ อล (Yoon Suk-yeol) ประธานาธิบดีเกาหลี ใต้ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารือทวิภาคีดังกล่าว ผู้นาทั้งสองประเทศจะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามร่า งปฏิญญา
ร่วมว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมฯ ระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายปัก
จิน (Park Jin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้
โดยการลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ระหว่างไทย
และเกาหลีใต้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือตามร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ซึ่งการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ร่ว มฯ ให้ มีผ ลลั พธ์ที่เป็ น รู ป ธรรมอัน จะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒ นาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างรอบด้านและ
ประชาชนทั้งสองฝ่าย รวมทั้งสนับสนุนการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลี
ใต้สู่การเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership)” ต่อไป โดยคานึงว่า
ในปี 2570 ไทยและเกาหลีใต้จะครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
19. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน กับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ (กระทรวงพาณิชย์) (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่า ง
กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) กับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย (บันทึกความ
เข้าใจฯ) ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ พณ. สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่าง
บันทึกความเข้าใจฯ
(สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทยเสนอให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565)
สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า
1. สืบเนื่องจากการประชุม JC เศรษฐกิจไทย - จีน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2561
กรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศของจีนได้หารือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของ พณ. ในประเด็น
แนวทางความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์1 และเสนอที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจฯ
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดประชุมพิจารณาขอความเห็นหน่วยงานภายใน พณ. เกี่ยวกับบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวเมื่อวัน ที่ 18 กรกฎาคม 2562 ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ เห็นว่า การลงนามในบันทึกความเข้า ใจ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมื อด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของทั้งสองฝ่าย พณ. จึงได้หารือกับกระทรวง
พาณิช ย์ ของจี น จนเห็ น พ้ องกั น เกี่ ย วกับ เนื้ อหาและสาระของร่ างบัน ทึ ก ความเข้า ใจฯ โดยอัครราชทูต ที่ป รึ ก ษา
ฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ประจาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทยได้เข้าพบเพื่อเสนอ
ให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค (APEC Ministerial Meeting: AMM)
ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565
3. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและกาหนดขอบเขตความ
ร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและจีน ซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญโดยสรุป
ดังนี้
ประเด็น
สาระสาคัญ
ขอบเขตความร่วมมือ
1. ส่งเสริมการค้าแบบทวิภาคี ของสินค้าที่มีคุณภาพสูง และส่งเสริมสินค้า
ของทั้งสองประเทศผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขยายตลาดและ
เพิ่มฐานลูกค้า
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2. ร่วมกันศึกษาแนวทางเพื่อ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อ การ
พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในด้านการขนส่ง การกระจายสินค้า และ
การชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
3. ส่งเสริมความร่ วมมือทางวิชาการและการสร้างขีดความสามารถด้ าน
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาผ่านการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหรือหลักสูตรต่าง ๆ
4. ทั้ ง สองฝ่ า ยจะร่ ว มกั น ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ด้ า นพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
การบังคับใช้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นระยะเวลา 3 ปี และจะมีผลบังคับใช้
ต่อไปโดยปริยาย เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกร่างบันทึกความเข้าใจฯ แก่อีก
ฝ่ายอย่างน้อย 6 เดือน ผ่านช่องทางการทูต
ก า ร แ ก้ ไ ข บั น ทึ ก ค ว า ม ดาเนินการผ่านการตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
เข้าใจฯ
ความผู ก พั น ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านการเงินใด ๆ ในการให้
และกฎหมาย
ความสนับสนุนทางการเงินหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และไม่ถือเป็น
สนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านการเงินใด ๆ ในการสนับสนุนทางการเงินหรือ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และไม่ถือเป็นสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
-----------------1 พาณิ ช ย์ อิเ ล็ กทรอนิ กส์ (E-Commerce) หมายถึง การค้ า และการบริ การผ่ า นระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ เช่ น
การค้าออนไลน์ ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
20. เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห่ ง
ออสเตรเลียว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งออสเตรเลีย
ว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงพาณิชย์ ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งออสเตรเลียว่า
ด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
3. มอบหมายให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศออกหนั ง สื อ มอบอ านาจเต็ ม ( Full Powers) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงพาณิช ย์ ลงนามใน
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งออสเตรเลียว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ
สาระสาคัญ
ร่าง MoU ประกอบด้วย 8 ส่วนสาคัญ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยจะ
เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เป็นภาคี รวมทั้งให้ความสาคัญกับความเท่าเทียม
ทางเพศและบทบาทของสตรีในระบบเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ
2. บริบท SECA จะช่วยสนับสนุ นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ความตกลงการจัด ตั้ง
เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
3. สาขาความร่ ว มมื อ ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ รวมถึงแต่ไ ม่จ ากั ดเฉพาะ 8 สาขา ได้แก่ (1) เกษตร
เทคโนโลยี และระบบอาหารที่ยั่งยืน (2) การท่องเที่ยว (3) บริการสุขภาพ (4) การศึกษา (5) การค้าดิจิทัลและ
เศรษฐกิจดิจิทัล (6) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (7) การลงทุนระหว่างกัน และ (8) พลังงาน เศรษฐกิจสีเขียว และการลด
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การปล่อยคาร์บอน ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องจัดทารายละเอียดความร่วมมือและวาระการดาเนินงานซึ่งจะมีการระบุ
รายละเอียดกิจกรรมภายใต้สาขาความร่วมมือทั้ง 8 สาขา ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจและเห็นว่าสามารถพัฒนาต่อยอด
ต่อไปได้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของ MoU โดยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังการลงนาม MoU
4. การประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสประจาปี เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
5. ระยะเวลาดาเนินการ รวม 3 ปี แต่อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและจะ
ไม่ยกประเด็นความแตกต่างเกี่ยวกับการตีความหรือการดาเนินงานขึ้นตัดสินโดยศาลหรือประเทศที่สาม
6. งบประมาณ จะต้องมีการตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีต่อไป
7. สถานะของ MoU ไม่ มี ผ ลผู ก พั น ทางกฎหมาย โดยการด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เป็นภาคี และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความตกลงที่มีอยู่แล้ว
8. ข้อมูลลับ จะได้รับความคุ้มครองตามกฎระเบียบภายในประเทศ
ประโยชน์
นอกจาก SECA จะช่ว ยสนั บ สนุนการนาปฏิญญาร่ว มว่าด้ว ยความเป็นหุ้ นส่ ว นทางยุ ทธศาสตร์
ระหว่ า งราชอาณาจั ก รไทยกั บ ออสเตรเลี ย ไปสู่ ก ารปฏิบั ติใ ห้ เกิ ด ผลลั พ ธ์อ ย่ า งเป็ นรู ป ธรรมแล้ ว ยั ง ช่ ว ยกระชับ
ความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกัน
อีกทั้งยังสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศษฐกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ และสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการระหว่างไทยกับออสเตรเลียในด้านอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ทั้งนี้ ไทยและออสเตรเลียมีเป้าหมายจะผลักดันให้มีการลงนาม MoU ในช่วงการประชุมรัฐมนตรี
เอเปคและการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร
21. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 40 และครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบต่ อ ร่ า งเอกสารในข้ อ 2 และ 3 จ านวน 18 ฉบั บ โดยหากมี ค วาม
จาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ
หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก รวมทั้ง ให้นายกรัฐมนตรี
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารในข้อ 2 และให้รองนายกรัฐมนตรีแ ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศเป็นผู้ลงนามร่างเอกสารในข้อ 3.1 และให้เลขาธิการอาเชียนเป็นผู้ลงนามร่างเอกสารในข้อ 3.2
ในนามของอาเซียนตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนเสนอร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 40 และครั้งที่ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ประสานและรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวม 18 ฉบับ โดยแบ่งเป็นเอกสารที่ผู้นาจะร่วมรับรอง (adopt) จานวน 16 ฉบับ เอกสาร
ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะลงนาม จานวน 1 ฉบับ
และเอกสารที่เลขาธิการอาเซียนจะลงนามในนามอาเซียน จานวน 1 ฉบับ
ทั้ ง นี้ จะมี เ อกสารเพิ่ ม เติ มอี ก 9 ฉบั บ ซึ่ ง ส่ ว นราชการเจ้ าของเรื่อ งจะด าเนิ นการเพื่ อ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ได้แก่ (1) ร่างถ้อยแถลงผู้นาอาเซียนว่าด้วยปีแห่งเยาวซนอาเซียน พ.ศ. 2565 เพื่อ
เสริมสร้างบทบาทของเยาวชนในการสร้างประชาคมเซียน และ (2) ร่างปฏิญญาว่าด้วยการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
ครอบคลุม และยืดหยุ่นในการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีในอาเซียน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เป็นส่วนราชการเจ้าของเรื่อง (3) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สาหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 โดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส่ว นราชการเจ้าของเรื่อง (4) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่า
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงด้ า นอาหาร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น ส่ ว นราชการเจ้า ของเรื่อง
(5) ร่ างปฏิญญาอาเซีย นว่าด้ว ยการเชื่อมโยงสิ ทธิประกันสั งคมส าหรับแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซี ยน โดย
กระทรวงแรงงานเป็นส่วนราชการเจ้าของเรื่อง (6) ร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่
สร้างสรรค์และมีการปรับตัวเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นส่วน
ราชการเจ้าของเรื่อง (7) ร่างปฏิญญาว่าด้วยการยกระดั บบทบาทของการกีฬาเพื่อการสร้างประชาคมอาเซียนและ
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บรรลุ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยืน และ (8) ร่ างปฏิญญาว่าด้ว ยการส่ งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนด้วยการคุ้มครอง
การกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในโลกสมัยใหม่ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นส่วนราชการเจ้าขอ งเรื่อง
และ (9) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
2. สาระสาคัญของร่างเอกสารที่จะรับรอง จานวน 16 ฉบับ ได้แก่
2.1 ร่างแถลงการณ์ผู้นาอาเซียนในโอกาสครบรอบ 55 ปีของอาเซียน (Draft ASEAN
Leaders’ Statement on the 55th Anniversary of ASEAN) เป็นเอกสารที่ส ะท้อนถึงความส าเร็จของอาเซี ย น
ตลอดระยะเวลา 55 ปีที่ผ่านมา โดยเน้นย้าถึงหลักการที่สาคัญของอาเซียนและความเป็นแกนกลางของอาเซียน
ตลอดจนกล่าวถึงความร่วมมือและการดาเนิน การที่สาคัญเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนใน
อนาคต โดยครอบคลุมความร่วมมือภายใต้ทั้ง 3 เสาของประชาคมอาเซียนและความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนภายนอกของ
อาเซียน
2.2 ร่างวิสัยทัศน์ผู้นาอาเซียนว่าด้วย “อาเซียน เอ.ซี.ที. : รับมือความท้าทายร่วมกัน ”
(Draft ASEAN Leaders’ Vision Statement on “ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together”) เป็ น
เอกสารที่สอดคล้องกับหัวข้อหลัก (theme) การเป็นประธานอาเซียนปี 2565 ของกัมพูชา โดยเนื้อหาในเอกสาร
สะท้ อ นความมุ่ ง มั่ น ของอาเซี ย นในการด าเนิ น งานร่ ว มกั น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของประชาคมอาเซี ยน
ผ่านความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ภายใต้ทั้ง 3 เสาของประชาคมอาเซียน รวมทั้งการดาเนินความสั มพันธ์กับภาคี
ภายนอก
2.3 ร่ า งแกลงการณ์ ผู้น าอาเซียนว่า ด้วยวาระความเชื่อมโยงระหว่า งกัน ในอาเซียน
ภายหลั ง ปี ค.ศ. 2025 (Draft ASEAN Leaders’ Statement on ASEAN Connectivity Post-2025 Agenda)
เป็นเอกสารประกาศเจตนารมณ์และแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025
โดยเฉพาะการฟื้นตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนยกระดับการดาเนินงานด้านความเชื่อมโยงภายหลัง
ปี ค.ศ. 2025 ให้เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุม มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการระดับภูมิภาค และมี
นโยบายที่มุ่งสู่อนาคต อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นเมืองอัจฉริยะ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การสร้างความเข้มแข็งและ
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน การเติบโตสีเขียว และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคีภายนอก
2.4 ร่างปฏิญญาผู้นาอาเซียนว่าด้วยการให้ความสาคัญแก่สี่สาขาความร่วมมือหลักของ
มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิกภายใต้กลไกที่อาเซียนมีบทบาทนา (Draft ASEAN Leaders’ Declaration on
Mainstreaming Four Priority Areas of the ASEAN Outlook on the Indo- Pacific within ASEAN- led
Mechanisms) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินความร่วมมือกับภาคีภายนอกใน 4 สาขาของมุมมอง
อาเซีย นต่ออิน โด-แปซิ ฟิ ก ได้แก่ (1) ความร่ ว มมือทางทะเล (2) เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยืน ค.ศ. 2030 ของ
สหประชาชาติ (3) ความเชื่อมโยง และ (4) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ โดยดาเนินการภายใต้กลไกที่
อาเซียนมีบทบาทนา รวมถึงจัดทาแผนการส่งเสริมมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมให้คู่เจรจาของ
อาเซียนได้ร่วมจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคต่อไป
2.5 ร่ า งแผนแม่บทอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท พ.ศ. 2565-2569 (Draft ASEAN
Master Plan on Rural Development 2022 to 2026) มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า ประสงค์ 6 ประเด็ น ส าคั ญ ดั ง นี้
(1) ความมั่ น คงด้ า นอาหารและภู มิ ภ าคที่ ป ลอดภั ย ลดภาวะความหิ ว โหยและทุ พ โภชนาการ รวมทั้ ง การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ (2) โอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและเอื้อต่อการดารงชีพและการจ้างงานอย่าง
ต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้าและความยากจนของประชาชนในชนบท (3) ชุมชนสาหรับทุกคนผ่านการศึกษา สุขภาพ
และบริการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนในทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มคนชายขอบ
ผู้หญิง เด็ก เยาวชน และคนพิการ (4) การพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม การสร้างภูมิคุ้มกัน และการปรับตัวต่อ
สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (5) การมีส่วนร่วมของชุมชนอาเซียนต่อเวทีระดับ
ภูมิภ าคต่าง ๆ ในข้อริ เริ่ มด้านสวัส ดิการ นโยบาย การมีส่ ว นร่ว ม และธรรมาภิบาล และ (6) การลงทุนอย่ า ง
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระบบการเกษตรและอาหาร โดยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่มีความก้าวหน้าในภูมิภาค มีส่วนร่วมและศักยภาพที่เท่าเทียมระดับโลก ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยเป็นส่วน
ราชการเจ้าของเรื่อง
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2.6 ร่างปฏิญญาผู้นาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการยุติความเหลื่อมล้าและการมุ่งสู่การยุติ
ปัญหาเอดส์ภายในปี ค.ศ. 2030 (Draft ASEAN Leaders’ Declaration on Ending Inequalities and Getting
on Track to End AIDS by 2030) มีสาระสาคัญในการร่วมมือกันเพื่อยุติความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมและ
การยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ภายในปี 2573 โดยประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงที่จะมุ่งมั่นสู่การยุติ เอดส์
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ยุติความเหลื่อมล้า สนับสนุนการดาเนินงานที่ยั่งยืนและเพิ่มการจัดหาเงินทุน
สาหรับเอชไอวีและเอดส์เพื่อยุติเอดส์ในอาเซียน ภายในปี 2573 ทั้งนี้ กระทรวง
สาธารณสุขเป็นส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
2.7 ร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยสตรี สันติภาพ และความมั่นคง
(Draft ASEAN Regional Plan of Action on Women, Peace and Security) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การบูร
ณาการมิติเพศภาวะอยู่ในกระบวนการส่งเสริมสันติภาพ และผลักดันให้วาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคงอยู่ภายใต้
กระบวนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในภูมิภาค รวมทั้งกาหนดกรอบ แนวทาง จัดลาดับความสาคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติในการผลักดันประเด็นดังกล่าวในระดับประเทศ และภูมิภาค นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนผลักดันประเด็นดังกล่าวในระดับท้องถิ่นและในร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติ สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้กาหนดนโยบาย
หน่วยงานรัฐบาล และประชาสังคม ผ่านยุทธศาสตร์สาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ การคุ้มครอง การมีส่วนร่วม
การ
ป้องกัน การบรรเทาและฟื้นฟู และการดาเนินการและการประสานงาน ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เป็นส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
2.8 ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยวาระการครบรอบ 20 ปีของปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติ
ของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ (Draft Joint Statement on the 20th Anniversary of the Declaration on
the Conduct of Parties in the South China Sea) มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้าความสาคัญของปฏิญญาว่าด้วยการ
ปฏิบัติของภาคีฝ้ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นเอกสารสาคัญที่อาเซี ยนและจีนได้ลงนามร่วมกันเมื่อปี 2545 ที่กรุง
พนมเปญ ตลอดจนความสาคัญของการรักษาและการส่งสริมสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ ความปลอดภัยและ
เสรี ภ าพของการเดิ น เรื อ และบิ น ผ่ า น รวมถึ ง การปฏิบั ติ ตาม Declaration on the Conduct of Parties in the
South China Sea และส่งเสริมการจัดกิจกรรมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
2.9 ร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มอาเซี ย น-จี น ว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาร่ ว มกั น (Draft
ASEAN-China Joint Statement on Promoting Common Development) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ผลั ก ดั น ความ
ร่วมมือภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างอาเซียนกับจีนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการ
ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันผ่านแนวคิดและนโยบายที่สาคัญ อาทิ การสร้างความร่วมมือระหว่างข้อริเริ่มสายแถบและ
เส้นทางกับมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างข้อริเริ่มการพัฒนาแห่ง โลกกับ
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025
2.10 ร่างแกลงการณ์ผู้นาอาเซียน-สหรัฐฯ เพื่อจัดตั้งความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
แบบรอบด้ า นอาเซี ย น-สหรั ฐ ฯ (Draft ASEAN-U.S. Leaders’ Statement to Establish the ASEAN-U.S.
Comprehensive Strategic Partnership) เป็ นเอกสารประกาศการปรับ ความสั ม พันธ์ อาเซีย น-สหรัฐ ฯ ให้ เป็ น
“หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน” โดยเน้นย้าการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนความ
เป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค และการดาเนินการตามมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิกผ่าน
กลไกที่อาเซียนมีบทบาทนา ความร่วมมือทางทะเล ความเชื่อมโยงในมิติเศรษฐกิจและสังคม การดาเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
ยั่งยืน การเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง และการสนับสนุนการเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน
2.11 ร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มส าหรั บการประชุ ม สุด ยอดอาเซี ยน-แคนาดา สมัย พิ เ ศษ
เพื่ อ ฉลองวาระครบรอบ 45 ปี ความสั ม พั น ธ์ อ าเซี ย น-แคนาดา (Draft ASEAN-Canada 45th Anniversary
Commemorative Summit Joint Statement) เป็ น เอกสารผลลั พ ธ์ ก ารประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น -แคนาดา
สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา โดยเน้นย้าการขับเคลื่อนความร่วมมือใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การหารืออย่างสร้างสรรค์ภายใต้กลไกการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ARF) ความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในรูปแบบเดิม
และรู ป แบบใหม่ การบริ ห ารจั ดการแนวชายแดน การแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมา ความร่ว มมือด้านเศรษฐกิจ
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สาธารณสุข การจัดการภัยพิบัติ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาคเอกชน การส่ งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและ
การผลักดันวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชน
2.12 ร่ า งแกลงการณ์ ร่ ว มว่ า ด้ ว ยความเป็ น หุ้ น ส่ ว นเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ บบรอบด้ า น
อาเซี ย น-อิ น เดี ย (Draft Joint Statement on ASEAN-Indo Comprehensive Strategic Partnership ) เป็ น
เอกสารประกาศการปรับความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ให้เป็น “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน” โดยเนันย้า
การขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรม
ภูมิภาค การส่งเสริมความร่วมมือภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก และข้อริเริ่มมหาสมุทรอินโด-แปซิฟิก ความ
ร่วมมือทางทะเล การจัดการภัยพิบัติ ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ เศรษฐกิจความเชื่อมโยง สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
อาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข อวกาศ การลดช่องว่าง การพัฒนา การฟื้นฟูการท่องเที่ยว และการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน
2.13 ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2 ว่าด้วย
ความร่ ว มมื อ ต่ อ มุ ม มองอาเซี ย นต่ อ อิ น โด-แปซิ ฟิ ก (Draft Joint Statement of the 2nd ASEAN-Australia
Summit on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) เป็นเอกสารยืนยันการเป็นหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมภายใต้
สาขาหลั กในเอกสารมุ มมองอาเซีย นต่ ออิ น โด-แปซิฟิ ก ซึ่งประกอบด้ว ยความร่ว มมื อ ทางทะเล ความเชื่ อมโยง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ
2.14 ร่างแกลงการณ์ผู้นาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการขับเคลื่อนการ
เสริ ม สร้ า งพลั ง ทางเศรษฐกิ จ ของสตรี (Draft East Asia Summit Leaders’ Statement on Advancing
Women’s Economic Empowerment) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโค
วิด-19 โดยสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนาที่ครอบคลุมบทบาทของสตรี การส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่ า งเพศ ทั้ ง ในด้ า นการเสริ ม ทั ก ษะและศั ก ยภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม และ
คณิตศาสตร์ และการเข้าถึงการศึกษาด้านเทคโนโลยี การส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ในกลุ่มสตรี รวมถึงการ
สนับสนุนผู้ประกอบการสตรี
2.15 ร่างแถลงการณ์ผู้นาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวัน ออกว่า ด้วยการเสริ ม สร้ า ง
ความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อการฟื้ น ฟูที่ครอบคลุมในยุค หลังโควิด -19 (Draft East Asia Summit Leaders’
Statement on Strengthening Energy Cooperation for a Comprehensive Post- COVID- 19 Recovery)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค ผ่านการสนับสนุนการรัก ษาห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะ
พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่กลไกการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านพลังงาน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนทาง
วิทยาศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรของประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกให้พร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนผ่านทางพลังงานในอนาคต
2.16 ร่ า งแถลงการณ์ ผู้ น าการประชุ ม สุ ด ยอดเอเชี ย ตะวั น ออกว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
อ า ส า ส มั ค ร เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ( Draft East Asia Summit Leaders’ Statement on Promoting
Volunteerism for Sustainable Development) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ ด้ า นการส่ ง เสริ ม
บทบาทของอาสาสมัครในประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในการผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการฟื้นฟูจากโควิด -19 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการ
จัดการ อาสาสมัคร การฝึกอบรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกัน
3. สาระสาคัญของร่างเอกสารที่จะลงนาม จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
3.1 ร่ า งหนั ง สื อ ให้ ค วามยิ น ยอมต่ อ การภาคยานุ วั ติส นธิ สั ญ ญามิ ต รภาพและความ
ร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยราชอาณาจักรสเปน (Draft Letter of Consent for the Accession to
the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) by the Kingdom of Spain) (ลงนามโดย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็น
ทางการ ที่นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เห็นชอบต่อคาขอของสเปนในการภาคยานุวัติสนธิสั ญ ญา
มิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศจะจัดทาหนังสือให้
ความยินยอมต่อการภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ ลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ ทั้งนี้ กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียน
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กาหนดจัดพิธีลงนามตราสารภาคยานุวัติโดยราชอาณาจักรสเปนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่กรุงพนมเปญในช่วง
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ ครั้งที่ 41
3.2 ร่ า งความตกลงว่า ด้ว ยความร่ ว มมื อทางวิชาการระหว่า งอาเซี ยนกั บจีน (Draft
Agreement on Technical Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the
Government of the People’s Republic of China) (ลงนามโดยเลขาธิการอาเซียนร่วมกับฝ่ายจีน) มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิซาการระหว่างอาเซียนกับจีนผ่านการดาเนินโครงการที่จีนจะให้การสนับสนุน โดย
ครอบคลุมด้านที่อาเซียนให้ความสาคัญ อาทิ สาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาต การฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็น
ต้น
22. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการให้เอก
สิทธิ์ การยกเว้น และสิทธิประโยชน์แก่ผู้เชี่ยวชาญ จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ที่ดาเนิน
โครงการภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่า งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้กับรัฐบาลญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการ
ให้เอกสิทธิ์ การยกเว้น และสิทธิประโยชน์แก่ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นที่ดาเนิ น
โครงการภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ
รัฐบาลญี่ปุ่น ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประยชน์ของ
ประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดาเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอี ก
รวมทั้งให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฉบับ
ดังกล่าว ร่วมกับผู้ได้รับมอบอานาจจากฝ่ายญี่ปุ่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ มีสาระสาคัญ คือ (1) ในกรณีที่ JICA ส่งผู้เชี่ยวชาญของ JICA หรือทีมงาน
ของญี่ปุ่นมาดาเนินโครงการภายใต้ความตกลงฯ ในไทย รัฐบาลไทยจะให้เอกสิทธิ์และสิทธิประโยชน์แก่ผู้เชี่ยวชาญ
และทีมงาน พร้อมทั้งสมาชิกครอบครัวที่พานักอยู่ในไทยตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 ของความตกลงทวิภาคีฯ
ค.ศ. 1981 โดยอนุโลม (mutatis mutandis) (2) การอานวยความสะดวกทางด้านอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และวัสดุที่
ได้รั บ จั ดสรรภายใต้ความตกลงฯ ให้ ใช้ข้อ 8 ของความตกลงทวิภาคีฯ ค.ศ. 1981 โดยอนุโ ลม และ (3) หนังสื อ
แลกเปลี่ ย นฯ จะมีผ ลบั งคับ ใช้นั บ ตั้ง แต่วัน ที่ ไทยลงนามหนัง สื อ ตอบและมีผ ลบัง คับ ใช้ตราบเท่ าที่ ความตกลงฯ
ยังคงบังคับใช้
ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับระหว่างคู่ภาคีว่าไม่มีความจาเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอานาจเต็มสาหรับการลง
นามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าว
23. เรื่อง การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการฝึกอบรมโดยการใช้การทางาน
เป็นฐานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐ
ออสเตรีย
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบและอนุ มั ติ ก ารลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า น
อาชีวศึกษาในการฝึกอบรมโดยใช้การทางานเป็นฐานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
แรงงานและเศรษฐกิ จ แห่ ง สาธารณรั ฐ ออสเตรี ย (Memorandum of Understanding on Cooperation in
Vocational Education in Work- based Training between the Ministry of Education of the Kingdom of
Thailand and the Federal Ministry for Digital and Economic Affairs of the Republic of Austria) ทั้ ง นี้
หากก่ อ นการลงนามมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขบั น ทึ ก ความเข้ า ใจดั ง กล่ า วในส่ ว นที่ มิ ใ ช่ ส าระส าคั ญ ให้
กระทรวงศึกษาธิการหารื อกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดาเนินการใน
เรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือ
ผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการฝึกอบรมโดยใช้การทางานเป็นฐาน
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรียตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
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สาระสาคัญ
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการฝึกอบรมโดยใช้การทางานเป็นฐาน
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนากรอบความร่วมมือในการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาโดยการเรียนรู้โดยใช้การทางานเป็น
ฐานในโรงเรี ย น/วิทยาลั ย /สถาบั น อาชีว ศึ ก ษาและสถานประกอบการ ซึ่ งเน้นการสนับสนุน การมีส่ ว นร่ว มของ
ภาคเอกชน และตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนในด้านแรงงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตามความสนใจของทั้งสองฝ่าย โดยจะมีการจัดตั้งคณะทางานร่วม (Joint Working
Group) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ จานวน 3 ภาษา
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาเยอรมัน
ทั้งนี้ เนื้อหาสาระสาคัญของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านอาชีศึกษา โดยเฉพาะการฝึกอบรมผ่านการทางานจริงในสถานประกอบการและในสถาบันอาชีวศึกษาของ
ทั้งสองประเทศ โดยไม่มีถ้อยคาหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ
และการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายหรือความรับผิดชอบ/ข้อบังคับทาง
การเงินใด ๆ ภายใต้กฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
โดยนายมาร์ติน คอคเคอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจสาธารณรัฐออสเตรีย
มีกาหนดเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 -14 พฤศจิกายน 2565 โดยประสงค์จะลงนามบันทึกความ
เข้าใจฯ ภายหลั งการพบปะหารื อ กั บ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงศึก ษาธิ ก าร (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ในวัน ที่
14 พฤศจิกายน 2565 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
24. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ ร่ วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 14 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่า ย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงาน IMT-GT
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.)
เสนอผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงาน IMT-GT ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทราย ลากูนา
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต รวมทั้งเห็นชอบเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 14 แผนงาน IMT-GT (The
14th IMT-GT Summit) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้แก่ (1) ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 14
แผนงาน IMT-GT และ (2) แผนดาเนินงานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569 และเห็นชอบให้สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถปรับปรุงถ้อยคาในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ
โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีกพร้อมเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับผู้นาประเทศ
แผนงาน IMT-GT ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 14 แผนงาน IMT-GT และแผน
ดาเนินงานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
สาระสาคัญ
1. สาระสาคัญร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 14 แผนงาน IMT-GT
(1) ตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของระดับภูมิคุ้มกันของชาติในประเทศสมาชิกที่สามารถ
ยับยั้งการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 ช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดาเนินต่อ และสั ญญาณ
ของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่มีความจาเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อเร่งการฟื้นตัว รวมทั้งอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอนุภูมิภาคที่มีการฟื้นตัว เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวดังกล่าว จึงขอรับรองโครงการ IMT-GT Visit Year 20232025 และเป็นการฉลองครบรอบ 3 ปี แผนงาน IMT-GT ในปี 2566 ทั้งนี้ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลก
ความผันผวนของราคาพลังงานและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลกเป็นประเด็นที่ท้าทายการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวในระยะต่อไป
(2) ตระหนั ก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร ที่มีความสาคัญต่อความมั่นคงด้านอาหาร โดยเฉพาะช่วงที่เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลก
จึงต้องเน้นย้าความสาคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการผลิตอาหาร รวมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคให้สามารถแข่งขันได้ เช่น น้ามันปาล์มและยาง
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เป็นต้น ตลอดจนเน้นย้าถึงความสาคัญด้นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกในการสร้างความร่วมมือในการสร้าง
ความยั่งยืนของการพัฒนาระดับอนุภูมิภาคผ่านโครงการสีเขียว และการดาเนิ นโครงการด้านความยั่งยืนผ่านความ
ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของรัฐบาลท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการด าเนิ น โครงการกรอบการพั ฒ นาเมื อ งอย่ า งยั่ ง ยื น ( Sustainable Urban Development
Framework: SUDF)
(3) เน้นย้าความสาคัญของผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ในความก้าวหน้าโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและการลงทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางด้านฮาลาลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้อนุภูมิภาคเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
ชาวมุสลิม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการดาเนินโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการสาหรับผู้ประกอบการ MSMEs เพื่อ
ยกระดับศักยภาพให้เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลระดับโลก
(4) ให้ความสาคัญกับโครงการความเชื่อมโยงทางศักยภาพ (PCPs) ที่มีความก้าวหน้าใน
การพัฒนาโครงการ จานวน 36 โครงการ มูลค่า 57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการปรับปรุงความเชื่อมโยงและ
อานวยความสะดวกแก่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค เพื่อให้การค้าข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและสามารถสร้างอนุภูมิภาคที่เป็นมิตรต่อการลงทุน เพื่ออานวยความสะดวกด้านการลงทุน อาทิ การลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MoU) โครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยาง ตลอดจนการแปลงเป็น
ดิจิทัล (Digitalization) ที่มีความจาเป็นต่อสังคมให้เกิดความคุ้นชินกับนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม MSMEs
และกลุ่มเปราะบาง ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในอนุภูมิภาค โดยสร้างมาตรฐานการรองรับความสามารถทางวิชาชีพ เพื่อสร้างการยอมรับทักษะ สาหรับ
เตรียมกาลังแรงงานที่มีความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมความคล่องตัวของตลาดแรงงานในอนุภูมิภาค
(5) เน้นย้าบทบาทสาคัญของบทบาทของภาคเอกชน ในการเป็นผู้นาในการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจ IMT-GT และมองหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกับคณะทางานและรัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT-GT (UNINET) เพื่อสร้างความร่วมมือในทุ กภาคส่วน รวมทั้งสนับสนุนให้รัฐบาลท้องถิ่น
ส่งเสริมความร่ว มมือภายใต้ร ะเบี ย งเศรษฐกิจ ของตน เพื่อดึงดูดการลงทุนและดาเนินโครงการตามแนวระเบีย ง
เศรษฐกิจ
(6) ยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาอนุภูมิภาคให้สอดคล้องกับกรอบความตกลงอาเซียน
ในการสนั บ สนุ น กรอบการฟื้น ฟูที่ร อบคลุ มของอาเซียน ผ่ านการพัฒ นาแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบการฟื้นฟู ที่
ครอบคลุมของอาเซียนระหว่าง IMT-GT และสานักเลขาธิการอาเซียนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเน้นย้าถึงประโยข์น์ของ
การเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ที่จะนาประโยชน์มาสู่อนุภูมิภาคและส่งเสริมความร่วมมือกับคู่เจรจาของ
อาเซียน
(7) ขอบคุณสาหรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT คณะทางาน ธนาคารพัฒนา
เอเชีย (ADB) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือกับศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT ในการ
จัดทาแผนดาเนินงานระยะห้าปี พ.ศ. 2565 - 2569 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ADB ที่ช่วยเหลือและบสนุนด้านต่าง ๆ อาทิ
การฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดฯ การศึกษาเรื่องระเบียงเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพิเศษของ ADB การ
ฟื้นฟูเมืองสีเขียวผ่านเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการขนส่งคาร์บอนต่า การ
เสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ของ IMT-GT ในการฟื้นตัวจากโควิด -19 และการกระชับความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่มีความสาคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย
ในแผนการดาเนินงานระยะห้าปีฯ ตลอดจนขอต้อนรับสาธารณรัฐอินเดียในฐานะประเทศแรกที่เป็นพันธมิตรด้านการ
พัฒนาของ IMT-GT รวมทั้ง การเฉลิมฉลองความสาเร็จครั้งสาคัญของความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT ที่จะ
ครบรอบ 30 ปี ในปี พ.ศ. 2566 อันเป็นความภาคภูมิใจในความร่วมมือระยะยาวที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาอนุภูมิภาค
2. สาระสาคัญแผนดาเนินงานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569 (IB2022 - 2026) เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรั บ ความร่ ว มมือระดับ อนุ ภู มิภ าคในอี กห้ า ปีข้า งหน้า และถื อเป็นแนวทางในการบรรลุ วิสั ย ทัศน์ ค.ศ. 2036
ประกอบด้วย (1) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อการบูรณาการในระดับภูมิภาค (2) การเจริญเติบโตที่ขับเคลื่อนโดย
ภาคเอกชน (3) การจัดตั้งกลไกเชิงสถาบันที่มุ่งเน้นการตอบสนอง (4) การเติบโตแบบครอบคลุม และ (5) การนาใช้
หลักการเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสีน้าเงิน และเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการพัฒนาอนุภูมิภาค
ทั้งนี้ ประโยชน์ของประเทศไทย ในการเข้าร่วมการประชุมฯ มีดังนี้
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1) ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความร่วมมือใน
ระดับอนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน IMT-GT ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดประสานกันระหว่างไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่นในทุก สาขาความร่วมมือ รวมทั้งสาขาความร่วมมือใหม่ ๆ ที่มี
ศักยภาพ
2) สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างประเทศเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เช่น อุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ามัน และฮาลาล รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนไทยในการ
เข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านในกิจการที่ไทยมีศักยภาพ เพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) สร้างความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือและแนวทางการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 โดยมีโครงการสาคัญที่จะดาเนินการต่อไป อาทิ การจัดทาแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกันสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้ IMT-GT เป็นอนุภูมิภาคการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านระบบพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ และพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs)
3. ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงาน IMT-GT
3.1 องค์ประกอบผู้เข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรัฐมนตรี
ประจ าแผนงาน IMT-GT ท าหน้ า ที่ ป ระธานที่ ป ระชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี ครั้ ง ที่ 28 แผนงาน IMT-GT เมื่ อ วั น ที่ 16
กันยายน 2565 ณ โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต จ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอากุส ภูมิวัง คาตาชาสมิตารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย และดาโต๊ ะ ซรี มุ ส ตาปา โมฮาเหม็ ด รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี (ด้านเศรษฐกิจ ) มาเลเซีย เลขาธิการสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ ในฐานะฝ่ า ย
เลขานุการระดับประเทศ แผนงาน IMT-T ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนองค์กรหุ้นส่วนการพัฒนา คือ นายอา
เหม็ด เอ็ม ซาอีด รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และนายลิม ซื่อ เชียนผู้อานวยการกองความเชื่อมโยงแห่ง
อาเซียน สานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน ทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น จานวนกว่า 500 คน
3.2 การหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อรายงานการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
ครั้งที่ 29 แผนงาน IMT-GT กล่าวรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนความร่วมมือแผนงาน IMT-GT ในช่วงที่ผ่าน
มาโดยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีข้อคิดเห็นจากรัฐมนตรี สรุปได้ดังนี้
1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีข้อคิดเห็นใน 3 ประเด็น คือ (1) สนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนกาหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของโลกเช่น เศรษฐกิจสีเขียว
เศรษฐกิจสีน้าเงิน การเข้าสู่ยุคดิจิทัล มุ่งการลดความยากจน และส่งเสริมความร่ว มมือกับภาคเอกชน โดยขอให้ร่วม
หารือกับ ADB และแสวงหากลไกการระดมทุนอื่น ๆ เพื่อเร่งพัฒนาโครงการความร่วมมือที่สามารถแปลงสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังเช่นกระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (2) สนับสนุนให้สภาธุรกิจ IMT-GT
ของทั้งสามประเทศร่วมหารือแนวทางขจัดปัญหาอุปสรรคขององค์กรเพื่อให้สามารถดาเนินการร่วมคณะทางานสาขา
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) เน้นย้าให้ทุกภาคส่วนเร่งหารือต่อแนวทางความร่วมมือกับแผนงานความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคอื่น ๆ เช่น GMS, BIMP-EAGA และ BIMSTEC เพื่อนาหลักการความร่วมมือ
และบูรณการในภูมิภาค (RCI) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อินโดนีเซีย แสดงความขอบคุณประเทศ
ไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงาน IMT-GT และยินดีต่อผลสาเร็จของการจัดทา
IB 2022-2026 ในการนี้ อินโดนีเซียให้การรับรองต่อร่างแผนการดาเนินการฯ ดังกล่าว เนื่องจาก IB 2022-2026 มี
แนวทางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของโลก นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยัง
ได้ยกประเด็นสาคัญที่อาจเป็นประเด็นปัญหาอุปสรรคอันจะส่งผลกระทบต่อการพัฒ นาอนุภูมิภาค อาทิ ความมั่นคง
ด้านพลังงานและอาหาร การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการแปลงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ ยังได้เน้นย้าความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนใน IMT-GT
โดยเฉพาะภาคเอกชนและผู้เล่นในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สภาธุรกิจ IMT-GT และ UNINET จึงควรหารือ
ร่วมกันในการต่อยอดการดาเนินโครงการให้เกิดผลสาเร็จ
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3) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ) มาเลเซีย ขอขอบคุณ
ประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้ งที่ 28 แผนงาน IMT-GT และได้เน้นย้าถึงประเด็น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนผ่านสภาธุรกิจ IMT-GT ซึ่งภาคเอกชนเป็นตัวจักรสาคัญใน
การขับเคลื่อนประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการ
ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะบทบาทสาคัญของภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 30 ปีแผนงาน IMT-GT ในปี 2566 นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ มาเลเซียแสดงความขอบคุณ ADB และสานัก
เลขาธิการอาเซีย นส าหรั บ ความร่ วมมืออย่ างใกล้ ชิดและการสนับสนุนที่แข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงินและความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่แผนงาน IMT-GT
4) รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) แสดงความยินดีต่อทุกภาคส่วนของ
IMT-GT สาหรับความสาเร็จในการออกมาตรการที่เป็นแนวคิดริเริ่มใหม่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และได้เน้นย้าใน 4
ประเด็น ดังนี้ (1) เห็นว่าการดาเนินการของโครงการความเชื่อมโยงทางกายภาพ (PCPs) ตามที่กาหนดไว้ในวิสัยทัศน์
IMT-GT พ.ศ. 2579 และ IB2022 - 2026 มีความสาคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อกับห่วงโซ่อุปทาน กอปรกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นมิตรและฐานทรัพยากร
มนุษย์ที่แข็งแกร่งซึ่งจาเป็นต่อการพื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความยืดหยุ่นในระยะยาว (2) ผลการศึ กษา
ของ ADB ในการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 นาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการ
พัฒนาเครือข่ายการผลิตระดับภูมิภาคและข้ามพรมแดนเพื่ออานวยความสะดวกการเชื่อมต่อกับห่วงโซ่คุณค่าในระดับ
โลกและเป็นการดึงดูดการลงทุน ส่งผลให้มีการกระตุ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน เพิ่มการส่งออก และเพิ่ม
มู ล ค่ า การลงทุ น จากต่ า งประเทศ (FDI) ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษที่ ตั้ งอยู่ ใ นระเบี ยงเศรษฐกิ จต่ า ง ๆ ในนุ ภู มิ ภ าค
(3) โครงการการเสริมสร้างขีดความสามารถในการวางแผนการศึกษาด้านการท่องเที่ยวสาหรับภาครั ฐและการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทาธุรกิจการท่องเที่ยวสาหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) โดย ADB นับเป็นแนวทางสาคัญสนับสนุนการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวภายหลัง
การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด -19 และ (4) ADB ได้มีส่ ว นร่ว มในวาระการพัฒ นาสีเขียวและสี น้าเงิน โดยเฉพาะ
ศูนย์กลางการเงินทะเลสีน้าเงิน (Blue Sea Finance Hub) ณ กรุงจาการ์ตา มีบทบาทสาคัญในการระดมทุน ดาเนิน
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริม
การลงทุนสีน้าเงิน โดย ADB ได้จัดทาผลกระทบสีน้าเงินสาหรับการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกทางการเงินภาค
มหาสมุทรที่ให้แก่ MSMEs เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนที่ทาซ้าได้ โครงการสาคัญ ได้แก่ การทาฟาร์มสาหร่าย การแปร
รูปอาหารทะเล และการนาใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
5) ผู้แทนสานักงานเลขาธิการอาเซีย น ได้เน้นย้าใน 3 ประเด็น ดังนี้ (1) แผนงาน
โครงการในระยะเริ่มแรกของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนและแผนงาน PCPs มีส่วนสนับสนุนซึ่งกัน
และกันได้และเห็นว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนมีความสาคัญต่อการสนับสนุนความจาเป็นทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาค (2) สนับสนุนให้แผนงาน IMT-GT นากรอบแนวคิดและความคิดริเริ่มการเปลี่ยน
ผ่ านสู่ เศรษฐกิจ ดิจิ ทัล ของอาเซีย นเป็ น ตัวอย่ างในการจัดทาเส้นทางบูรณาการดิจิทัล ของอนุภูมิภาคและเห็นว่า
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกภายหลังการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 และ (3) การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ากลายเป็นสิ่งจาเป็นไม่เพียงแต่เพื่อจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของภูมิภาคและความสามารถใน
การแข่ ง ขั น ในอนาคตอี ก ด้ ว ย และเห็ น ว่ า แผนงาน IMT-GT ควรจะต้ อ งมี ค วามพยายามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน โดยอาจจะรวมถึงแผนงาน/โครงการที่ให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมและ
กระตุ้นการเข้าถึงการเงินและการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศสมาชิกแผนงาน IMT-GT
3.3 การหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อรายงานการประชุมเวทีหารือระดับมุขมนตรี
และผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ครั้งที่ 19 แผนงาน IMT-GT กล่าวรายงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และฝ่าย
เลขานุการ CMGF ประเทศไทย โดยมีข้อคิดเห็นจากรัฐมนตรี สรุปได้ดังนี้
1) รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการคลั งมีข้อ คิดเห็ นใน 4 ประเด็น ดังนี้ (1) การ
เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อถือเป็นกุญแจสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐภิจ โดยสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ไทยและมาเลเซียเร่งดาเนินการก่อสร้างสะพานทั้งสองแห่งใน อ.สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จ และเริ่มการก่อสร้าง
เส้นทางถนนจากด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัมในเร็ววัน ตลอดจนสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มพัฒนาโครงสร้าง
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พื้น ฐานระหว่างสตูล และปะลิ สเพื่อสนั บสนุน การเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างผู้คนตามแนวชายแดน
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งทางราง เพื่อให้รูปแบบการขนส่งในพื้นที่มีความหลากหลายมากขึ้น
(2) เร่งผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ไทยและมาเลเซียร่วมกันลดข้อจากัดและอุปสรรคของข้อตกลงการขนส่งทวิภาคีเพื่ออานวยความสะดวกกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (3) มุ่งสร้างโอกาสการลงทุนเพื่อการพัฒนาเมืองยางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการผลิตร่วม
ระหว่างสามประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซอุปทานในพื้นที่ โดยเน้นย้าถึงความสาคัญของการอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแผนงาน PCPs และการปรับปรุงมาตรการ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อ
การลงทุน และ (4) เน้นย้าว่าสามประเด็นสาคัญดังกล่าวข้างต้นสามารถดาเนินการได้พร้อมกัน โดยเสนอให้รัฐบาลทั้ง
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจัดทามาตรการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมผ่านการกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ADB และ
คณะทางานที่เกี่ยวข้องทางานร่วมกันเพื่อเร่งดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม
2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อินโดนีเซียมีข้อคิดเห็นใน 5 ประเด็น
ดังนี้ (1) เห็นความสาคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ CMGF แผนงาน IMT-GT เพื่อเป็นตัวจักรสาคัญใน
การดาเนินแผนงาน/โครงการภายใต้ IB 2022-2026 (2) เสนอให้ CMGF เร่งเชื่อมโยงโครงการระดับอนุภูมิภาคที่มี
ความสาคัญเข้ากับโครงการของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แผนงาน IMT-GT (3) มีการพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลโครงการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจใน
การดาเนินแผนงาน/โครงการ (4) สนับสนุนให้แผนงาน IMT-GT เสริมสร้างขีดความสามารถสาหรับรัฐบาลท้องถิ่น
โดยเฉพาะในการจัดทาข้อเสนอโครงการที่แข็งแกร่ง การระดมทรัพยากรเพื่อดาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และ
(5) เน้นย้าถึงความสาคัญของ CMGF ในการส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและวาระการเติบโตสีเขียว โดยใช้ประโยชน์จาก
การดาเนินการตามกรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (SUDF) ของ IMT-GT
3) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ) มาเลเซีย ได้เน้นย้าถึง
ความสาคัญของการดาเนินแผนงาน PCPs เพื่อสนับสนุนการดาเนินการด้านกฎระเบียบและมาตรการต่าง ๆ
รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ นอกจากนี้ สนับสนุนให้ CMGF ดาเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับวาระการพัฒนา
ของโลก เช่น การพัฒนาสีเขียว เศรษฐกิจหมุนเวียน และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
4) รองประธานธนาคารพั ฒ นาเอเชี ยสนั บสนุ นให้ CMGF ด าเนิ น โครงการใน
ลักษณะหลากหลายสาขาความร่วมมือ และสนับสนุนการดาเนินการโครงการเมืองสีเขียว โดยได้เน้นย้าถึงบทบาทของ
ADB ในการสนับสนุนเมืองต่าง ๆ เพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว ผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิค สนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีล้าสมัย และรูปแบบการจัดหาเงินทุนเพื่อ
จัดการกับความท้าทายด้านการพัฒนาเมือง นอกจากนี้ ADB ยังได้สนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะใน IMT-GT ผ่าน
กองทุน ASEAN-Australia Smart Cities Trust Fund ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมให้เมืองนาร่องคือ ปีนัง
และปาเล็มบังสามารถการปรับตัวและนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในระบบ
5) ผู้ แ ทนส านั ก งานเลขาธิ ก ารอาเซี ย น หยิ บ ยกประเด็ น ที่ CMGF ควรให้
ความสาคัญคือ (1) การจัดการกับการเติบโตในเมืองขนาดเล็กและเมืองขนาดกลางซึ่งเป็นกุญแจสาคัญในการพัฒนา
เมืองไปสู่การเป็นเมืองที่ยั่งยืนตามแนวทางของอาเซียน (2) อาเซียนกาลังมีความร่วมมือกับ UN-Habitat ในการ
พัฒนาข้อเสนอทางเทคนิศสาหรับ 8 เมืองในอาเซียนเพื่อดาเนินการตามยุทธศาสตร์การทาให้เป็นเมืองที่ยั่งยืนของ
อาเซียน (ASUS) และแนวคิด ริเริ่มเมืองสี เขียวใน IMT-GT ได้เสนอการดาเนินการเชิงดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยจากอาชญากรรมและการก่อการร้าย (3) เน้นย้าถึงการพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อการลงทุนในเมืองอัจฉริยะของ
อาเซียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนและเมืองอื่น ๆ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทางเลือกต่าง ๆ เพื่อการระดมทุนและการจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับโครงการเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งระบุกลยุทธ์ที่
จาเป็นต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ (4) สนับสนุนให้ IMT-GT ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการระดมทุนสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสีน้าเงิน และเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านกองทุน ACGF โดย ADB จะได้ร่วมมือกับเมือง
ต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค IMT-GT ผ่านทาง ASUS
3.4 การหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อรายงานการประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างไม่
เป็นทางการ ครั้งที่ 8 แผนงาน IMT-GT กล่าวรายงานโดยผู้อานวยการศูนย์ CIMT โดยมีข้อสั่งการและแนวนโยบาย
จากรัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT สรุปได้ ดังนี้
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1) ประเด็นการพื้นตัวของการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค IMT-GT รัฐมนตรีแผนงาน
IMT-GT มีข้อสั่งการและแนวนโยบาย ดังนี้ (1) ให้ความเห็ นชอบ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ ายเลขานุ ก าร
ระดับชาติ คณะทางานด้านการท่องเที่ยว คณะทางานด้านคมนาคมขนส่งและความเชื่อมโยง และศูนย์ CIMT ทางาน
ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรรงคมนาคมของแต่ละประเทศรวบรวมแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยว
ที่ประสบผลสาเร็จเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวาระครบรอบ 30 ปี แผนงาน IMT-GTและเป็นการส่งเสริมแผนงานปีแห่ง
การท่องเที่ย วอนุ ภูมิภ าค IMT-GT พ.ศ. 2566 - 2568 ซึ่งจะได้เปิดตัว ในโอกาสการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 15
แผนงาน MT-GT ในปี 2566 (2) สั่งการให้ทุกภาคส่วนของแผนงาน IMT-GT ร่วมกันร่างยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกฟื้น
การท่องเที่ย ว และเตรี ย มแผนการทางานเพื่ อผลั ก คันโครงการด้า นการท่ อ งเที่ยวที่เ ป็นรู ปธรรมและก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบที่สาคัญ และ (3) สนับสนุนการทางานร่วมกับ ADBและหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ในการเสริมสร้าง
ศักยภาพสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมและเจ้าหน้าที่ภาครัฐท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ IMT-GT
2) ประเด็นผลักดันกรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562 – 2579 (SUDF)
สู่การปฏิบัติ รัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT มีข้อสั่งการและแนวนโยบาย ดังนี้ (1) เห็นพ้องในการปรับเป้าหมายและ
แผนปฏิบัติการภายใต้ SUDF ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ (2) ส่งเสริมการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
รัฐบาลท้องถิ่น คณะทางานด้านสิ่งแวดล้อม UNINET และหุ้นส่วนการพัฒนาคือ ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสานักงาน
เลขาธิการอาเซียนเพื่อร่วมพัฒนาแผนการทางานและเพื่อเร่งดาเนินแผนงาน/โครงการภายใต้ SUDF สู่การปฏิบัติ
และ (3) ให้ความสาคัญแผนงาน/โครงการภายใต้ SUDF ที่มุ่งเน้นเมืองท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนและ (4) ขอให้ประเทศสมาชิกเร่งการดาเนินโครงการภายใต้ SUDF ที่มุ่งเน้นนาหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมา
ใช้เพื่อดึงดูดการลงทุนสีเขียว
ทั้งนี้ สาระสาคัญของผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงาน IMT-GT ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ประเทศไทย จะนาไปรายงานต่อผู้ นาประเทศสมาชิก IMT-GT ในการประชุมระดับผู้นา
ครั้งที่ 14 แผนงาน IMT-GT ซึ่งมีกาหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
แต่งตั้ง
25. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงมหาดไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นางสาวอัญชลี
ตั น วานิ ช ผู้ อ านวยการส านั ก (ผู้ อ านวยการระดั บ สู ง ) ส านั ก พั ฒ นามาตรฐาน กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กระทรวงมหาดไทย ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง (นักผังเมืองทรงคุ ณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
26. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางศิริมา ลีละวงศ์
ผู้อานวยการกอง [ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการพยาบาล) ระดับสูง] กองการพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
27. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายธีรัชย์ อัตนวานิช เป็นประธาน
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตนแทน
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28. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แทนตาแหน่งที่
ว่าง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส านั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น เสนอแต่ ง ตั้ ง
นายภูมิวิศ าล เกษมศุข เป็ น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แทน
ตาแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง
เพื่อทดแทนตาแหน่งว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
*********************

