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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (7 ธันวาคม 2564)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                    
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1. เรื่อง  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที ่
    เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับ
    สินค้าท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เก่ียวข้องกับการ 
    แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2564   
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะต้อง
    เป็นไปตามมาตรฐาน จ านวน 4 ฉบับ  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากร 
    บุคคล พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
    ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
 
  5.  เรื่อง ร่างคู่มือการจัดท างบประมาณท่ีค านึงถึงมิติเพศภาวะ (Gender Responsive  
   Budgeting – GRB : A Practical Handbook)    
  6.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บางส่วน 
    เพ่ือด าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว จังหวัดตราด  
  7.  เรื่อง  รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2564  
  8.  เรื่อง   รายงานผลการด าเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพ่ือลดฝุ่น 
    PM2.5  ฤดูการผลิตปี 2563/2564 
  9.  เรื่อง  งบการเงินและรายงานประจ าปี 2563 ขององค์การสะพานปลา 
  10.  เรื่อง  รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี 2562 และ 2563 
  11.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน 
    ภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2564 
  12.   เรื่อง  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

ต่างประเทศ 
 
  13.  เรื่อง  การจัดท าข้อตกลงการบริหารจัดการกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding 
    Fund) ของสหประชาชาติ 
  14.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 39 และการประชุมอื่นที ่
    เกี่ยวข้อง 
  15.   เรื่อง   ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) 
    ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
  16.  เรื่อง  สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการ
    เติบโตสีเขียว (Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting) 
  17. เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรี
    ด้านการขนส่งเอสแคป ครั้งที่ 4 
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แต่งตั้ง 
  18.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  
  19.  รื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  20.  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย 
    พ.ศ. 2527  
 
 
 
 
 
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1.เรื่อง ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่ เกี่ยวข้องกับ                      
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้าย
หรือผู้ใช้สุดท้ายท่ีเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2564   
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพ่ือประโยชน์ในการควบคุม
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัย           
ว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2564 ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่            
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564) [เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการควบคุม
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มาตรา 12 ซึ่งบัญญัติให้รัฐมนตรีว่า               
การกระทรวงพาณิชย์โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง มีหน้าที่และอ านาจประกาศก าหนดมาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction: WMD) รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ] 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้   
   1. ก าหนดมาตรการเพ่ือประโยชน์ ในการควบคุม เช่น มาตรการห้ามส่งออก ส่งกลับ ถ่ายล า              
ผ่านแดน และถ่ายโอนเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์    
   2. ก าหนดการบังคับใช้มาตรการ เมื่ออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมีหรือได้รับข้อมูลความเสี่ยง             
จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ขยาย WMD จะมีหนังสือแจ้งการบังคับ               
ใช้มาตรการเพ่ือประโยชน์ในการควบคุม พร้อมทั้งข้อมูลความเสี่ยงไปยังผู้ที่เก่ียวข้องดังกล่าว     
   3. ก าหนดการทบทวนการบังคับใช้มาตรการ โดยผู้ที่ถูกบังคับใช้มาตรการดังกล่าวสามารถ            
ยื่นค าขอให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศทบทวนการบังคับใช้มาตรการเพื่อยกเลิกการบังคับใช้มาตรการที่ก าหนดได้   
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
จ านวน 4 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่น
สนามสาธารณะ ชิงช้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                
เครื่องเล่นสนามสาธารณะ กระดานลื่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ม้าหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 4. ร่างกฎกระทรวง
ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ อุปกรณ์โยก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....                  
รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่ งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวง จ านวน 4 ฉบับ ที่ อก. เสนอ เป็นการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                
เครื่องเล่นสนามสาธารณะ ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยสอดคล้อ งกับ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เพ่ือให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่น
สนามสาธารณะดังกล่าวอย่างชัดเจนและเป็นระบบ เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กในสนามเด็กเล่น           
ซึ่ง อก. ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงจ านวน 4 ฉบับดังกล่าวแล้ว  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1. ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ชิงช้า ต้องเป็นไป              
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 3000 เล่ม 1 – 2562 ตามประกาศ อก. ฉบับที่ 5643 (พ.ศ. 2562) ออกตามความ                 
ในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่อง
เล่นสนามสาธารณะ เล่ม 1 ชิงช้า ข้อก าหนดเฉพาะเพ่ิมเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562  
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   2. ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ กระดานลื่น ต้องเป็นไป                 
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 3000 เล่ม 1 – 2562 ตามประกาศ อก. ฉบับที่ 5644 (พ.ศ. 2562) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่อง
เล่นสนามสาธารณะ เล่ม 2 กระดานลื่น ข้อก าหนดเฉพาะเพ่ิมเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ ลงวันที่                 
10 ตุลาคม พ.ศ. 2562    
   3. ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ม้าหมุน ต้องเป็นไป                  
ตามมาตรฐานเลขที่  มอก. 3000 เล่ม 3 – 2563 ตามประกาศ อก. ฉบับที่  5830 (พ .ศ . 2563) ออกตาม             
ความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 3 ม้าหมุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
   4. ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ อุปกรณ์โยก ต้องเป็นไป              
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 3000 เล่ม 4 – 2563 ตามประกาศ อก. ฉบับที่ 5831 (พ.ศ. 2563) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                 
เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 4 อุปกรณ์โยก ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
   5. ก าหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  
 
3. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. .... ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ โดยให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
สาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย และให้ด าเนินการต่อไปได้ และให้ส านักงาน ก.พ. รับความเห็นของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และส านักงานสภาพัฒนา              
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. เสนอว่า    
   1. โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศก าหนดให้การบริหารจัดการภาครัฐต้อง               
มีความยืดหยุ่น คล่องตัว เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง ท าให้ส านักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กร
กลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญจ าเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ที่สามารถ                  
ช่วยขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูประบบราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ อีกทั้ง                
ระบบราชการมีขนาดใหญ่และซับซ้อน ประกอบกับกฎเกณฑ์ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ได้ถูกออกแบบและบังคับใช้มานานกว่าสิบปี ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางการบริหาร
จัดการภาครัฐในปัจจุบันซึ่งเผชิญความท้าทายรอบด้าน ส านักงาน ก.พ. จึงเล็งเห็นความส าคัญของการสร้างนวัตกรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบใหม่
ที่แตกต่างจากท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ   
   2. แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือควบคุมความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมดังกล่าว
ในการปฏิบัติราชการ จึงได้น าเรื่องการผ่อนคลายกฎ ระเบียบในพื้นที่เฉพาะ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (HR Regulatory Sandbox) เสนอต่อ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่  5/2564 เมื่อวันที่                  
21 มิถุนายน 2564 และในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบกับแนวทางการผ่อนคลายกฎ ระเบียบ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                  
(HR Regulatory Sandbox) และต่อมาในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ก.พ. ได้พิจารณา
แล้วมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างกฎ ก.พ. ในเรื่องนี้   
   3. ร่างกฎ ก.พ. ในเรื่องนี้ ได้วางกรอบแนวทางการด าเนินการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม                 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ (HR Regulatory Sandbox) ภายใต้หลักการของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 เพ่ือให้มีการพัฒนาและทดสอบหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ในสภาพแวดล้อมจริงของการปฏิบัติราชการที่จ ากัดขอบเขตและ
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ระยะเวลาการทดสอบ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ก.พ. ซึ่งจะท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการทดสอบและ                
น าผลการทดสอบดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบเดิมที่มีอยู่ หรือออกกฎ ระเบียบใหม่ 
เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
ส าหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เงื่อนเวลา รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้าน           
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามร่างกฎ ก.พ. ในเรื่องนี้ จะมีการออกเป็นประกาศ ก.พ. เพ่ือก าหนดการด าเนินการ             
ในรายละเอียดต่อไป  
   สาระส าคัญของร่างกฎ ก.พ.   
  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “นวัตกรรมต้นแบบ” และ “ทดสอบ”   
   2. ก าหนดให้การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรมต้นแบบ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน                    
ตามหลักการปฏิ รูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ตามมาตรา 258 ข. (3) ของรัฐธรรมนูญ                              
แห่งราชอาณาจักรไทย    
   3. ก าหนดให้เมื่อส านักงาน ก.พ. เห็นสมควรพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในเรื่องใด ให้เสนอ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นนวัตกรรมต้นแบบ แล้วให้ส่วนราชการด าเนินการ
ทดสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ ก.พ. ประกาศก าหนด โดยให้ส านักงาน ก.พ. มีหน้าที่ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการทดสอบ และรายงานผลให้ ก.พ. ทราบเป็นระยะ   
   4. ก าหนดให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือวิธีปฏิบัติที่ออกโดย ก.พ.                  
ที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ก.พ. จะยกเว้นหรือผ่อนปรน            
ในเรื่องนั้น หรือก าหนดให้แตกต่างไปเป็นการเฉพาะรายตลอดระยะเวลาการทดสอบก็ได้ และก าหนดให้ในกรณีที่มี
เรื่องดังกล่าวของหน่วยงานอ่ืนที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                  
ให้ ก.พ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการตามสมควรต่อไป  
   5. ก าหนดให้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ฉบับนี้ ให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัย 
และให้ค าวินิจฉัยของ ก.พ. เป็นที่สุด  
 
4. เรื่อง การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเห็นชอบร่างพระราช
กฤษฎีกาก าหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ส าหรับการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปี 2565 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว 
  สาระส าคัญ 
  1. กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราเดิมตามบท
เฉพาะกาล มาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ส าหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปี 2565 ด้วย
เหตุผล ดังนี้ 
   1.1 กระทรวงการคลัง โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้เสียภาษีต่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในระหว่างวันที่ 6 - 22 กันยายน 2564 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 1 ,013 
ราย โดยมีสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 49.4 เห็นด้วยกับการน าภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้างมาใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่  และร้อยละ 48.5 เห็นด้วยกับการน าราคา
ประเมินทุนทรัพย์มาใช้เป็นฐานในการค านวณภาษี อีกทั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 45.6 ยังเห็นว่าการก าหนด
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่แตกต่างกันตามประเภทการใช้ประโยชน์และตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ร้อยละ 
51.6 มีภาระภาษีลดลงหรือเท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับภาระภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่ในปี 2562 
โดยผู้เสียภาษีทุกรายได้รับการยกเว้นภาษี การลดภาษีหรือการบรรเทาภาระภาษี 
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   1.2 ณ สถานการณ์ปัจจุบัน อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้จัดเก็บภาษีมีความเป็น
ธรรมและเหมาะสมแล้ว กล่าวคือ เป็นโครงสร้างอัตราภาษีท่ีมีความก้าวหน้า ซึ่งท าให้ผู้ที่มีมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
สูงมีภาระภาษีมากกว่าผู้ที่มีมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่ า มีอัตราภาษีใกล้เคียงกับต่างประเทศและสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน อีกทั้งไม่เป็น
การสร้างภาระภาษีที่เกินสมควรให้แก่ผู้เสียภาษี เนื่องจาก พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ได้ก าหนดให้มีการยกเว้ นมูลค่าฐาน
ภาษี ยกเว้นการจัดเก็บภาษี และการบรรเทาภาระภาษี ตามมาตรา 40 41 96 และมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินฯ 
แล้วแต่กรณี 
   1.3 ในปี 2563 และ 2564 เป็นปีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
โดยลดจ านวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจ านวนภาษีที่ค านวณได้ เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้เสียภาษี ท าให้ผู้เสียภาษีมีภาระภาษีเพียงร้อยละ 10 และอาจยัง
ไม่ตระหนักถึงภาระภาษีที่แท้จริงเต็มอัตราที่ต้องช าระให้แก่ อปท. ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนได้มีระยะเวลาปรับตัว
เพ่ิมข้ึน จึงควรคงอัตราภาษีแบบเดิมไปอีกระยะหนึ่ง 
   1.4 ปี 2563 และ 2564 เป็นช่วงแรกที่มีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและ
ภาษีบ ารุงท้องที่ และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและการบริหารการ
จัดเก็บภาษี (Tax Administration and Procedure) เช่น การส ารวจและจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
การค านวณภาษี การแจ้งประเมินภาษี การรับช าระภาษี การเร่งรัดภาษีค้างช าระ เป็นต้น ซึ่งอาจท าให้ อปท. 
ด าเนินการจัดเก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร และยังไม่มีฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีแต่ละ
รายที่สามารถใช้ประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลให้ขาดฐานข้อมูลส าคัญที่จะใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอัตราหรือโครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลและ
ประเมินผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น เพ่ือใช้พิจารณาก าหนดอัตราภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในระยะต่อไป ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกรมที่ดิน 
และกรมธนารักษ์ ได้จัดท าโครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บภาษี
และรายได้อ่ืนของ อปท. ซึ่งจะช่วยให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สามารถน าไปใช้
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้เพ่ิมข้ึนต่อไป 
  2. กระทรวงการคลังได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ส าหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งเป็นอัตราตามบทเฉพาะกาล มาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินฯ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
   2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยให้ใช้ส าหรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป 
   2.2 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ให้ใช้อัตราภาษีตาม
มูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้ 
    1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษี       
ร้อยละ 0.01 - 0.1 ตามมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
    2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย อัตราภาษีร้อยละ 0.02 – 
0.1 ตามมูลค่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง 
    3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืน นอกจาก 1) และ 2) อัตราภาษีร้อยละ 
0.3 – 0.7 ตามมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
    4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
อัตราภาษีร้อยละ 0.3 - 0.7 ตามมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
  3. ภายหลั งการใช้ อัตราภาษีตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ นี้  ไปแล้ว 2 ปี  โดยในปี  2567 
กระทรวงการคลังจะพิจารณาทบทวนอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
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เศรษฐกิจ – สังคม 
 
5. เรื่อง ร่างคู่มือการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติ เพศภาวะ (Gender Responsive Budgeting – GRB :                  
A Practical Handbook)    
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้  
   1. เห็นชอบในหลักการร่างคู่มือการจัดท างบประมาณที่ ค านึ งถึงมิติ เพศภาวะ (Gender 
Responsive Budgeting – GRB : A Practical Handbook) (ร่างคู่มือฯ) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ                   
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ทั้งนี้  ให้ พม. รับข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทยและข้อสังเกตของ                       
ส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการ รวมถึงปรับปรุงร่างคู่มือฯ และแบบรายการตรวจสอบการจัดท างบประมาณ
ที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการต่อไป     
   2. ให้ พม. ประสานแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องน าคู่มือการจัดท า
งบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ พร้อมแบบรายการตรวจสอบการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศสภาวะไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณต่อไป รวมทั้งเผยแพร่คู่มือการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศสภาวะให้เป็น
ที่รับรู้ทั่วไปและแจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย  
   สาระส าคัญของเรื่อง    
   พม. รายงานว่า   
   1. ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)                 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน
กรรมการ ได้มีมติเห็นชอบร่างคู่มือฯ และแผนงานในการขับเคลื่อนการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ    
(ตามข้อ 2.) และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องน าคู่มือฯ                  
พร้อมแบบรายการฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณเพ่ือจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
และเหมาะสมตามความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล โดยร่างคู่มือฯ                
ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติ เพศภาวะ ซึ่งม ี               
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน คณะท างานประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงบประมาณ (สงป.) และส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวมจ านวน 12 คน ท าหน้าที่ก าหนดรูปแบบ วิธีการจัดท า
งบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณตาม
ความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล เพ่ือเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.) ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสตรีต่อ กยส.  
   2. ร่างคู่มือฯ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  

หัวข้อ รายละเอียด 
แน วคิ ด ใน ก ารจั ด ท า
งบประมาณที่ค านึงถึงมิติ
เพศภาวะ  

- เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการมุมมองเพศภาวะเข้าสู่กระบวนการจัดการ
งบประมาณทั้งรายรับและรายจ่าย เพ่ือให้การตัดสินใจในการจัดสรรและการใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด โดยมีความ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรมใน             
ทุกมิติ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการส าคัญในพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
ปฏิญญาปักก่ิง และแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี  
- จัดท าขึ้นจากการศึกษาแนวทางการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะจาก
องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และ
เพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women : UN WOMEN) และองค์การเพ่ือความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and 
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Development : OECD) องค์กรระดับภูมิภาค คือ สหภาพยุโรป และองค์กรในประเทศ
ไทย คือ สถาบันพระปกเกล้า รวมทั้งเอกสารวิชาการและตัวอย่างจากประเทศต่าง ๆ              
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติ เพศภาวะ โดยกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวได้น าข้อมูลดังกล่าวมาประมวล เรียบเรียง และจัดท าเนื้อหาให้มี           
ความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ และน าไปสู่การจัดท างบประมาณท่ีค านึงถึงมิติเพศภาวะของหน่วยงาน โดย
มีเป้าหมายสูงสุด คือ การจัดสรรทรัพยากรที่ เป็นธรรม และเหมาะสมตามความ               
จ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของประชากรที่มีความแตกต่างของเพศ วัย และ
สภาพของบุคคล  

หลักการส าคัญของ
งบประมาณที่ค านึงมิติ
เพศภาวะ  

การวิเคราะห์ความต้องการ โอกาส ข้อจ ากัด และการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกันของ
หญิงและชายที่จะต้องค านึงถึงในกระบวนการงบประมาณ โดยน าปัจจัยต่าง ๆ มา
วิเคราะห์ เช่น อายุ อัตลักษณ์ทางเพศ ระดับการศึกษา ชาติพันธุ์ ความพิการ สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น โดยมี 3 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ (1) การวิเคราะห์
งบประมาณแบบมิติเพศภาวะ โดยพิจารณาว่า มาตรการทางงบประมาณและนโยบายที่
เกี่ยวข้องมีผลกระทบอย่างไรต่อความเสมอภาค หรือสามารถลดความไม่เสมอภาค
ระหว่างเพศได้หรือไม่อย่างไร (2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยน าผลวิเคราะห์และ
ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ไปพัฒนาเป็นโครงการ นโยบาย แผนงาน กิจกรรม เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรงบประมาณ และ (3) การบูรณาการแนวคิดระบบ
งบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะในกระบวนการงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดย
ค านึงถึงความแตกต่าง ความหลากหลาย ประโยชน์ และผลกระทบที่มีต่อเพศหญิง                                   
เพศชาย และกลุ่มอัตลักษณ์ที่หลากหลาย เข้าสู่กระบวนการและวงจรงบประมาณทั้ง
ระบบ  
โดยทั้ง 3 องค์ประกอบนั้น ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้  
    ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์ : ระบุประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ  
    ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐาน : เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ 
(วัตถุประสงค์ภาพรวมของโครงการ วัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศ กิจกรรมหลักในโครงการ และงบประมาณ)   
    ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์มิติเพศสภาวะของกิจกรรมต่าง ๆ (ผู้ได้รับประโยชน์หรือ
ผู้ใช้บริการสาธารณะ ความพึงพอใจของผู้หญิงและผู้ชายในการใช้บริการสาธารณะ 
กระบวนการตัดสินใจ และผลกระทบ)  
    ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์มิติเพศภาวะในการจัดสรรงบประมาณและที่เก่ียวข้อง   
    ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงความเสมอภาค
ระหว่างเพศ  
    ขั้นตอนที่ 6 การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  
    ขั้นตอนที่ 7 การน ามิติเพศภาวะเข้าสู่กระบวนการจัดท างบประมาณทุกขั้นตอน 

ตัวอย่างการจัดท า
งบประมาณที่ค านึงมิติ
เพศภาวะของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ  

- ประเทศไทยกับการปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะอย่างมีมิติเพศภาวะ จากประเด็น
ปัญหาที่มีเด็กผู้หญิงถูกข่มขืนบนรถไฟ ท าให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดท าตู้ขบวน
รถไฟส าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ เพ่ือสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการเดินทาง
ของผู้หญิงบนรถไฟ โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง
เป็นการเฉพาะและมุ่งแก้ไขปัญหาที่สาเหตุนั้น ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจัดอยู่ในประเภท
งบประมาณที่จัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งถือเป็นส่วน



9 
 

หนึ่งของงบประมาณท่ีค านึงถึงมิติเพศภาวะ  
- ประเทศอินโดนีเซีย ส่งเสริมทักษะอาชีพแก่สตรีเพื่อค่าแรงที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิง
และผู้ชาย เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียมีผู้หญิง ร้อยละ 75 ในภาคเกษตร ปลูกข้าวและ
มีส่วนร่วมในการท าประมง โดยท าหน้าที่คัดแยกปลาและการตลาด ส่วนผู้ชายมีหน้าที่
ออกไปจับปลา รัฐบาลจึงจัดการอบรมเพ่ือฝึกทักษะการเกษตรการประมง และป่าไม้ 
พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือในการอบรมผู้หญิงด้วย เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ผู้หญิงสามารถ
ท างานในภาคการเกษตรได้ และได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกับผู้ชาย เป็นต้น   

ประโยชน์  - ท าให้ทราบว่านโยบายของรัฐมีผลกระทบอย่างไรกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
แตกต่างกันทั้งในฐานะผู้บริโภค ผู้ใช้สาธารณูปโภค และผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นหลักการ
พ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในด้านต่าง ๆ และท าให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ประชาคมโลกได้ร่วมก าหนดไว้ ที่จะบรรลุในปี               
พ.ศ. 2573  
- ส่งผลให้เกิดการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ท าให้ใช้ทรัพยากรได้     
อย่างมีประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

  
6. เรื่อง  ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บางส่วน เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว จังหวัดตราด  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บางส่วน เนื้อที่
ประมาณ 81 ไร่ เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว จังหวัดตราด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
เสนอ โดยให้ กษ. แจ้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 ในการตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บางส่วน เพ่ือก่อสร้างโครงการ              
อ่างเก็บน้ าคลองพร้าว จังหวัดตราด ต่อไป  
   สาระส าคัญของเรื่อง     
   กษ. (กรมชลประทาน) ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 81 ไร่ เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว จังหวัดตราด โดยโครงการฯ                        
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

หัวข้อ สาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์  - เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าใช้ในฤดูแล้งในพ้ืนที่เกาะช้าง 

- เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักน้ าส าหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว 
- เพ่ือเพ่ิมพูนผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการมีแหล่งน้ า 

วงเงินงบประมาณ  452.03 ล้านบาท ทั้งนี้ กษ. ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว  

ระยะเวลา  ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)  
พื้นที่ของโครงการ  พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ 270 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 

บางส่วน เนื้อท่ีประมาณ 81 ไร่ และพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ป่า1 189 ไร่ มีความคืบหน้า ดังนี้  
- ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561  
- คณะอนุกรรมการแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้เพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
บางส่วน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 

ประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับ  

- ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอแม้ในฤดูแล้ง  
- มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับท าการเกษตร  
- สามารถรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่
และสร้างรายได้สู่ชุมชน  

1 ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยมี                  รอง
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการขอใช้พื้นที่ป่าของกรม
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ชลประทาน เพื่อด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว จังหวัดตราด ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1,000 
ล้านบาท จึงไม่ต้องเสนอโครงการให้ กนช. เห็นชอบก่อนด าเนินโครงการ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางจัดท าเรื่องเสนอ กนช.  
 
7. เรื่อง รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2564  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจ า
ไตรมาสที่  3 ปี  2564 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน  (กนง.)                       
[เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 พฤษภาคม 2563) ที่ให้ กนง. ประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของ
ประเทศและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาส] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. การด าเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ที่ประชุม กนง. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย 
(ไทย) จะได้รับผลบวกจากการกระจายวัคซีนที่ดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และในปี 2564 และ 2565 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว
ร้อยละ 0.7 และ 3.9 ตามล าดับ แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งนี้ กนง. เห็นว่า โจทย์ส าคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทย 
คือ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ เอ้ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและรายได้ฟื้ นตั วต่อเนื่ อง  ซึ่ ง                            
การด าเนินมาตรการทางการเงินจะมีประสิทธิผลในการกระจายสภาพคล่องได้ตรงจุดและลดภาระหนี้ได้มากกว่า                 
การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ า 
  2. การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการด าเนินนโยบายการเงิน 
   2.1 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวต่ ากว่าที่
ประเมินไว้จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ที่ขยายวงกว้าง รวมถึงข้อจ ากัดด้านอุปทานที่ยืดเยื้อ เช่น 
การปิดท่าเรือในสาธารณรัฐประชาชนจีนและการขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนในปี 2565 
คาดว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นจากสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลายและแนวโน้มการกระจายวัคซีน
ที่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ธนาคารกลางส่วนใหญ่ทั่วโลกยังคงด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ โดยธนาคารกลางในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักและส่วนใหญ่ในภูมิภาค
เอเชียแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ า  อย่างไรก็ตามธนาคารกลางในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา                
บางประเทศอาจจะต้องเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นอย่างมาก 
   2.2 ภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทย 
    2.2.1 ภาวะการเงินไทยโดยรวมยังผ่อนคลาย เอ้ือให้สถาบันการเงินสามารถ
ช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านการด าเนินมาตรการทางการเงินต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนต้นทุนการระดมทุนโดยรวมของ
ภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ าทั้งในตลาดสินเชื่อและตลาดตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปล่อยใหม่ปรับตัวลดลง
จากสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการด าเนินมาตรการสินเชื่อฟ้ืนฟูท่ีคืบหน้ามากข้ึน 
    2.2.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐและดัชนีค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกสามในไทย การออกพันธบัตรรัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวนมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์และการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ โดยในระยะต่อไป
ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มผันผวนสูงตามการลดอัตราการอัดฉีดเงินเข้าระบบของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา จึงต้องมี
การติดตามอย่างใกล้ชิด 
    2.2.3 เสถียรภาพระบบการเงินไทยยังคงเปราะบาง โดยเฉพาะฐานะทางการเงิน
ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงเกณฑ์
สินเชื่อฟ้ืนฟูให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงเพ่ือให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น 
  3. แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทย 
   3.1 ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7 เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในประเทศ
และจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวเร่งข้ึนที่ร้อยละ 3.9 
โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัวและสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากข้ึน 
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   3.2 มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี 2564 และ 2565 มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 
16.5 และ 3.7 ตามล าดับ ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับประมาณการเดิมเนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 ส่วนการส่งออกบริการยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มฟ้ืนตัว
ช้ากว่าที่ประเมินไว้จึงได้ปรับลดประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2564 และ 2565 เป็น 1.5 แสนคน 
และ 6 ล้านคน ตามล าดับ 
   3.3 ประมาณการดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2564 มีแนวโน้มขาดดุล 15.3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ จากต้นทุนค่าขนส่งสินค้าที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับดุลการค้าที่เกินดุลลดลงจากทั้งการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้นและการ
ส่งออกที่มีแนวโน้มต่ ากว่าที่คาดการณ์ ส่วนในปี 2565 คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มเกินดุลประมาณ 1.0 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
   3.4 การบริโภคภาคเอกชนในปี 2564 ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของ     
โควิด-19 จึงคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะไม่ขยายตัวจากปีก่อน (ร้อยละ 2.5) และประเมินว่าการลงทุน
ภาคเอกชนจะขยายตัวลดลงจากการประเมินเดิมเหลือร้อยละ 4.2 
   3.5 ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2564 และ 2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 และ 1.4 
ตามล าดับ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบเป้าหมายตลอดช่วงประมาณการ ขณะที่ประมาณการอัตรา
เงินเฟ้อพ้ืนฐานในปี 2564 และ 2565 ยังคงประมาณการไว้ในระดับต่ าที่ร้อยละ 0.2 และ 0.3 ตามล าดับ                       
ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง 
 
8. เรื่อง  รายงานผลการด าเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5  ฤดูการผลิต      
ปี 2563/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด
เพ่ือลดฝุ่น PM2.5  ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  อก. รายงานว่า  
  1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพ่ือลดฝุ่น  PM2.5  ฤดูการผลิต 2563/2564 
เป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยคุณภาพดีส่งโรงงานในอัตรา  120 บาทต่อตัน โดย ณ วันที่               
30 กันยายน 2564 ไดจ้่ายเงินช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการช่วยเหลือรวมจ านวน 122,613 
ราย จ่ายเงินช่วยเหลือรวม 5,933.83 ล้านบาท และมีวงเงินคงเหลือ จ านวน 168,995.31 บาท สรุปการช่วยเหลือได้ 
ดังนี้ 

ประเภท จ านวนเกษตรกร  
(ราย)  

ปริมาณอ้อยสด  
(ตัน) 

วงเงินช่วยเหลือ  
(ล้านบาท)  

เกษตรกรที่ตัดอ้อยส่ง  
โรงงานผลิตน้ าตาล  

120,974 48,918,517.32 5,870.22 

เกษตรกรที่ตัดอ้อยส่ง 
โรงงานผลิตน้ าตาลทรายแดง 

158 78,674.43 9.44 

เกษตรกรที่ตัดอ้อยส่ง 
โรงงานผลิตเอทานอล 

1,481 451,399.97 54.17 

  รวม 122,613 49,448,591.72 5,933.83 
  2. การช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในฤดูการผลิตปี  2563/2564 ส่งผลให้มีปริมาณ
อ้อยไฟไหม้และพ้ืนที่การเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้ลดลงจากฤดูการผลิตปี 2562/2563 คิดเป็นร้อยละ 23.23 รายละเอียด 
ดังนี้  

ข้อมูลเปรียบเทียบ ฤดูการผลิต 
ปี 2562/2563 

ฤดูการผลิต 
ปี 2563/2564 

 
พ้ืนที่ไร่อ้อย 

(ล้านไร่)  

พ้ืนที่ทั้งหมด 11.50* 10.86 
-อ้อยสด 5.79* 7.99 
-อ้อยไฟไหม้ 5.71* 2.87 
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พื้นที่อ้อยไฟไหม้คิดเป็นร้อยละ  49.65* 26.42* 
(ลดลงร้อยละ 23.23) 

 
ปริมาณอ้อย  
(ล้านตัน)  

ปริมาณทั้งหมด 74.89* 66.66* 
-อ้อยสด 37.71 49.05 
-อ้อยไฟไหม้ 37.18 17.61 
ปริมาณอ้อยไฟไหม้คิดเป็นร้อยละ  49.65 26.42 

(ลดลงร้อยละ 23.23) 
*ข้อมูลเพิ่มเติมจากการประสาน อก. เมือ่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
 นอกจากนี้  โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพ่ือลดฝุ่น  PM2.5 ฤดูการผลิต 
2563/2564 ยังช่วยลดต้นทุนในการตัดอ้อยสดของชาวไร่อ้อยและสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากข้ึน 
ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษท่ีเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) ด้วย 
 
9. เรื่อง งบการเงินและรายงานประจ าปี 2563 ขององค์การสะพานปลา 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและ
งบการเงินองค์การสะพานปลา (อสป.) และรายงานประจ าปี 2563 ของ อสป. 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กษ. รายงานว่า 
  1. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สรุปได้ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/(ลด) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
รวมสินทรัพย์ 1,334.49 1,225.60 108.89 
รวมหนี้สิน 1,177.47 1,084.15 93.32 
รวมส่วนของทุน 157.02 141.45 15.57 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รวมรายได้ 240.74 201.51 39.23 
รวมค่าใช้จ่าย 216.45 227.76 (11.31) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 0.07 (0.27) 0.34 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 24.36 (26.52) 50.88 
  2. ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 ที่ส าคัญ สรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 ด้านการให้บริการ อสป. ให้บริการสถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ าและจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ า
ให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง โดยมีเรือประมงและรถบรรทุกเข้ามาขนถ่ายสินค้า
สัตว์น้ ารวม 33,378 เที่ยว และ 21,030 เที่ยว ตามล าดับและมีปริมาณสินค้าสัตว์น้ ารวม 280,896 ตัน มูลค่า 12,221 
ล้านบาท 
   2.2 ด้านการลงทุน อสป. ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุงสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงาน
ต่าง ๆ (เช่น สะพานปลาและท่าเทียบเรือ) รวม 14.18 ล้านบาท นอกจากนี้มีการปล่อยสินเชื่อการประมงเพ่ือ
ซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมงให้แก่ชาวประมง จ านวน 39 ราย มูลค่า 11.25 ล้านบาท รวมทั้งส่งเสริมการประมง โดย 
อสป. ได้จัดสรรเงินทุนส่งเสริมการประมง จ านวน 98,567 บาท เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานส่งเสริมฐานะ
และสวัสดิการด้านการประมงและงานส่งเสริมอาชีพประมง 
   2.3 ด้านการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง โดยเป็นกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ
ชาวประมงและเพ่ิมรายได้ให้แก่ อสป. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้ (1) โครงการ
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ตลาดสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูป และ (2) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง โดยมีรายได้รวม 
5.36 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 6.56 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 1.20 ล้านบาท 
  3. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 17 โครงการ สรุปได้ ดังนี้ 
   3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมา          
ภิบาล ประกอบด้วย 8 โครงการ เช่น โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม โครงการส่งเสริม
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ อสป. และโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 
   3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 4 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ
และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 
   3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือ
ปลาให้ทันสมัย ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงและโครงการหารายได้จากการด าเนินกิจกรรมตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ 
   3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการให้มี
ความเติบโตและย่ังยืนในอาชีพประมง ประกอบด้วย 3 โครงการ เช่น โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย 
และวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจประมงและโครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพ้ืนบ้าน 
 
10. เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี 2562 และ 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี 2562 และ 2563 ตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป และให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอว่า 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 71/10 (10) บัญญัติให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก.พ.ร. 
จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี 2562 และ 2563 เพ่ือประมวลผลการปฏิบัติงาน
ของ ก.พ.ร.โดยรวบรวมผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่ส าคัญและการด าเนินการของส านักงาน ก.พ.ร. ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 
  2. ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ได้มีมติ เห็นชอบรายงานการ
พัฒนาระบบราชการ ประจ าปี 2562 และ 2563 และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี 2562 สรุปได้ดังนี้ 
   1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของส านักงาน ก.พ.ร. 
   1.2 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
    1.2.1 ด้านพัฒนาการให้บริการประชาชน 
     (1) ไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ ราชการออกให้จากประชาชน โดยมี
หน่วยงานที่ด าเนินการยกเลิกการเรียกส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านครบถ้วน                
ทุกกระบวนงาน จ านวน 60 หน่วยงาน เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมบังคับคดี เป็นต้น 
     (2) พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Biz Portal) ครอบคลุมการให้บริการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาตและเอกสารแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการ สามารถท าธุรกรรมผ่าน bizportal.go.th โดยยื่นที่เดียว 
แบบฟอร์มเดียว เอกสารชุดเดียว และติดตามได้ทุกใบอนุญาต 



14 
 

     (3) เพิ่มประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
(Doing Business) โดยธนาคารโลกแถลงผลการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ Doing Business 
2020 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 21 จาก 190 ประเทศทั่วโลกสูงขึ้น 6 อันดับ 
    1.2.2 ด้านปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ 
     (1) ก าหนดแนวทางการมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
(rearrange) ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดโครงสร้างส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรมได้เองโดยไม่เพ่ิมจ านวนกองใน
ภาพรวมของส่วนราชการ 
     (2) ยับยั้งการเพิ่มหน่วยงานใหม่ตามแผนการปฏิรูปประเทศ เนื่องจาก
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงส านักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ให้มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการต้องพิจารณาปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ
หน่วยงาน แต่ปรากฏว่ามีการเสนอร่างกฎหมายที่มีการจัดตั้งหน่วยงาน คณะกรรมการ และกองทุน เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ท าให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐในอนาคต อีกทั้งยังท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ส านักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ให้มีมติถือป ฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และในกรณีที่ขอจัดตั้งหน่วยงานเพ่ิมใหม่ต้องเสนอยุบเลิกหรือยุบรวม
หน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One-in, X-Out) เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในภารกิจและงบประมาณ 
     (3) จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเตรียมความพร้อมประเทศสู่
ศตวรรษท่ี 21 ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 
    1.2.3 ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
     (1) ผลักดันการพัฒนาระบบราชการ 4.0 โดยการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เช่น การบูรณาการในการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานโดยใช้
เทคโนโลยีร่วมกัน การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เป็นต้น 
     (2) ประเมินส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชนตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมีเป้าหมายให้ส่วนราชการ จังหวัดและองค์การมหาชนด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจที่มีความส าคัญต่อประเทศและประชาชน 
    1.2.4 ด้านนโยบายการพัฒนาระบบราชการ 
     (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนบริการภาครัฐที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนร่วมออกแบบและน าเสนอแนวทางการพัฒนางานภาครัฐ ผ่านกิจกรรม 
MY BETTER COUNTRY HACKATHON ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวท าให้ได้ 24 ข้อเสนอที่สามารถน าไปพัฒนางาน
บริการภาครัฐ เช่น การพัฒนา Chat bot ให้ข้อมูลข่าวสารติดต่อราชการกับสถานีต ารวจ การพัฒนาระบบเพ่ือลด
เวลาในการรอคอยยาในโรงพยาบาล เป็นต้น 
     (2) พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ  (GovLab) ซึ่ ง
ครอบคลุมงานบริการสาธารณะที่หลากหลาย และเป็นงานบริการพ้ืนฐานที่มีผลกระทบกับประชาชนสูงใน 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้านการตรวจคนเข้าเมือง ด้านการศึกษา และด้าน SMEs 
เพ่ือการส่งออก 
     (3) เสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย 
สร้างความเข้มแข็งและยกระดับประสิทธิภาพในการด าเนินการด้านความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ 
  2. รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี 2563 สรุปได้ดังนี้ 
   2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของส านักงาน ก.พ.ร. 
   2.2 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
    2.2.1 ด้านพัฒนาการให้บริการประชาชน 
     (1) พัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพ่ือ
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ให้บริการบน Mobile Application โดยประชาชนสามารถติดต่อรับบริการจากภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลาด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย 
     (2) พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Biz Portal) โดยได้ศึกษาและพัฒนาระบบต้นแบบเพ่ือยกระดับการให้บริการของระบบการให้บริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางครบวงจรเต็มรูปแบบ (Fully Digital 
Services) 
     (3) ขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                  
(e-Service) ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการพัฒนาระบบการให้บริการแบบ  e-Service ได้แบบเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการบริการภาครัฐที่เป็น e-Service รวม 
325 งานบริการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วย (1) งานบริการเพ่ือประชาชน 87 งานบริการ   
(2) งานบริการส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs 192 งานบริการ และ (3) งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงาน
ท า 46 งานบริการ 
     (4) ก าหนดแนวทางการทบทวนกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อการ
ให้บริการ e-Service ของหน่วยงานน าร่องในการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานด้วยระบบดิจิทัล 84 ฉบับ ให้แล้ว
เสร็จภายในปี 2563 (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563) โดยผลการด าเนินการพบว่าหน่วยงานได้ทบทวน
หรือแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบแล้วเสร็จ 44 ฉบับ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 40 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564) 
    2.2.2 ด้านปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ 
     (1) ปรับบทบาทภารกิจของส่วนราชการเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น การปรับปรุงบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรทางชายทะเลและชายฝั่ง 
เพ่ือบูรณาการภารกิจในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคงทางทะเล การปรับปรุงบทบาท
ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือรองรับภารกิจในการพัฒนา
นโยบายและนวัตกรรมทางสังคม คิดค้นนวัตกรรม เป็นต้น 
     (2) การปรับปรุงบทบาทภารกิจ และโครงสร้างของส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามหลักการมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมเพ่ือรองรับภารกิจในการ
พัฒนาผู้ประกอบการไทย ได้แก่ การพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและเครือข่ายองค์ความรู้
ในเทคโนโลยีเป้าหมายและนวัตกรรม เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยได้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจน
ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศเพ่ือขยายตลาดไปยังนานาประเทศ 
     (3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารเชิงพื้นที่และพัฒนาระบบ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยน าข้อเสนอรูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงไปทดลองน าร่องใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร ชัยนาท ขอนแก่น ราชบุรี 
นครพนม และสระบุรี ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นการยกระดับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โดยน างาน
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ไปทดลองให้บริการ 
   2.2.3 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
     (1) ปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการติดตามผลการด าเนินงาน 
(Monitoring) แต่ไม่น ามาประเมินผล และให้ถอดบทเรียนการบริหารจัดการและแก้ปัญหาในสถานการณ์ Covid - 
19 เนื่องจากหน่วยงานต้องเผชิญกับวิกฤตดังกล่าวและมุ่งแก้ไขปัญหา จึงอาจไม่สามารถประเมินผลตามกรอบการ
ประเมินที่ก าหนดไว้เดิมได ้
     (2) ก าหนดแนวทางการประเมินส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับการท างานในรูปแบบ New Normal โดยประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน มุ่งเน้น
การขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายของแผนส าคัญระดับชาติในมิติ 
Function, Area, Agenda, Joint และประเมินศักยภาพในการด าเนินงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งวัดจากการ
พัฒนาองค์การรวมทั้งวัดผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
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    2.2.4 ด้านนโยบายการพัฒนาระบบราชการ 
     (1) ก าหนดมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการ
บริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เช่น การให้ทุกหน่วยงานของรัฐทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan : BCP) ให้เป็นปัจจุบันและรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องและเหตุวิกฤตอ่ืน ผลการด าเนินการ 
ณ วันที่ 31 กันยายน 2563 มีหน่วยงานของรัฐจัดท าแผน BCP แล้ว 3,616 แห่ง โดยร้อยละ 96.97 เป็นแผนที่รองรับ 
Covid - 19 
     (2) พัฒนาระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (National Digital 
Trade Platform : NDTP) เพ่ือพัฒนาระบบบริการดิจิทัลส าหรับการค้าระหว่างประเทศในการอ านวยความสะดวก
ส าหรับการน าเข้าและส่งออกสินค้าให้แก่ภาคเอกชน เป็นการพัฒนาตามแนวนโยบายการยกระดับด้านดิจิทัลของ
ภาครัฐ เพ่ือมุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0 
     (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนบริการภาครัฐที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานบริการภาครัฐ ซึ่ งมี
ผู้เข้าร่วมจากภาคเอกชน นักศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ โดยมีข้อเสนอในการพัฒนางานภาครัฐ 9 ประเด็น ได้แก่ 
กรแก้ปัญหาน้ าแล้งในชุมชน การลดปริมาณฝุ่นที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ป่าไม้ยั่งยืน การจัดการขยะริมคลอง 
การจัดการอาหารที่ถูกทิ้ง การบริหารจัดการขยะ การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การลดมลพิษทางอากาศ 
นโยบายรัฐที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะได้น าข้อเสนอดังกล่าว
ขยายผลไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 
11. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)                 
ครั้งที่ 2/2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอสรุปผล
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2564 [เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 
มาตรา 7 (6) ที่บัญญัติให้ กพต. มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรี] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

เรื่อง การด าเนินการ/ข้อสั่งการประธาน กพต./มติ กพต. 
เรื่องเพื่อทราบ (6 เรื่อง) 
 1. รายงานความคืบหน้า
และผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการช่วยเหลือ
และพัฒนาแรงงานไทยใน
พื้ น ที่ จั งห วั ด ช า ย แ ด น
ภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับ
จากต่างประเทศภายใต้
ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) 

- การด าเนินการ ช่วยเหลือมุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ โดยมีกรอบ
การด าเนินการ 3 ลักษณะ ได้แก่  1) ผู้ที่ พร้อมไปท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมนอกพ้ืนที่ 2) ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพในภูมิล าเนาเดิม 
และ 3) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การท างานภาคเกษตรประเภทสวน
ปาล์มในประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ ผลการด าเนินการภายในเดือนกันยายน 
2564 เป็นไปตามเป้าหมาย 10,000 คน และจะครบ 17,000 คน ตาม
แผนปฏิบัติการฯ ในระยะที่ 3 ต่อไป 
- ข้อสั่ งการของประธาน  กพต . มอบหมายให้ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการต่างประเทศ และ ศอ.บต. เร่ง
ประสานเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมท างาน เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ว่างงานของประชาชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เตรียมความพร้อมส าหรับกลุ่ม
แรงงานที่เดินทางไปต่างประเทศภายหลังวิกฤตโรคโควิด -19 คลี่คลายโดย
วางแผนปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบัน  
- มติ กพต. รับทราบ 

2. รายงานความคืบหน้า
การแก้ไขปัญหาการระบาด
ของโรคใบร่วงชนิดใหม่ใน

- การด าเนินการ เช่น 1) ก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ทดลองเพ่ือหา
แนวทางในการก าจัด ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติแก่เกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยบ ารุงต้นยางอย่างถูกวิธี รวมพ้ืนที่ด าเนินการ
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ยางพาราในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ทั้งสิ้น 3,765.22 ไร่ และ 2) ประเมินผลและติดตามสถานการณ์ปัญหาการ
ระบาดฯ มีพ้ืนที่ระบาดของโรคลดลงกว่า 893,272.18 ไร่ (ร้อยละ 98.73) 
คงเหลือพ้ืนที่ระบาดของโรคเพียง 11,447.56 ไร่ 
- ข้อสั่งการของประธาน กพต. ให้ ศอ.บต. ประสาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) ร่วมกันวางแผนป้องกันการเกิดโรคไม่ให้เป็นปัญหาในฤดูกาล
หน้า โดยพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ เช่น การปลูกพืช
ผสมผสาน การสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และความสะอาดของสวนยางและการเฝ้าระวังติดตามป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
- มติ กพต. รับทราบ 

3. รายงานความคืบหน้า
การบริหารจัดการน้ าใน
พื้ น ที่ จั งห วั ด ช า ย แ ด น
ภาคใต้เพื่อความย่ังยืน 

- การด าเนินการ เช่น 1) แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือใน
การบริหารจัดการน้ าพ้ืนที่ลุ่มน้ าจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) ประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนงานบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เช่น 2.1) เห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ าและ 2.2) เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาพ้ืนที่โครงการด้านน้ าอยู่ในเขตป่าประเภทต่าง ๆ 
- ข้อสั่งการของประธาน กพต. มอบหมายส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
และ ศอ.บต. ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือวางระบบและกลไกการท างาน
ให้ประสานสอดคล้องกัน และให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาระบบชลประทานขนาด
เล็กที่มีความเสียหายโดยเร็ว รวมทั้งเร่งปรับปรุงระบบการอนุญาต/อนุมัติใน
การขอใช้พ้ืนที่ก่อสร้าง และพัฒนาแหล่งน้ าของหน่วยงานภาครัฐให้มีความ
รวดเร็ว ตลอดจนร่วมกันวางแผนพัฒนาระบบชลประทานที่เข้าถึงพ้ืนที่
เกษตรกรรมของเกษตรกรให้ได้มากท่ีสุด 
- มติ กพต. รับทราบ 

4. รายงานความคืบหน้า
และผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารจั ดการพลั งงาน
ไฟฟ้ าแบบครบวงจรใน
พื้ น ที่ จั งห วั ด ช า ย แ ด น
ภาคใต้เพื่อความม่ันคง ม่ัง
คั่ง ย่ังยืน 

- การด าเนินการ ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัด
การพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้แก่ 1) โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรับพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 120 เมกะวัตต์ และ 2) โครงการบริหารจัด
การพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน จ านวน 256.9 เมกะวัตต์ 
- ข้อสั่งการของประธาน กพต. ให้กระทรวงพลังงาน ศอ.บต. และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยน าแนวทางการบริหารจัด
การพลังงานไฟฟ้าไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาเกษตรฐาน
ราก ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น มีอาชีพ มีการจ้างงานที่หลากหลายเชื่อมโยงไปยังโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ 
ของส่วนราชการได้ 
- มติ กพต. รับทราบ 

5. รายงานความคืบหน้า
โครงการน าเรือประมงออก
นอกระบบเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรประมงทะเลที่
ยั่งยืน พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นกรณี
เร่งด่วนและการจัดท า
ปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่ง

- การด าเนินการ ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 ศอ.บต. ร่วมกับผู้
ประสานงานหลักของสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลเรือที่เป็นเป้าหมายด าเนินงานของโครงการฯ เป็นกรณี
เร่งด่วน ประกอบด้วยชุดข้อมูลเรือประมงจังหวัดปัตตานี จ านวน 304 ล า 
และเรือประมงจากข้อเสนอสมาคมฯ จ านวน 220 ล า เพ่ือเตรียมการให้
พร้อมด าเนินงานได้ทันที 
- ข้อสั่งการของประธาน กพต. มอบหมายให้  ศอ.บต. เร่งจัดกลไก
ขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นกรณีเร่งด่วนฯ โดยเร็ว และให้ศูนย์อ านวยการ
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ทะเลจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กษ. (การประมง) กระทรวงคมนาคม 
(กรมเจ้าท่า) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับ ศอ.บต. เร่งรัดด าเนิน
โครงการฯ พร้อมทั้งเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนเพ่ือ
ร่วมมือกันคลี่คลายปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
- มติ กพต. รับทราบ 

6. รายงานความก้าวหน้า
การจัดท าแผนแม่บทการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ ส าหรับ
ด าเนินการขยายผล
โครงการเมืองต้นแบบ 
“สามเหลี่ยมมั่นคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบท่ี 
4 อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา “เมืองต้นแบบ
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่ง
อนาคต” และการ
ด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- การด าเนินการ เช่น 1) จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ส าหรับ
ด าเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท าร่าง
ข้อก าหนดขอบเขตงาน (TOR) 2) ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือรองรับ
เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
3) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมือง
ต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และ 
4) ศึกษาความเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
- ข้อสั่งการของประธาน กพต. ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
- มติ กพร. รับทราบ 

เรื่องเพื่อพิจารณา (4 เรื่อง) 
1. การขยายผลโครงการ
เดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน
เพื่อเสริมสร้างความม่ันคง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
2570 

- มติ กพต. 1) เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการฯ เพ่ือขยายผลโครงการฯ 
โดยก าหนดเป้าหมายออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ [จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ 
เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)] จ านวน 90,000 แปลง เป้าหมายปีละ 15,000 
แปลง 2) อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 442.30 ล้านบาท 
เพ่ือให้กรมที่ดินได้ใช้เป็นกรอบในการขอรับการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนงานบูรณาการขับเคลื่ อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจ าปีหรืองบประมาณแหล่งอ่ืน ๆ และ 3) ให้น าความเห็นของ กพต. ไป
พิจารณ าด า เนิ นการ ได้ แก่  3 .1 ) ให้  ศอ .บต . ห ารือกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเร่งรัด
ด าเนินการแก้ไขปัญหากรณีที่ดินที่มีปัญหาทับซ้อนกับพ้ืนที่เขตห้ามล่า หรือ
กรณีอ่ืนใดที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐแล้วท าให้เกิดการรอนสิทธิใน
ที่ดินของประชาชน และ 3.2) ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ใช้วิธีการบริหารงบประมาณตามระเบียบ
ว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่าย
บุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ข้อสั่งการของประธาน กพต. มอบหมาย ศอ.บต. ประสานการท างานกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการให้ประชาชนได้รับเอกสารสิทธิที่ดินท า
กิน เนื่องจากเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลเพื่อสร้างมูลค่าของทรัพย์สินและ
เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนการท ามาหากิน ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต ้

2. ขออนุมัติหลักการ
โครงการแก้ไขปัญหาสุข
ภาวะและภาวะโภชนาการ

- มติ กพต. 1) อนุมัติหลักการโครงการฯ พ้ืนที่เป้าหมาย 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส าหรับจังหวัดสงขลาเฉพาะ 4 อ าเภอ และ 2) อนุมัติกรอบวงเงิน
สนับสนุนโครงการฯ รวมทั้งหมด 46,819 คน รวมวงเงิน 1,112.55 ล้าน
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ต่ าของเด็กเล็กในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2568 

บาท ทั้งนี้ ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุน
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เป็นค่าใช้จ่าย
ช่วยเหลือเด็กเล็ก 47.90 ล้านบาท ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
หน่วยงานรับผิดชอบปรับแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากงบ
กลางต่อไป 3) ให้ มท. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันด าเนินการปรับปรุงระบบการจัดการเด็กเล็กใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานบูรณาการใน
ภาพรวม และ 4) เห็นชอบในหลักการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กพต. 
เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ เร่งรัด และติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- ข้อสั่งการของประธาน กพต. มอบหมายให้ มท. สธ. ศธ. และ ศอ.บต. 
บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด และให้ส านัก
งบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 

3. ขออนุมัติหลักการและ
กรอบวงเงินโครงการเมือง
ป ศุ สั ต ว์ ภ า ย ใต้ ก ร อ บ
ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- มติ กพต. 1) อนุมัติหลักการโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
2569 มุ่งส่งเสริมการเลี้ยงโคเป็นกิจการน าร่อง และขยายผลไปสู่การปศุสัตว์
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ 
ศอ.บต. กษ. (กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และ 2) อนุมัติ
กรอบวงเงิน จ านวน 700 ล้านบาท เพ่ือให้หน่วยงานรับผิดชอบได้ใช้เป็น
กรอบในการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี หรืองบประมาณแหล่ง
อ่ืน ๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
- ข้อสั่งการของประธาน กพต. การพัฒนาเมืองปศุสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยความร่วมมือของหลายกระทรวง กรม เพ่ือมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
จึงขอให้ทุกส่วนราชการร่วมกับ ศอ.บต. ขับเคลื่อนโครงการตามหน้าที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลเชื่อมโยงภายใต้กรอบการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจฮาลาลต่อไป 

4. การแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองร่างยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตาม
มาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2553 

- มติ กพต. เห็นชอบร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ โดยมี
เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน 
- ข้อสั่งการของประธาน กพต. ให้ ศอ.บต. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน้อม
น ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปเป็นแนวทางส าคัญ
ของการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนปฏิบัติ
การที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้ความส าคัญกับโครงการที่มีความจ าเป็นต่อ
ประชาชนและพ้ืนที่ และโครงการที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน 

 
12. เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ตามท่ีส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 142 ก าหนดให้ในการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องแสดงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา
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ต่าง ๆ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 วรรคสาม ก าหนดให้การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และมาตรา 10 วรรคสาม ก าหนดให้แผน
แม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้อง
กับแผนแม่บทด้วย ตลอดจนพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 19 (1) ก าหนดให้ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณมีหน้าที่และอ านาจก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มอบหมายส านักงบประมาณจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
นั้น 
  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนัยกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ส านักงบประมาณได้
ร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง พิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี
ข้อสรุป ดังนี้ 
  1. หลักการและกรอบการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดท าขึ้นให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) (ร่าง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งให้
ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ 13 หมุดหมายการพัฒนาตาม 
(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประกอบด้วย 

หมุดหมายที่ 1  ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 2  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 3  ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
หมุดหมายที่ 4  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายที่ 6  ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก 
หมุดหมายที่ 7  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ 

แข่งขันได้ 
หมุดหมายที่ 8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่ 

เพียงพอ เหมาะสม 
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง 

อนาคต 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรง ควบคู่กับการให้
ความส าคัญประเด็นการพัฒนาตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 ประเด็น) จ านวน 85 ประเด็น 
ประเด็นการพัฒนาภายใต้ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และกิจกรรมปฏิรูปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน รวมทั้งนโยบายรัฐบาลเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนว
ทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีหลักการ
ส าคัญ ดังนี้ 
  1. ก าหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย รายจ่ายเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น และรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ 
  2. น าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ มาก าหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ในแต่ละด้าน เพ่ือแสดงให้เห็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ
แผนในแต่ละระดับท่ีสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  3. น าแผนย่อยทั้ง 85 ประเด็น ภายใต้แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น และแผนการปฏิรูปประเทศ              
13 ด้าน มาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน พร้อมทั้งน าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผน
ดังกล่าวมาก าหนดไว้ภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และตัวชี้วัดที่สามารถติดตามผลได้ 
  4. น าประเด็นส าคัญของ 13 หมุดหมาย ภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่ต้องเร่งด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ต้องการบรรลุ มาก าหนดเป็นจุดเน้นการพัฒนาที่
ต้องให้ความส าคัญล าดับสูง ควบคู่กับน าแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นการพัฒนา
ภายใต้ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  และกิจกรรมปฏิรูปที่ต้องด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาก าหนดเป็นนโยบายการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยรับ
งบประมาณจัดท าโครงการรองรับประเด็นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงโครงการส าคัญประจ าปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 406 โครงการ ที่คณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2566 ต่อไป 
  2. โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย                      
6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  รายการค่าด าเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย รายจ่ายเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นและรายจ่าย
เพ่ือการช าระหนี้ภาครัฐ 
 

ต่างประเทศ 
 
13. เรื่อง การจัดท าข้อตกลงการบริหารจัดการกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Fund)                          
ของสหประชาชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการจัดท าข้อตกลงการบริหารจัดการกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ 
[Peacebuilding Fund (PBF)] (ข้อตกลงฯ) และอนุมัติให้เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ                   
ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้ลงนามข้อตกลงฯ ของฝ่ายไทย ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงร่างข้อตกลงฯ                       
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญก่อนการลงนาม ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. สหประชาชาติได้จัดตั้ง PBF เมื่อวันที่  8 กันยายน 2549 โดยเป็นกองทุนที่ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการต่อเนื่องในการรักษาสันติภาพและระดมความร่วมมือจากทุกฝ่าย                    
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ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างสันติภาพแก่ประเทศที่เพ่ิงผ่านพันสภาพความขัดแย้ง โดยระดมเงินสนับสนุน
ด้วยการขอรับบริจาคจากรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นการบริจาค
โดยสมัครใจและเป็นครั้ง ๆ ไป ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้เคยบริจาคเงินเข้า PBF มาแล้ว 2 ครั้ง (ปี พ.ศ.2550 และ                 
พ.ศ. 2552) 
  2. คณะรัฐมนตรีมีมติ (19 มกราคม 2564) เห็นชอบในหลักการการบริจาคเงินสมทบ PBF ประจ าปี 
2565 เพ่ือสนับสนุนบทบาทของไทยในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ [Peacebuilding 
Commission (PBC)] ของสหประชาชาติ (วาระปี 2564 - 2565) และเพ่ือเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่ งยืนของ
สหประชาชาติ ส าหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ
ประมาณ 3,037,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 30.37 บาท) ให้ กต. จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ตามข้ันตอนต่อไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ (สงป.) 
  3. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (19 มกราคม 2564) รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน 
ปรมัตถ์วินัย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศให้ค ามั่นการบริจาคเงินสมทบ PBF ประจ าปี 
2564 ในการประชุมระดับสูงเพ่ือระดมทรัพยากรส าหรับกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ (High - level Replenishment 
Conference for the Peacebuilding Fund) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ซึ่งต่อมา กต. ได้รับแจ้งจากส านักงาน
กองทุนแบบพหุภาคี [Multi - Partner Trust Fund (MPTF) Office] เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นหน่วยงาน
บริหารจัดการ PBF ว่า ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับ PBF ไทยในฐานะผู้บริจาคจะต้องจัดท าข้อตกลงการบริหาร
จัดการ PBF กับ  MPTF Office ของโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ  (United Nations Development 
Programme: UNDP) ด้วยวิธีการบริหารกองทุนแบบทางผ่าน [รูปแบบการจัดการกองทุนของสหประชาชาติที่ใช้เพ่ือ
สนับสนุนกองทุนรวมระหว่างหน่วยงานในสหประชาชาติโดยเงินช่วยเหลือจากกองทุนแบบทางผ่านจะมีหน่วยงาน
หรือประเทศตัวกลางด าเนินการรับเงินบริจาคเพื่อโอนหรือใช้จ่ายในนามของผู้รับเงินบริจาค] 
  4.ร่างข้อตกลงฯ จัดท าข้ึนระหว่างไทยกับ UNDP ซึ่งระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับรายละเอียดการบริจาค
เงินให้แก่ PBF และการบริหาร PBF ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขซึ่งใช้บังคับกับองค์การที่เป็นผู้รับ (Recipient 
Organization) และตั วแทนบริหารจัดการกองทุ น  (Administrative Agent ให้ ด า เนิ นการตามแนวทางที่
สหประชาชาติก าหนดอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยไม่มีการก าหนดพันธกรณีส าหรับผู้บริจาค (Donor) 
 
14. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 39 และการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 39 และการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันที่ 13 -16 กันยายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์       
พันธ์มีเชาว์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม [คณะรัฐมนตรีมีมติ                  
(14 กันยายน 2564) เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 39 และ               
การประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จ านวน 6 ฉบับ] ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1.  การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 39 ที่ประชุมได้รับรองร่างปฏิญญาร่วมบันดาร์เสรี    
เบกาวันของรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานในด้านความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานและถ้อยแถลงร่วมของ
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 39 และได้รับทราบแผนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการความ
ร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2561 - 2565 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 
สาขาความร่วมมือ สาระส าคัญของผลการประชุม 

 
ด้านการเชื่อมโยงโครงข่าย
สายส่งไฟฟ้าอาเซียน 
(ASEAN Power 
Grid:APG) 

รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการภายใต้สาขาความร่วมมือด้านการ
เชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน ปี 2564 ได้แก่ (1) การซื้อ-ขายไฟฟ้า
พหุภาคีภายใต้ APG การก าหนดกลไกเพ่ืออ านวยความสะดวก และ
การศึกษาแผนแม่บทการเชื่อมต่อโครงข่ายอาเชียนระยะที่ ๓ ซ่ึงด าเนนิการ
เสร็จแล้ว และ (2) โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว)-ประเทศไทย (ไทย)-มาเลเชีย ระยะที่ 2 โดย ณ 
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เดือนสิงหาคม 2564 มีการซื้อขายไฟฟ้ารวม 1.72 กิโลวัตต์ชั่วโมง และ
ปัจจุบันได้ด าเนินโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้า สปป. ลาว-ไทย-มาเลเซีย-
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (สิงคโปร์) โดยก าหนดปริมาณการซื้อ-ขายไฟฟ้าสูงสุดที่ 
100 เมกะวัตต์และจะเริ่มซื้อ-ขายในปี 2565 - 2566 
 

ด้านการเชื่ อมโยงท่อส่ ง
ก๊าซธรรมชาติอาเซียน 

รับทราบการด าเนินงานภายใต้โครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน 
โดยมุ่งพัฒนาตลาดก๊าซร่วมส าหรับภูมิภาคและเพ่ิมจุดเชื่อมต่อเพ่ือรองรับ 
การเข้าถึงก๊าซธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมบทบาทการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
เพ่ือเป็นพลังงานสะอาด 
 

ด้านถ่านหินและเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด 

รับทราบและเห็นชอบการจัดตั้ งศูนย์ความเป็นเลิศแห่งอาเชียนด้าน
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดและการลงนามบันทึกความตกลงร่วมระหว่างศูนย์
พลังงานอาเซียนกับสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานและเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) โดยจะศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการดักจับ
และกักเก็บคาร์บอนในโรงไฟฟ้าถ่านหินและเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
เทคนโลยีถ่านหินสะอาดมาใช้ในอาเซียน 
 

ด้านประสิทธิภาพและการ
อนุรักษ์พลังงาน 

รับทราบ 
(1) ความคืบหน้าการพัฒนาแนวทางการประหยัดพลังงานในอาคาร 
และระบบท าความเย็น โดยมีการเปิดตัวระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียน 
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของภูมิภาคอาเซียนเมื่อเดือนเมษายน 2564 
(2) ความก้าวหน้าของการลดความเข้มการใช้พลังงานในภูมิภาคในปี 
2562 ซึ่งอาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 21.8 จากเป้าหมาย
ที่ทั้งภูมิภาคจะต้องลดความเข้มการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 32 ในปี 2568 
 

ด้านพลังงานหมุนเวียน 
 

รับทราบ 
(1) ความคืบหน้าของความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและประเทศ 
คู่เจรจา เช่น ความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในการพัฒนาก๊าซชีวภาพในภาคไฟฟ้าของ
อาเซียนและการบูรณาการกลยุทธ์การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ากับแนวทางการ
พัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพของอาเซียน 
(2) สถานะการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของอาเซียน โดยในปี 2562 
มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนของอาเซียน ร้อยละ 13.5 ของพลังงานทั้งหมด 
ที่ผลิตได้ ซึ่งอาเซียนตั้งเป้าไว้ที่ ร้อยละ 23 ในปี 2568 และมีสัดส่วน 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 28.7 ของปริมาณก าลังการผลิตติดตั้ง 
ของโรงไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งอาเซียนตั้งเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 35 ในปี 2568 
 

ด้ าน น โยบ ายแ ล ะแ ผ น
พลังงานของภูมิภาค 
 
 

รับทราบผลการด าเนินงานของแต่ละสาขาความร่วมมือและเห็นพ้อง
ร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านพลังงานเพ่ือเร่งการเปลี่ยน
ผ่านและสร้างความยืดหยุ่นด้านพลังงานของภูมิภาค โดยเน้นการวิเคราะห์
ข้อมูลการผลักดันนโยบาย การวางแผนด้านพลังงานของอาเชียน และการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและประเทศคู่เจรจา 
 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
ประชาชน 

รับทราบการด าเนินงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
โดยมุ่งเน้นความร่วมมือระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
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ด้านเครือข่ายความร่วมมือ
การก ากับกิจการพลังงาน
อาเซียน 
 

รับทราบการด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือการก ากับกิจการ 
พลังงานอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนความร่วมมือ APG และท่อก๊าซอาเซียน 
 

 
  2. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานบวกสาม [จีน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และ
ญี่ปุ่น] ครั้งที่ 18 มุ่งเน้นความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงาน ตลาดน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ พลังงาน
หมุนเวียน ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานสะอาดเพ่ือผลักดันอาเซียนไปสู่ความส าเร็จ                
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน ระยะที่ 2 และได้รับรองถ้อยแถลงร่วม
ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานบวกสาม ครั้งที่ 18 โดยมีความมุ่งมั่นร่วมกันกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ที่จะด าเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในภาคพลังงาน
อย่างยั่งยืน 
  3. การประชุมรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก [จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย 
(อินเดีย) นิวซีแลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย (ออสเตรเลีย) สหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) และสหพันธรัฐรัสเซีย (รัสเขีย)] 
ครั้งที่ 15 ที่ประชุมได้รับรองถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15 และ
รัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจาก 17 ประเทศ ได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวนโยบายการเปลี่ยนผ่านทางพลั งงานและ                         
การลดการปล่อยก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละประเทศ  
  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออก เช่น การด าเนินงานด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน ด้านเชื้อเพลิงชีว ภาพ                      
ด้านพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก เช่น การใช้พลังงานไฮโดรเจน และการเปลี่ยนผ่านจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
  4. การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ               
ครั้ งที่  7  มีการน าเสนอทิศทางพลังงานของโลกและแนวทางในการบรรลุ เป้ าหมายลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2050 และมีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนจะมี
ปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่หลายประเทศเริ่มฟ้ืนตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรองเอกสารแถลงการณ์ความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียนกับทบวงการพลังงานระหว่าง
ประเทศโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน การเข้าถึงพลังงานอย่างทั่ วถึงในราคาที่เหมาะสม 
และการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 
  5. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานกับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ 5 มีการน าเสนอทิศทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานโลกซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพของพลังงานโลกและการลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบพลังงานรวมทั้งมีการรับทราบรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การจัดท าเอกสารทิศทางของพลังงานหมุนเวียนในอาเซียน ฉบับที่ 2 และการจัดท ากลยุทธ์การผลิตพลังงานชีว
มวลที่ยั่งยืนภายในอาเซียน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยได้กล่าวขอบคุณทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของอาเซียนอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าการส่งเสริมพลังงานชีวภาพ
และพลังงานชีวมวลจะช่วยให้การพัฒนาพลังงานสะอาดในอาเชียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  6.การประชุมรัฐมนตรีอาเชียนด้านพลังงานกับสหรัฐฯ สหรัฐฯ ได้น าเสนอกรอบแนวทางความ
ร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน-สหรัฐฯ ผ่านการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานของประเทศสมาชิกกับสหรัฐฯ 
เป็นประจ าทุกปีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีด้านพลังงาน ทั้งนี้ รัฐนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานของไทยแสดงความเห็นว่าการร่วมมือกับสหรัฐฯ จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน
รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของภูมิภาค และการบรรลุเป้าหมาย 
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านพลังงานต่าง ๆ เช่น ไฮโดรเจนและ
เทคโนโลยีดักจับ กักเก็บและใช้ประโยชน์จากคาร์บอน 
  7. การประชุมรัฐมนตรีโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป. ลาว ไทย มาเลเซีย และ
สิงคโปร์ รัฐมนตรีทั้ง 4 ประเทศ ได้ให้การรับรองถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้า



25 
 

ระหว่าง สปป. ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยประเทศสมาชิกยืนยันความมุ่งมั่นในการเริ่มต้นการค้าไฟฟ้า                        
ข้ามพรมแดน จ านวน 100 เมกะวัตต์และแสดงความมุ่งมั่นว่าจะร่วมลงนามตามข้อตกลงสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
  8. การประชุมภาคธุรกิจพลังงานอาเซียน ประจ าปี 2564 โดยมีหน่วยงานด้านพลังงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนจากประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านและการค้าการลงทุนด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต นอกจากนี้ 
ที่ประชุมได้มีการประกาศรางวัลพลังงานอาเซียน โดยในปี 2564 ไทยมีผู้รับรางวัลทั้งสิ้น 36 รางวัล 
  9. บทบาทของไทยในการประชุม ไทยได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันว่า 
อาเซียนต้องร่วมมือกันโดยค านึงถึงความส าคัญในด้านการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ มีเสถียรภาพ 
รวมทั้งมุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลด้านพลังงานสะอาดเพ่ือน าพาอาเซียนไปสู่ระบบพลังงานคาร์บอนต่ าในอนาคต 
 
15.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) ครั้งที่ 53 และการ
ประชุมที่เกี่ยวข้อง 

 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: 
AEM) ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8 – 15  กันยายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
โดยมีเนการาบรูไนดารุสซาลา (บรูไน) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์           
(นายสรรเสริญ สมะลาภา) เข้าร่วมการประชุมตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. การประชุม AEM ครั้งที่ 53 มีผลการประชุมที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประชุม 
 

ผลการประชุม 
 

(1) สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) และ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการภายใต้กรอบการฟ้ืนฟูที่ครอบคลุม 
ของอาเซียน จ านวน 185 กิจกรรม โดยอยู่ภายใต้ AEM จ านวน 60 
กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 14 กิจกรรม (ณ เดือนสิงหาคม 2564) 
เช่น บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการมาตรการที่มิใช่ภาษีส าหรับ
สินค้าจ าเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเชียนให้
เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 
เห็นชอบ ดังนี้ 
  1) กรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
มอบหมายส านักเลขาธิการอาเขียนจัดท าเอกสารแนวคิดว่าด้วยความเป็น
กลางทางคาร์บอนและการก าหนดขั้นตอนในการน ากรอบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนฯ ไปปฏิบัติ 
  2) แผนงานบันดาร์เสรีเบกาวันซึ่งเป็นแผนการปรับเปลี่ยนอาเซียนไปสู่
ความเป็นดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพ่ือเร่งกระบวนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
และการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเชียน 
 

(2) ประเด็นส าคัญด้าน
เศรษฐกิจที่บรูไนในฐานะ
ประธานอาเซียนผลักดันให้
บรรลุผลส าเร็จในปี 2564 
 
 
 
 

- มีประเด็นภายใต้แนวคิดหลัก "We care, we prepare, we prosper" 
รวม 13 ประเด็น ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 ประเด็น 
 
- เห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) เอกสารเครื่องมือในการประเมินต้นทุน
และประสิทธิภาพของมาตรการที่มิใช่ภาษีส าหรับอาเซียน 2) แผนการ
ด าเนินการในการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ของอาเชียน ปี 2564 - 2568 และ 3) กรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ เพ่ือ
เสนอให้ที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้การรับรอง
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 ต่อไป  
- รับทราบกรณีที่ประชุมคณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเชียน ครั้งที่ 
24 รับรองการจัดท ากรอบการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุนของ
อาเซียน 
 
 

(3) การค้าบริการของอาเซียน - เร่งรัดให้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ฟิลิปปินส์) จัดท าข้อผูกพันการเปิด
ตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
อาเซียน 
- เร่งรัดให้ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
(เมียนมา) ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) ให้
สัตยาบันความตกลงการค้าบริการอาเซียน 
- รับทราบกรณีท่ีสาธารณรัฐอินโดนีเชียได้ให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วและได้เร่งรัดให้ยื่นสัตยาบันสารภายในเดือน
ตุลาคม 2564 (จากการประสานข้อมูลเพ่ิมเติม ได้รับแจ้งว่า มีการปรับ
การยื่นสัตยาบันสารเป็นภายในปี 2564) 
 

(4) ความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive 
Economic Partnership: 
RCEP) 
 
 
 
 
 

เร่งรัดประเทศสมาชิกให้สัตยาบันความตกลง RCEP ภายในเดือนตุลาคม 
2564 เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ภายในต้นเดือนมกราคม 2565 โดยประเทศ
ไทย (ไทย) แจ้งว่าจะสามารถยื่นสัตยาบันสารได้ภายในเดือนตุลาคม 
2564 (จากการประสานข้อมูลเพิ่มเติม ได้รับแจ้งว่า ไทยได้ยื่นสัตยาบัน
สารแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564) 
 

 
  2. การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ครั้งท่ี 35 มีผลการประชุมที่ส าคัญ ดังนี้  

ประเด็นการประชุม 
 

ผลการประชุม 
 

(1) การขยายรายการสินค้า
จ าเป็นในบัญชีแนบท้ายบันทึก
ค ว า ม เข้ า ใ จ ว่ า ด้ ว ย ก า ร
ด าเนินการมาตรการที่ มิ ใช่
ภ าษี ส าห รับ สิ น ค้ าจ า เป็ น
ภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยฯ 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบการขยายรายการสินค้าจ าเป็นในกลุ่มสินค้าเกษตรพ้ืนฐานและ
อาหาร จ านวน 107 รายการ 
- รับทราบข้อเสนอของ สปป. ลาว กัมพูชา และฟิลิปปีนส์ ในการขยาย
บัญชีรายการสินค้าให้ครอบคลุมข้าว ข้าวโพด และน้ าตาล รวมถึงสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรม และวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
 

(2) การจัดตั้งคณะผู้พิจารณา
อิสระ 

รับทราบความคืบหน้าของการจัดตั้งคณะผู้พิจารณาอิสระของประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
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(3) ประเด็นคงค้างภายใต้
ความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียน 
 
 
 

กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา เรียกร้องให้ไทยหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้น าเข้าท่ัวไปสามารถน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้ง
ปี ซึ่งไทยแจ้งว่าได้แก้ไขปัญหาประเด็นดังกล่าวแล้วและได้ปรับปรุง
กฎระเบียบให้ยืดหยุ่นมากข้ึน 
 

(4) การแก้ไขระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้า 
 
 
 

เห็นชอบการแก้ไขภาคผนวกของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ความตก
ลงการค้าสินค้าของอาเชียนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการค้าปัจจุบัน 
 
 

 
  3. การหารือของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค มีผลการประชุมที่ส าคัญ เช่น   
  

ประเด็นการประชุม ผลการประชุม 
(1) อาเซียน-จีน รับรองแถลงการณ์ร่วม เรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและ

เศรษฐกิจในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเชียน-จีน ทั้งนี้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนขอให้อาเชียนสนับสนุนการเข้าร่วมความตกลง RCEP ของเขต
บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(ฮ่องกง) ด้วย 
 

(2) อาเซียน-เกาหลีใต้ สนับสนุนให้อาเชียนและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) หาแนวทางร่วมกันใน
การเดินหน้าเจรจาเปิดตลาดสินค้าอ่อนไหวเพ่ิมเติมโดยเฉพาะแนวทาง 
ASEAN minus X (ASEAN-X) (ยกเว้นเวียดนาม) 
 

(3) อาเซียน-ญี่ปุ่น - รับทราบกรณีอินโดนีเซียอยู่ระหว่างด าเนินการขั้นตอนสุดท้ายในการให้
สัตยาบันพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพ่ือแก้ไขความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเชียน -
ญี่ปุ่น 
- ยินดีกับข้อเสนอแนวคิดว่าด้วยนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนระหว่าง
อาเซียนและญี่ ปุ่ นที่ ให้ความส าคัญกับนวัตกรรม 3 ด้ าน  ได้แก่  ด้ าน
อุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาเขตเมือง และด้านการพัฒนาชนบท 
 
 

(4) อาเซียนบวกสาม (จีน 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) 

เห็นชอบแผนงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเชียนบวกสาม ปี 2564 - 
2565 
 

(5) อาเซียน-ฮ่องกง รับทราบ ดังนี้ 
- ความตกลงการค้าเสรีอาเชียน -ฮ่องกงและความตกลงด้านการลงทุน
อาเซียน-ฮ่องกง มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
- กรณีท่ีฮ่องกงให้ความสนใจในการเป็นสมาชิกความตกลง RCEP 
 

(6) อาเซียน-อินเดีย รับทราบความคืบหน้าการจัดท าขอบเขตการเจรจาทบทวนความตกลงการค้า
สินค้าอาเซียน-อินเดีย 
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(7) อาเซียน-
สหรัฐอเมริกา 

เห็นชอบแผนการด าเนินงานภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการ
ลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา และการขยายการมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจ ปี 2564 – 2565 
 

(8) อาเซียน-สหภาพ
ยุโรป 

เห็นชอบแผนงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-สหภาพยุโรป ปี 2563 - 
2564 
 

(9) อาเซียน-รัสเซีย เห็นชอบแผนด าเนินงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-รัสเซีย ปี 2564 - 
2568 และการปรับปรุงแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน
อาเซียน-รัสเชีย 
 

(10) อาเซียน-
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

- รับทราบความคืบหน้าการเจรจาเพ่ือยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ซึ่งมีผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ จะใช้ความตกลง RCEP 
เป็นพื้นฐานในการเจรจาจัดท าข้อบทเรื่องโทรคมนาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น 
- ยินดีที่สาธารณรัฐชิลีต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 
 

(11) อาเซียน-สหราช
อาณาจักร 

- ยินดีที่สหราชอาณาจักรได้รับสถานะประเทศคู่เจรจาและได้หารือเกี่ยวกับ
ประเด็นความร่วมมือเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 โดยจะ
ร่วมมือกันในการผลิตและจ าหน่ายยา เครื่องมือแพทย์และวัคซีนในราคาท่ี
เหมาะสมและมีคุณภาพ 
- เห็นชอบปฏิญญาร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนาคตระหว่างอาเชียนและสหราชอาณาจักร 
 

  
  4. การหารือระหว่าง AEM กับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็น
ที่ภาคเอกชนให้ความส าคัญและได้ด าเนินการในปี 2564 โดยเฉพาะการสร้างสภาพแวดล้อมและการเสริมสร้าง
ความสามารถของแรงงานในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคเอกชน
เพ่ือรับมือผลกระทบจากโควิด-19 
  5. การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ เกี่ยวกับ
แนวทางความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่ งยืนระหว่างกัน โดยสิงคโปร์มีความสนใจในสาขาการเงิน                     
การท่องเที่ยว การซื้อขายคาร์บอน และด้านดิจิทัล ส่วนไทยจะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเรื่องนี้ต่อไป นอกจากนี้ ไทยได้ขอให้สิงคโปร์สนับสนุนการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะข้าวและผลไม้ 
 
16. เรื่อง สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเติบโตสีเขียว (Asia 
Green Growth Partnership Ministerial Meeting) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วนเพื่อ
การเติบโตสีเขียว ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งมีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภ าพ                     
และมีผู้แทนในระดับรัฐมนตรี ผู้แทนระดับสูงจากท้ังภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอ่ืน ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ และ
ผู้แทนส านักงานเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุม [คณะรัฐมนตรีมีมติ (28 กันยายน 2564) เห็นชอบร่างเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการเติบโตสีเขียวและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่า               
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การกระทรวงพลังงานร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าว ] ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ               
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. การน าเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายด้านพลังงานและการแสดงทรรศนะเกี่ยวกับการเปลี่ยน
ผ่านทางพลังงานในอนาคต สรปได้ ดังนี้ 
   1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นได้แสดงวิสัยทัศน์ว่า 
ทุกประเทศจะต้องร่วมกันก าหนดเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่มีความหลากหลายและอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นจริง เช่น การใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลาย การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างกลไกการลงทุน
และการเงิน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลังงานที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยจะต้องค านึงถึงสถานการณ์ของแต่ละประเทศเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านทาง
พลังงานและมุ่งไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า นอกจากนี้  ญี่ปุ่นได้จัดตั้ง Asia Transition Finance Study Group 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนทางด้านการเงินที่จะช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในเอเชีย 
   1.2 ผู้อ านวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ( International Energy Agency: 
IEAI ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในอนาคตว่าการผลักดันการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานมี
ความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดังนั้น ทวีปเอเชียซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจึงควร
มีแนวทางในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่แตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน นอกจากนี้ IEA เห็นว่า เทคโนโลยีแห่ง
อนาคตที่จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาคพลังงานในทวีปเอเชีย ได้แก่ เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และ              
การกักเก็บคาร์บอนในภาคการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงาน
สะอาดในอนาคต 
  2. การกล่าวสุนทรพจน์ของรัฐมนตรีประเทศต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของประเทศไทย (ไทย) ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่แสดงถึง
ความมุ่งมั่นของไทยในการปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน โดยได้น าเสนอ
เป้าหมายการจัดท าแผนพลังงานชาติเพ่ือสนับสนุนขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่ าด้วยพลังงานสะอาด นโยบาย 30@30 ซึ่งเป็นนโยบายที่ตั้งเป้าการผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้
ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 เพ่ือเพิมสัดส่วนการผลิตยาน
ยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ รวมทั้งการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 
– 2  องศาเซลเชียส ตามข้อตกลงปารีส และเพ่ือบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์สุทธิเป็นศูนย์ของ
ไทยในปี ค.ศ. 2065 - 2070 นอกจากนี้  ไทยยังเห็นพ้องกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเลือกแนวทางการเปลี่ยนผ่าน                   
ทางพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละประเทศ การสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและ                     
ภาคการศึกษา รวมถึงการได้รับเงินทุนสนับสนุน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนโครงการด้านพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นได้จริง              
ในอนาคต 
   2.2 รัฐมนตรีด้านพลังงานและผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศได้ให้ความส าคัญกับการ
บรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมถึงการสนับสนุนข้อริเริ่ม
ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานแห่งเอเชียเพ่ือมุ่งสู่การเติบโตสีเขียว โดยได้เห็นพ้องกับญี่ปุ่นว่าทุก
ประเทศต้องร่วมกันก าหนดเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่มีความหลากหลายและอยู่บนพ้ืนฐานของความ
เป็นจริง โดยค านึงถึงสถานการณ์ของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ หลายประเทศยังคงมีการพ่ึงพาเชื้อเพลิงชนิดดั้งเดิม
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด แต่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
กระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนในประเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เกิด
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ข้อสรุปจากที่ประชุมและการด าเนินการในขั้นต่อไป 
   ที่ประชุมเห็นว่าประเทศต่าง ๆ ควรหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการเพ่ือมุ่งไปสู่
การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในเอเชียอย่างเป็นรูปธรรมและจะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ก าหนดนโยบาย 
ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมถึงแนวทางการใช้เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีทางพลังงานที่เหมาะสม เพื่อน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายการเติบโตสีเขียวในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ญี่ปุ่นได้เน้นย้ าว่าจะส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ ภายใต้นโยบายในการเติบโตสีเขียวต่อไปและก าหนดจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเติบโตสีเขียว ครั้งที่ 2 ในปี 2565 อีกด้วย 
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17. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการขนส่งเอส
แคป ครั้งท่ี 4 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีด้านการพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก และร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคส าหรับการพัฒนาด้านการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก (ค.ศ. 2022 - 2026) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้แทนไทยโดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วม
รับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีด้านการพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และร่างแผนปฏิบัติ
การระดับภูมิภาคส าหรับการพัฒนาด้านการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ค.ศ. 2022 - 2026) ตามที่
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 

สาระส าคัญของร่างปฏิญญาฯและร่างแผนปฏิบัติการฯ  
  1. ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีด้านการพัฒนาการขนส่งท่ียั่งยืนในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก เป็น

การแสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีด้านคมนาคมขนส่งของประเทศสมาชิกเอสแคปเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาการขนส่งที่
ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2030 แบ่งออกเป็นสอง
ส่วนหลัก ได้แก่ 
  ส่วนที่1 : อารัมบท (preamble) ประกอบด้วย การอ้างถึงความตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาขนส่งที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อมติที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ของเอสแคปข้อกฎหมายของ
สหประชาชาติ ข้อมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติด้านการขนส่งและความปลอดภัยทางถนน รวมถึงประเด็นและ
ผลลัพธ์แผนงานที่ส าคัญต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
  ส่วนที่ 1: วรรคปฏิบัติการ (operative paragraph) ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ได้แก่ 
   ส่วนย่อยที่ 1 เป็นถ้อยค าที่แสดงถึงการรับรองแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคฯ ค.ศ. 2022 – 
2026 ผ่านการเห็นชอบและสนับสนุนเครือข่ายการวิจัยและการศึกษาด้านการขนส่ง  กรอบงานกฎหมายส าหรับ
ท่าเรือบกและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การเชื่อมโยงและพัฒนาด้านการขนส่งในบริบทของ COVID-19 และ
ก าหนดการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการขนส่ง ครั้งที่ 5 ในปี ค.ศ. 2026 
   ส่วนย่อยที่ 2 เป็นการเรียกร้องให้ฝ่ายเลขานุการเอสแคปด าเนินการสนับสนุนประเทศ
สมาชิกในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการขนส่งที่ยั่งยืน 
  2. ร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคส าหรับการพัฒนาด้านการขนส่งท่ียั่งยืนในภูมิภาค 
เอเชียและแปซิฟิก (ค.ศ. 2022 – 2026) เป็นภาคผนวกของร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีด้านการพัฒนาการขนส่ ง           
ที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเป็นการก าหนดแผนงานระดับภูมิภาคเพ่ือมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน ระหว่าง                  
ปี ค.ศ. 2022 – 2026 ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 3 ข้อหลัก ได้แก่ 1) มุ่งสู่เครือข่ายการขนส่งและโลจิสติกส์             
ที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นและการเคลื่อนย้ายเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2) มุ่งสู่ระบบขนส่งและบริการที่ยั่งยืน
ต่อสิ่งแวดล้อม และ 3) มุ่งสู่การขนส่งและการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยและครอบคลุมโดยจะด าเนินการภายใต้                 
7 ประเด็นส าคัญด้านการขนส่ง ได้แก่ 1) การเชื่ อมโยงด้านการขนส่งทางบกและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค                    
2) การเชื่อมโยงด้านการขนส่งทางทะเลและระหว่างภูมิภาค 3) ระบบดิจิทัลด้านการขนส่ง  4) การสัญจรและโลจิ
สติกส์แบบคาร์บอนต่ า 5) การขนส่งภายในเมือง 6) ความปลอดภัยทางถนน  และ 7) การขนส่งและการสัญจรที่
ครอบคลุม 
  ทั้งนี้ การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการขนส่งเอสแคป ครั้งที่ 4 (Fourth Ministerial. Conference 
on Transport) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล ซึ่งการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง (senior officials segment) 
ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2564 และการประชุมระดับรัฐมนตรี (ministerial segment) ระหว่างวันที่ 16 - 17 
ธันวาคม 2564 
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แต่งตั้ง 

18. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ                    
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้   
   1. นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด [ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) 
ระดับสูง] ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ               
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลสงขลา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ส านักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 
28 พฤษภาคม 2564    
     2. นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย 
ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564  
   3. นายสุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล [ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง] 
โรงพยาบาลกระบี่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลกระบี่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ส านักงานปลัดกระทรวง 
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ                    
(ส านักนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงาน ก .พ. เสนอแต่งตั้ง ร้อยต ารวจโทหญิง สุทธิมา                 
พิพัฒน์พิบูลย์ ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) ส านักงาน ก.พ. ให้ด ารงต าแหน่ง ปรึกษา
ระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) ส านักงาน ก.พ. ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 
ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527  
   คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งผู้แทนส่วนราชการเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 2 คน
ดังนี้  
   1. นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์   
   2. นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป   
 

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


