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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (11 มกราคม 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                      
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ผ่านระบบ Video Conference) ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย  
    การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย  
    และค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จ 
    บ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง  
    พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อ 
    เพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  8.  เรื่อง ร่างมาตรการสนับสนุนให้สตรีเป็นพลังส าคัญทางเศรษฐกิจ 
  9.  เรื่อง  วันป่าชุมชนแห่งชาติ 
  10.  เรื่อง  มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ า ฤดูแล้ง ปี 2564/2565 
  11.  เรื่อง  การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบาย 
    การบริหารทุนหมุนเวียน 
  12.  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด 
    ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  13.  เรื่อง  รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
    ประจ าปี 2564 
  14.  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วย 
    ฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส 
    โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)]  
    (ฉบับที ่7) 
  15.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งที ่41/2564 และครั้งที ่1/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
    กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564  
    ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 
  16.  เรื่อง  การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                           
    ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณส าหรับรายการ
    ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป ของกรุงเทพมหานคร 
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  17.  เรื่อง  แผนการใช้เงินของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2566 
  18.  เรื่อง  รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3/2564 และแนวโน้มไตรมาส 
    ที่ 4/2564 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564  
  19. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ
    เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
    และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า 
 

ต่างประเทศ 
  20.  เรื่อง  การยกเลิกเงื่อนไขการน าเข้าสินค้าหอมหัวใหญ่ตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วน
    เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 
  21.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการ Integration of Natural Capital Accounting in  
    Public and Private Sector Policy and Decision-making for Sustainable 
    Landscapes 
  22.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ครั้งที ่22 
  23.  เรื่อง  ผลการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
    ลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที ่7 (7th GMS Summit) ผ่านระบบ 
    การประชุมทางไกล 
  24.  เรื่อง  ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  
    สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่หนึ่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  25.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 20  
  26.  เรื่อง  รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 9  
    และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
  27.  เรื่อง  ร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานระหว่างกระทรวง 
    พลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม 
    ประเทศญี่ปุ่น 
 

แต่งตั้ง 
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  29.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงพลังงาน)  
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การ 
    ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
  31.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  
  32.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
    (แทนผู้ที่ขอถอนตัว)  
  33.  เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  
  34.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม  
  35.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
    (ด้านจิตวิทยาองค์การ)  
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  36.  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
    สังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้   
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่ อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรต่อไป   
   2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ    
   3. ให้ พน. รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  
   ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่ พน. เสนอ เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
2543 และพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพ่ือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามัน
เชื้อเพลิงให้มีความชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยปรับปรุงค านิยาม 
“น้ ามันเชื้อเพลิง” ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ิมค านิยาม “ผู้บรรจุก๊าซ” และก าหนดให้ต้องยื่นจดทะเบียน เพ่ือให้
สามารถก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบรรจุก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนหลักการค านวณปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง
ส ารองเพ่ือให้ประเทศมีปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงส ารองสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น 
ยกเลิกบทบัญญัติที่ก าหนดให้ผู้ขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงต้องแจ้งต่ออธิบดี เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการขออนุมัติ อนุญาต 
เนื่องจากผู้ประกอบการดังกล่าวต้องขอใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงซึ่งกรมธุรกิจ
พลังงานก ากับดูแลอยู่แล้ว เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลผู้ประกอบการบรรจุก๊าซหุงต้มเพ่ือจ าหน่ายโดยต้องมายื่นขอจด
ทะเบียนต่ออธิบดี และผู้ค้าน้ ามันหล่อลื่นต้องยื่นขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นก่อนการจ าหน่าย รวมทั้งมี
การปรับปรุงบทก าหนดโทษให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
   สาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
   ร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
และพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพ่ือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง
ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ดังนี้   
   1. แก้ไขค านิยามค าว่า “น้ ามันเชื้อเพลิง” ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถก าหนดชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงซึ่งผู้ประกอบการค้าจะต้องขออนุมัติอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามัน โดยก าหนดให้ “น้ ามัน
เชื้อเพลิง” หมายความว่า    
    (1) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ ามันดิบ น้ ามันเบนซิน น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ
เครื่องบิน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา และน้ ามันหล่อลื่น   
     (2) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น   
    (3) เอทานอล ไบโอดีเซล และไบโอมีเทน ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องยนต์ โดยจะใช้
เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือใช้ผสมกับน้ ามันเชื้อเพลิงก็ได้   
   (4) สิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น หรือ สิ่งอ่ืนที่ใช้ หรืออาจใช้เป็น
วัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ตาม (1) ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีก าหนดให้เป็นน้ ามันเชื้อเพลิง โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
   2. เพ่ิมค านิยามค าว่า “ผู้บรรจุก๊าซ” โดยหมายความว่า ผู้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในโรงบรรจุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง และก าหนดให้ต้องยื่นจดทะเบียน 
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เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบรรจุก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ใช้ก ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีการยกเลิก   
    3. เพ่ิมค านิยามค าว่า “ปริมาณการจ าหน่ายประจ าปี” และเปลี่ยนหลักการค านวณปริมาณส ารอง
น้ ามันเชื้อเพลิงจาก “ปริมาณการค้าประจ าปี” เป็น “ปริมาณการจ าหน่ายประจ าปี” เพ่ือให้ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง
ส ารองสอดคล้องกับปริมาณการใช้จริงของประเทศ โดยก าหนดให้ “ปริมาณการจ าหน่ายประจ าปี” หมายความว่า 
ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่จ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นน้ ามันหล่อลื่นในปีหนึ่ง และให้หมายความรวมถึง
ปริมาณที่ใช้ในการกลั่นหรือผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงด้วย    
   4. ก าหนดปริมาณการค้าและชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงต้องด าเนินการให้ชัดเจน 
ดังนี้   
    4.1 ก าหนดให้ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตาม (1) และ (3) ของบทนิยามค าว่า “น้ ามัน
เชื้อเพลิง” หรือน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยมีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปี
ละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตันข้ึนไป (ผู้ค้าขนาดใหญ่) ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ทั้งนี้ การขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง    
    4.2 ก าหนดให้ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้ ามันที่มีปริมาณการค้าไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ผู้ค้าขนาด
กลาง) แต่เป็นผู้ค้าน้ ามันที่มีชนิด ปริมาณ หรือขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี    
   5. เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลผู้ประกอบการบรรจุก๊าซหุงต้มเพ่ือจ าหน่าย โดยก าหนดให้ผู้ใดเป็นผู้ค้า
น้ ามันซึ่งด าเนินกิจการโดยเป็นผู้บรรจุก๊าซ ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (เดิมก าหนดให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง) เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา    
   6. ก าหนดให้ผู้ค้าน้ ามันที่ประสงค์จะจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายน้ ามันหล่อลื่นชนิดที่อธิบดี
ประกาศก าหนด ต้องยื่นค าขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นต่ออธิบดี การยื่นค าขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์
น้ ามันหล่อลื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด และต้องช าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง
ผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นเป็นรายปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพ่ือให้การก ากับ
ดูแลการค้าน้ ามันหล่อลื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
   7. ปรับปรุงบทก าหนดโทษให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น 
เพ่ิมโทษปรับจากไม่เกิน 25,000 บาท เป็น ไม่เกิน 50,000 บาท ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่อ านวยความสะดวกต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นต้น  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้   
   1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ที่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีส านักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์เสนอ และให้
ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบ
ด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย    
   2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีส านักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์เสนอ   
  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์เสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมี
มติอนุมัติหลักการและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนโดยก าหนดให้มีองค์กรสภาวิชาชีพ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ
และความเป็นอิสระของสื่อมวลชน (ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดง
ความคิดเห็นตามจริยธรรมสื่อมวลชนตามมาตรา 35 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งการใช้เสรีภาพนั้นต้อง
ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเสนอข่าวนั้นจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนด้วย เช่น การเสนอ



 

 

 

6 

ข้อเท็จจริงด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนรอบด้าน และเป็นธรรม การให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การเสนอข่าว หรือการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น ซึ่งหากปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนแล้วย่อมได้รับการคุ้มครอง) 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน
ที่ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน (ปัจจุบันวิชาชีพสื่อมวลชนยังไม่มีสภาวิชาชีพที่จัดตั้งตามกฎหมาย แต่วิชาชีพอ่ืน 
ๆ ได้มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพตามกฎหมายเพ่ือท าหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ เช่น สภาทนายความ และสภาวิชาชีพนักบัญชี เป็นต้น) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 แนว
ทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งก าหนดให้มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและกรม
ประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (9 กุมภาพันธ์ 2564) โดยพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวในภาพรวมแล้ว  
   สาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น
ตามจริยธรรมสื่อมวลชน แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
โดยต้องเคารพและไม่ปิดก้ันความเห็นต่างของบุคคลอื่น   
   2. ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิปฏิเสธการปฏิบัติตามค าสั่งใด
ที่จะมีผลให้เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนโดยมิให้ถือว่าเป็นการขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา แต่การใช้สิทธิดังกล่าวต้อง
ค านึงถึงวัตถุประสงคแ์ละภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย    
   3. ก าหนดให้มี “สภาวิชาชีพสื่อมวลชน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร
หรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนและมาตรฐานวิชาชีพ และให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล    
   4. ก าหนดให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนมีหน้าที่และอ านาจจดแจ้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ส่งเสริมการ
คุ้มครองเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ปฏิบัติตาม
จริยธรรมสื่อมวลชน ติดตามดูแลการท าหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชน องค์กรวิชาชีพ และ
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ให้เป็นไปตามจริยธรรมสื่อมวลชน และให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ภาคส่วนต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นต้น    
   5. ก าหนดให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนมีรายได้จากเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม เช่น เงินที่ได้รับ
การจัดสรรจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ ให้มีการจัดสรรเงินของ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้แก่
สภาฯ เป็นรายปี ไม่น้อยกว่าปีละ 25 ล้านบาท    
   6. ก าหนดให้มี “คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน” ประกอบด้วย กรรมการผู้แทนองค์กรเวิชา
ชีพสื่อมวลชน จ านวน 5 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งสรรหาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ด้านวิชาการสื่อสารมวลชน กฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือการคุ้มครองผู้บริโภค และกรรมการโดยต าแหน่ง 
ได้แก่ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   
   7. ก าหนดให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนมีหน้าที่และอ านาจบริหารกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนของสภาซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล และพิจารณา
การขอจดแจ้งและเพิกถอนการจดแจ้งขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นต้น   
   8. ก าหนดให้มี “ส านักงานสภาวิชาชีพสื่อมวลชน” มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน และคณะกรรมการจริยธรรม รวมทั้งจัดท างบดุล การเงิน และ
บัญชีท าการของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนส่งผู้สอบบัญชีภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตลอดจนจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน   
   9. ก าหนดให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชน โดยต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับจริยธรรมอย่างน้อยเกี่ยวกับการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และมาตรการที่จะ
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ด าเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองค์กรสื่อมวลชนเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นโดยฝ่าฝืน
หรือไม่เป็นไปตามจริยธรรมสื่อมวลชน  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละ
สัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติ
ไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   ทั้งนี้ มท. เสนอว่า โดยที่กฎกระทรวง (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 
2508 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย รวมทั้งการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อันจะท าให้การบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหาร การรักษาความสงบเรียบร้อย และความม่ันคงของ
ชาติ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิของประชาชน มท. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอ
สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ขึ้น 
และได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละ
สัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ   
   สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง    
    1. ก าหนดสถานที่ในการยื่นค าขอมีสัญชาติไทยของหญิงต่างด้าวที่มีสามีเป็นผู้มีสัญชาติไทย การขอ
แปลงสัญชาติเป็นไทย การขอกลับคืนสัญชาติไทย และการขอสละสัญชาติไทย ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้    
    1.1 ผู้ยื่นค าขอที่มีชื่อตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น
ค าขอที่กรมการปกครอง   
    1.2 ผู้มีชื่ออยู่ในจังหวัดอ่ืนนอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอที่จังหวัด    
    1.3 กรณีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ ให้ยื่นค าขอที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
ใหญ่   
   2. ก าหนดเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอให้ชัดเจน โดยกรณีหญิงต่างด้าวที่สมรสกับชาย
สัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะขอมีสัญชาติไทยตามสามี ให้ยื่นค าขอตามแบบ สช.1 พร้อมหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัว 
ใบส าคัญการสมรส รูปถ่าย และหากคนต่างด้าวจะขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้ยื่นค าขอตามแบบ สช.2 พร้อม
หลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัว รูปถ่าย หลักฐานการประอบอาชีพ หลักฐานการศึกษา และกรณีจะขอแปลงสัญชาติเป็น
ไทยให้แก่คนต่างด้าวที่เป็นคนไร้ความสามารถ ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ หรือเป็นบุตรบุญธรรม
ของคนสัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอตามแบบ สช.3 พร้อมหลักฐาน เช่น ส าเนาค าสั่งของศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล 
หลักฐานของคนไร้ความสามารถ   
   3. ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติในการขอมีสัญชาติไทยหรือการขอ
แปลงสัญชาติเป็นไทยให้ชัดเจน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หรือ 120 วัน
กรณียื่นที่ต่างประเทศ โดยให้ขยายออกไปได้อีกครั้งละไม่เกิน 30 วัน แต่ต้องไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องเป็นกรณีที่มีเหตุ
จ าเป็นเท่านั้น (เดิม ไม่ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติไว้)   
   4. ก าหนดให้คนต่างด้าวที่ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย จะต้องมีความรู้ภาษาไทย จะต้องพูดและฟัง
ภาษาไทยเข้าใจได้ โดยต้องผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับ
สัญชาติตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการดังกล่าวก าหนดหรือมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจา
กระทรวงศึกษาธิการที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนจากสถานศึกษาในประเทศไทยไม่ต่ าก ว่าระดับ
ประถมศึกษา (เดิม ก าหนดให้จะต้องมีความรู้ภาษาไทย พูดภาษาไทยและฟังภาษาไทยเข้าใจได้เท่านั้น)   
   5. ก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแบบค าขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย สละสัญชาติไทย 
และกลับคืนสัญชาติไทย ให้สอดคล้องกับค่าเงินในปัจจุบัน เช่น    
    5.1 ค าขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ครั้งละ 10,000 บาท (เดิม 5,000 บาท)  
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    5.2 ค าขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ส าหรับบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้แปลงสัญชาติเป็น
ไทยคนหนึ่ง ครั้งละ 5,000 บาท (เดิม 2,500 บาท)   
    5.3 หนังสือส าคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย ฉบับละ 1,000 บาท (เดิม 500 บาท)  
   5.4 ค าขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งละ 2,000 บาท (เดิม 1,000 บาท)  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ              
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ กค. รับความเห็นของส านักงาน ก.พ. และ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
   ทั้งนี้ กค. เสนอว่า   
   1. ตามที่ได้มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งก าหนดขอบเขต ประเภทของหลักทรัพย์ และสัดส่วนในการน าเงินของ กบข. 
เฉพาะแผนการลงทุนหลัก (ไม่รวมเงินส ารอง และเงินทุนที่สมาชิกเลือกแผนการลงทุนอ่ืนที่ไม่ใช่แผนการลงทุนหลัก) 
ไปลงทุนหาผลประโยชน์ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
     (1) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และอาจลงทุนใน
หลักทรัพย์อ่ืนไม่เกินร้อยละ 40  
    (2) ลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ซึ่งไม่รวมถึง
พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารอย่างอ่ืนที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ที่ออกโดยนิติบุคคลใดนิติบุคคล
หนึ่งไม่เกินร้อยละ 10 หรือไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้กึ่งทุน 
เมื่อรวมกันทุกนิติบุคคลแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 35   
    (3) ลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40  
    (4) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 12  
    2. แต่โดยที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการก าหนด
สัดส่วนในการน าเงินของ กบข. ไปลงทุนหาผลประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวงในข้อ 1. ท าให้มีการลงทุนที่
กระจุกตัวอยู่ในตราสารหนี้ไทย และขาดการกระจายความเสี่ยงที่ดี กค. พิจารณาแล้วจึงเห็นควรแก้ไขกฎกระทรวง
ตามข้อ 1. เพ่ือปรับเพดานสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ จากเดิมไม่เกินร้อยละ 40 เป็นไม่เกินร้อยละ 60 ของ
เงินกองทุน กบข. เฉพาะแผนการลงทุนหลัก ซึ่งจะท าให้ กบข. สามารถหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ และจะเป็นการช่วย
กระจายความเสี่ยงในการลงทุนของ กบข. ผ่านการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายในประเทศ
ต่าง ๆ ที่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน ขณะเดียวกันยังเพ่ิมสภาพคล่องของการลงทุน และจะช่วยเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีปัจจุบันมีอัตรา
ดอกเบี้ยต่ าอีกด้วย อย่างไรก็ดี การเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว นอกจากจะท าให้สมาชิกมีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นแล้ว ยังท าให้สมาชิกมีความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่ง กบข. 
จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ    
   3. ทั้งนี้ การยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามข้อ 2. เพ่ือเพ่ิมเพดานการลงทุนของ กบข. ใน
หลักทรัพย์ในต่างประเทศนั้น ยังอยู่ในกรอบการลงทุนตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ที่บัญญัติให้เงินของ กบข. ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่าง
น้อยต้องก าหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
   สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ปรับเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจากไม่เกินร้อยละ 40 เป็นไม่เกินร้อยละ 60 ของ
เงินกองทุน กบข. เฉพาะแผนการลงทุนหลัก   
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5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ้าปีครั้งที่สอง พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่
สอง พ.ศ. .... ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
   ทั้งนี้ สลค. เสนอว่า   
   1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติให้ในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุมสามัญของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง
ให้เป็นไปตามท่ีสภาผู้แทนราษฎรก าหนด ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และโดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนดให้วันที่ 1 
พฤศจิกายน เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว (มติคณะรัฐมนตรี 
30 กรกฎาคม 2562) ดังนั้น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีวันเปิดและวันปิดสมัยประชุม ดังนี้  

ปีท่ี สมัยประชุมสามัญประจ้าปีครั้งที่หนึ่ง สมัยประชุมสามัญประจ้าปีครั้งที่หนึ่ง 
1 22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 
2 22 พฤษภาคม 2563 – 18 กันยายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
3 22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
4 22 พฤษภาคม 2565 - 18 กันยายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 

   2. โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง พ.ศ. 
2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังนั้น จึงสมควรปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ้าปีครั้งที่
สอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร 
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้
ด าเนินการต่อไปได้ และให้ อก. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   
   ทั้งนี้ อก. เสนอว่า  
   1. มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้ และยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ ต่อมา อก. ได้ออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นเจ้าของ
เครื่องจักร หากต้องการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
เครื่องจักรดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง    
   2. เนื่องจากได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบ
กิจการ อก. จึงได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2563 ก าหนดให้
ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรที่ต้องช าระตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นระยะเวลา 1 ปี รวม 3 รายการ ได้แก่ 
ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียน ซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือท าไว้ที่เครื่องจักร 
และค่าคัดส าเนาเอกสารพร้อมด้วยค ารับรองว่าถูกต้อง โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 มกราคม 2564 มีผลใช้บังคับวันที่ 21 มกราคม 2564)   
   3. แต่โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต่าง ๆ และส่งผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้
ประกอบกิจการประสบกับภาวะรายได้ตกต่ า รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดภาระและ
บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง อก. พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการ



 

 

 

10 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร รวม 3 รายการ ตามกฎกระทรวงข้อ 2. (สิ้นผลใช้บังคับ 21 
มกราคม 2565) ให้แก่เจ้าของเครื่องจักร ออกไปอีก 1 ปี โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 
21 มกราคม 2566  
  4. อก. ได้พิจารณาการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยคาดว่าจะท าให้รัฐสูญเสียรายได้จากการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักรดังกล่าว ประมาณ 2 ,549,960 บาท แต่อย่างไรก็ตาม การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในครั้งนี้จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของเจ้าของเครื่องจักรที่ได้รับ
ผลกระทบภาวะทางเศรษฐกิจกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพ่ือเป็นการ
พยุงสถานะของเจ้าของเครื่องจักรให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง  
   สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  เป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร รวม 3 รายการ 
ได้แก่ 1) ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร 2) ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียนซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือท าไว้ที่
เครื่องจักร และ 3) ค่าคัดส าเนาเอกสารพร้อมด้วยค ารับรองว่าถูกต้อง ให้แก่เจ้าของเครื่องจักร ออกไปอีก 1 ปี โดยให้
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2566  
 

เศรษฐกิจ สังคม 
7. เรื่อง ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้ 
  1. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ขยายกรอบระยะเวลาด าเนินโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดังนี้ 
   1.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ จากเดิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 - เมษายน 2570 
เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2575  
     1.2  ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้จากเดิมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 - ธันวาคม 2564 เป็น
สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2569  
     1.3 ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ยจากภายใน 5 ปี นับแต่วันกู้ จากเดิม ไม่เกินเดือน
ธันวาคม 2569 เป็นไม่เกินเดือนธันวาคม 2574 
  2. อนุมัติให้ กษ. ปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
จากเดิมสนับสนุนสินเชื่อให้สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนเพ่ือด าเนินโครงการแปลงละไม่เกิน 
10 ล้านบาท โดยปรับเป็น 
   2.1 สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร ไม่เกินวงเงินกู้ที่นายทะเบียนก าหนด โดยมีเกณฑ์
ประกอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อวงเงินกู้ พิจารณาแบ่งตามขนาด/ประเภทธุรกิจ/ชั้นคุณภาพ ของสหกรณ์
การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร และศักยภาพความสามารถในการช าระหนี้คืน 
   2.2 วิสาหกิจชุมชนเป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ 
  สาระส้าคัญ 
  ทั้งนี้ กษ. เสนอว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่จะสิ้นสุด
ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ในเดือนธันวาคม 2564 แต่ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการสินเชื่อและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
จ านวนมาก รวมทั้งมีการรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กษ. จึงขอขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่ อ
เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือให้การสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชนในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นไปอย่างต่อเนื่องกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน  ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพต้องการสินเชื่อมากกว่าที่
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ก าหนดไว้เดิม รวมทั้งสามารถปล่อยสินเชื่อได้ปริมาณเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้แล้ว (มติคณะรัฐมนตรี 22 พฤศจิกายน 2559) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค ์ สนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนใน

การพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
2. ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 2.1 ระยะเวลาโครงการ : เดือนพฤศจิกายน 2559 - 30 มิถุนายน 2575 

2.2 ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ : เดือนธันวาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2569
และภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 
2.3 ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ย : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 
31 ธันวาคม 2574 

3. แนวทางและเงื่อนไข 3.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้ความ
เห็นชอบโครงการของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
ที่เสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อให้เป็นไปตามคู่มือด าเนินโครงการ 
3.2 ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่ตามเกณฑ์การสนับสนุน
สินเชื่อโครงการ 
3.3 ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.01 ต่อปี ตลอดระยะเวลาโครงการ 
โดยเรียกเก็บจากสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่เข้า 
ร่วมโครงการฯ ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย           
ให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
3.4 ให้ ธ.ก.ส. แยกบัญชีออกจากการด าเนินงานปกติเป็นการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) เพ่ือขอรับการชดเชยความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากรัฐบาล 

4. หลักเกณฑ์การสนับสนุน
สินเชื่อ 

4.1 ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่ (เดิมไม่เกินแปลงละ 10 ล้าน
บาท) ดังนี้ 
    4.1.1 สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร ไม่เกินวงเงินกู้ที่นายทะเบียน
ก้าหนด โดยมีเกณฑ์ประกอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อวงเงินกู้ พิจารณา
แบ่งตามขนาด/ประเภทธุรกิจ/ชั้นคุณภาพของสหกรณ์การเกษตร/กลุ่ม
เกษตรกร และศักยภาพความสามารถในการช าระหนี้คืน 
    4.1.2 วิสาหกิจชุมชน เป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ 
4.2 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อต้องสามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อ
ได้รับการอนุมัต ิ
4.3 การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายและ/หรือเป็นค่าลงทุนในการ
พัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

5. เงื่อนไขในการช้าระสินเชื่อ 5.1 สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับสินเชื่อ ให้
ช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี 
5.2 ในกรณีที่เป็นการกู้เงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ก าหนดช าระคืนเสร็จ
ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษให้ช าระคืนเสร็จไม่เกิน 18 
เดือน เป็นเวลา 5 ปี 
5.3 ในกรณีที่เป็นการกู้เงินเพ่ือเป็นค่าลงทุน ให้ก าหนดช าระหนี้คืนเป็นราย
เดือนหรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือรายปี ตามความสามารถในการ
ช าระหนี้ และที่มาของแหล่งรายได้ของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชน คิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้ร้อยละ 3.01 โดยรัฐชดเชยอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 และผู้กู้รับช าระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ไม่เกิน 5 ปี 
นับแต่วันกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2574 หลังจากนั้นช าระดอกเบี้ยใน
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อัตราปกติของธนาคาร ทั้งนี้ หากสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน ไม่สามารถช าระเงินกู้ได้ในเวลาที่ก าหนดช าระคืนเงินกู้ หลัง
ครบก าหนดให้ ธ.ก.ส. สามารถปรับเงื่อนไขการกู้เงิน การเรียกเก็บดอกเบี้ย
และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติของธนาคาร 

6. ผลกระทบ ช่วยกระตุ้นการลงทุนในการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่ ส่งผลให้รายได้ 
ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพได้
มาตรฐานและมีความหลากหลาย ท า ให้ เกิด เศรษฐกิจหมุน เวี ยน
ภายในประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) เพ่ิมข้ึน 

7. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา ใช้กรอบวงเงินเดิมตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2559 รวมทั้งสิ้น 23,000 ล้านบาท ดังนี้ 
    7.1 วงเงินสินเชื่อ จ านวน 20,000 ล้านบาท 
    7.2 งบประมาณส าหรับชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. (ระยะเวลาการ
ชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ปี) จ านวน 3,000 ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตาม
ขั้นตอนต่อไป 

 
8. ร่างมาตรการสนับสนุนให้สตรีเป็นพลังส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
(มาตรการสนับสนุนสตรีฯ) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ประกอบด้วย
มาตรการย่อย จ้านวน 3 มาตรการ ได้แก่ 1) จัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 3 ปี โดยขยายบริการของศูนย์
เด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก ให้รับอายุ 0 - 3 ปี และขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนท างาน ตามบริบทของพ้ืนที่ 2) ส่งเสริมการลาของสามีเพ่ือช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด 
(Paternity Leave) โดยปรับแก้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาฯ) โดยให้ข้าราชการชายสามารถลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร จากเดิม ลาครั้งหนึ่ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันท าการ เป็น ให้ลาได้ 15 วันท าการ เป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกันจนครบวันลา 3) ขยายวันลา
คลอดของแม่โดยได้รับค่าจ้าง (Maternity Leave with Pay) โดยแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาฯ 
โดยแก้ไขวันลาคลอดบุตรของข้าราชการ จากเดิม 90 วัน เป็น 98 วัน และเสนอประเด็นแก้ไขระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาฯ โดยให้ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว 98 วัน สามารถลาได้อีกไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับ
เงินเดือน ร้อยละ 50 ของเงินเดือนปกติ 
  และให้ พม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียด โดยน าความเห็นของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
  สาระส้าคัญของเรื่อง  
  พม. รายงานว่า 
  1. จากข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจพบว่า ผู้หญิงมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าผู้ชาย 
[ผู้หญิงมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานน้อยกว่าผู้ชาย (ผู้ชาย 20.56 ล้านคน ผู้หญิง 17.36 ล้านคน) ทั้งแรงงานในระบบ 
(ผู้ชาย 9.35 ล้านคน ผู้หญิง 8.20 ล้านคน) และแรงงานนอกระบบ (ผู้ชาย 11.20 ล้านคน ผู้หญิง 9.16 ล้านคน)] และ
ผู้หญิงมีอัตราการว่างงานที่สูงกว่าผู้ชาย ถึงแม้ว่าสัดส่วนประชากรผู้หญิงจะมีมากกว่าประชากรผู้ชายก็ตาม เนื่องจาก
ผู้หญิงถูกก าหนดให้มีบทบาทเป็นผู้รับภาระท างานบ้านและงานนอกบ้าน ส่งผลให้ผู้หญิงขาดโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง และต้องใช้เวลาการท างานส่วนหนึ่งไปกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ท าให้ถูกมองว่ามีประสิทธิภาพใน
การท างานน้อยกว่าผู้ชาย อีกทั้งตลาดแรงงานยังเห็นว่าการตั้งครรภ์ของผู้หญิงเป็นการเพ่ิมต้นทุนให้แก่สถาน
ประกอบการ 
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  2. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) (นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธาน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการ
สนับสนุนสตรีฯ ซึ่งเป็นมาตรการที่ก้าหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองและสนับสนุน รวมถึงอ้านวยความสะดวกให้ผู้หญิง
สามารถเข้ามามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการเลี้ยงดูบุตร และสร้างกลไกการ
พัฒนาเด็กเพ่ือลดภาระให้แก่ผู้หญิงที่ท างาน ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายตามมาตรการที่ประกอบด้วย กลุ่มแรงงาน
หญิง กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว และกลุ่มผู้หญิงสูงอายุที่ต้องเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กทั่วประเทศ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและ
ด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อการมีงานท า การมีรายได้ 
ความก้าวหน้าที่ควรได้รับของผู้หญิง ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความเสมอภาคเท่าเทียม การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวและภาพลักษณ์อันดีของประเทศในระยะต่อไปอย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้ง พม. (กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว) ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้วยแล้ว  โดยมี
สาระส าคัญของมาตรการสนับสนุนสตรีฯ สรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
หลักการ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 27 และมาตรา 48 

รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women: CEDAW) ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นรัฐ
ภาคี ซึ่งก้าหนดขึ้นเพื่อให้รัฐภาคีใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้หญิงด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการแต่งงานหรือการเป็นเพศ
มารดา ทั้งในด้านการศึกษาและด้านการจ้างงาน เช่น การห้ามไม่ให้มีการปลด
เพราะเหตุแห่งการตั้งครรภ์หรือการลาคลอดบุตร การเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐาน
ของสถานภาพในการแต่งงาน การลาคลอดบุตรโดยให้ได้รับค่าจ้าง การสร้าง
เสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนาขอบข่ายของสวัสดิการด้านภาระเลี้ยงดูเด็ก เป็น
ต้น ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการท างาน และเพ่ือ
สร้างสังคมท่ีเกิดจากจากมีส่วนร่วมของผู้หญิงและผู้ชาย 

มาตรการสนับสนุนสตรีฯ มาตรการย่อย/ 
แนวทางการปฏิบัติ 

ประโยชน์ ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น 

(1)  จั ดบริ การศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอายุต่้า
กว่า 3 ปี 
-  ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว ง 
มหาดไทย (มท.) และ
กรุงเทพมหานคร 
(กทม.) ขยายบริการ
ของศูนย์ พัฒนา เด็ ก
เล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก 
โดยให้รับเด็กตั้งแต่อายุ 
0 - 3 ปี และขยายเวลา
เปิด - ปิดให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตคนท างาน 

1) ขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้หญิงด้านการจ้าง
งาน ท าให้เกิดนโยบาย
ที่มีลักษณะเป็นมิตรต่อ
ผู้ ห ญิ ง  ( women 
friendly)  ส่ ง ผ ล โ ด ย 
ตรงต่อการสร้างความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร อ อ ก ไ ป
ท างานนอกบ้านของ
ผู้หญิงอย่างเต็มที่ และ
ช่วยลดข้อกล่าวอ้างใน
การถูกเลือกปฏิบัติใน
ตลาดแรงงาน 
2)  ก า ร พั ฒ น า เ ด็ ก
ในช่ ว งประถมวัยจะ

1) องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น  (อปท . )  ได้
จัดบริการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กครอบคลุมช่วง
อายุ 2 - 3 ปี อยู่แล้ว
ส า ห รั บ ก า ร ข ย า ย
บริการให้ เด็กอายุต่ า
กว่า 2 ปี ควรก้าหนด
แ น วทา ง ใ ห้  อปท . 
พิจารณาด้าเนินการ
ตามความพร้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ความต้องการในแต่ละ
พ้ืนที่ โดยรัฐบาลต้อง
สนับสนุนงบประมาณ 
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ช่วยลดความเหลื่อมล้ า
ตั้ งแต่จุด เริ่ มต้ นของ
ชี วิ ต  น า ไปสู่ การลด
ความเหลื่ อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสั งคม
ของประเทศ 

อัตราก้าลังครู ผู้ดูแล
เด็กในแต่ละช่วงอายุ 
ร ว ม ถึ ง ก า ร พั ฒ น า
ทักษะความเชี่ยวชาญ
ในการดูแลเด็กอย่าง
ถูกต้อง เช่นเดียวกับ 
กทม. ที่มีการรับดูแล
เด็กอายุต่ ากว่ า  3 ปี  
โดยส านักการแพทย์
และส านักอนามัยเป็น
ผู้รับผิดชอบ (มท.) 
2) การขยายเวลาเปิด 
– ปิด ให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตคนท างานต้อง
ค้านึงถึงความพร้อม 
สภาพบริบทที่ตั้ง การ
ประกอบอาชีพ ความ
ต้องการของผู้ปกครอง 
และ งบประมา ณ ที่  
อปท.  ใช้ด า เนินการ
ดั งกล่ าว  (มท.  และ 
กทม.) 

(2)  ส่ ง เสริมการลา
ข อ ง ส า มี เ พื่ อ ช่ ว ย
ภรรยาดูแลบุตรหลัง
คลอด 
- ให้ พม. เสนอประเด็น 
ในการปรับแก้ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการลาฯ โดยให้
ข้าราชการชายสามารถ
ลาไปช่วยเหลือภรรยา
ที่คลอดบุตรจากเดิม 
ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้
ไม่ เกิน 15 วันท าการ 
เป็นให้ลาได้ 15 วันท า
การ  เป็ นช่ ว ง  ๆ  ไม่
ติดต่อกันจนครบวันลา 

1)  ส่ ง เสริม ให้ สามีมี
ส่ วนร่ วมในการดูแล
บุตร 
2)  ส่ ง ผ ล ดี ต่ อ ชี วิ ต
ครอบครัวผู้หญิง และ
บุตร ท าให้การหย่าร้าง
ลดลง เด็กที่เติบโตใน
สภาพที่ คู่ รั กมี คว าม 
สัมพันธ์เท่าเทียมกันมี
โอกาสสูงที่จะเป็นเด็กที่
มีความสุข  มีผลการ
เรียนดี สุขภาพดี เห็น
คุณค่าในตัวเอง และมี
พฤติกรรมในการสร้าง
ปัญหาน้อยลง  

1)  ค ว รมี ก า ร รั บ ฟั ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
หน่วยงานกลางบริหาร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
ส า ห รั บ ข้ า ร า ช ก า ร
ประเภทอ่ืน ๆ ในส่วนที่ 
เกี่ยวข้อง นอกเหนือ 
จากข้าราชการพลเรือน
สามัญ ตามพระราช 
บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ ข้ า 
ราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 ( ส้ า นั ก ง า น 
ก.พ.) 
2) ต้องสร้างการรับรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ ห้
ชั ด เ จ น  แ ล ะ ศึ ก ษ า
วิเคราะห์บทบาทของ
หน่วยงานที่จะรองรับ
มาตรการที่เกิดขึ้น เพ่ือ
ลดความซ้ าซ้อนของ
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ภารกิจที่คล้ายคลึงกัน 
(กระทรวงแรงงาน) 
(รง.) 

(3) ขยายวันลาคลอด
ข อ ง แ ม่ โ ด ย ไ ด้ รั บ
ค่าจ้าง 
- ให้ พม. เสนอประเด็น 
แก้ ไขระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาฯ โดยแก้ไขวัน
ล า ค ล อ ด บุ ต ร ข อ ง
ข้าราชการจากเดิม 90 
วัน เป็น 98 วัน 
- ให้ พม. เสนอประเด็น 
แก้ ไขระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ก า ร ล า ฯ  โ ด ย ใ ห้
ข้าราชการที่ลาคลอด
บุ ต ร แ ล้ ว  98 วั น 
สามารถลาได้อีกไม่เกิน 
90 วั น  โ ด ย ไ ด้ รั บ
เงินเดือนร้อยละ 50
ของเงินเดือนปกติ 

1) ปรับเปลี่ยนจ านวน
วั น ล า ค ล อ ด ข อ ง
ข้าราชการให้ เท่ากับ
ภาคเอกชน 
2) สนับสนุนนโยบาย
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ตามเกณฑ์ขององค์การ
อ น า มั ย โ ล ก ที่
ตั้งเป้าหมายการเลี้ยง
ลู กด้ ว ยนมแม่ อ ย่ า ง
เดียวนาน 6 เดือน 

ควรมีการรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอ 
แนะของหน่ ว ย ง าน
กลางบริหารทรัพยากร
บุ ค ค ล  ส า ห รั บ ข้ า 
ราชการประเภทอ่ืน ๆ 
ใ น ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
(ส้านักงาน ก.พ.) 

 

กลุ่มเป้าหมาย (1) กลุ่มแรงงานหญิง จ้านวน 17,366,400 คน* จ าแนกเป็นแรงงานหญิงใน
ระบบ จ านวน 8,205,700 คน และแรงงานหญิงนอกระบบ จ านวน 9,160,700 
คน เป็นกลุ่มที่ต้องค านึงถึงอย่างเร่งด่วน เนื่องจากกระแสการพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เน้น
ไปที่การแข่งขันทางทักษะเป็นอย่างสูง และเพ่ือให้การท างานของแรงงานสตรี
เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องแบ่งเบาภาระเรื่องงานบ้าน การเลี้ยงดูบุตร และการ
ดูแลบุพการี เพ่ือให้ได้ใช้เวลาในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้น เพ่ือให้มี
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เน้นการ
พัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ 
(2) กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว จ้านวน 1,061,182 คน** เป็นกลุ่มที่ต้องรับภาระการ
เป็นหัวหน้าครอบครัวเลี้ยงดูบุตรที่ยังเล็กท าให้ไม่สามารถท างานในระบบได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความก้าวหน้าต้องท างานเหมาช่วง1 หรือเป็นแรงงาน
นอกระบบที่ขาดหลักประกันทางสังคม จึงจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเพ่ือให้
สามารถท างานและพ่ึงพาตนเองได้ 
(3) กลุ่มผู้หญิงสูงอายุที่ต้องเป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก จ านวน 379,347 คน *** เป็น
กลุ่มที่ต้องเป็นผู้ดูแลเด็กให้กับพ่อแม่ที่อพยพไปท างานในเขตเมือง ซึ่งบางคน
ยังต้องท างานเพ่ือหาเลี้ยงชีพอยู่ เกิดผลในทางลบทั้งกับตัวผู้หญิงสูงอายุและ
เด็กในเรื่องสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก 

 
1การท้างานเหมาช่วง เป็นการด าเนินการท างาน การผลิตสินค้าหรือบริการตามสัญญาที่ได้กระท าไว้กับผู้ว่าจ้างตามช่วงเวลาที่ก าหนด
ไว้ โดยได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง 
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หมายเหตุ *ข้อมูลการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 
             **ข้อมูลจากรายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 
             ***ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
(สศช.)   
 
9. เรื่อง วันป่าชุมชนแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
  สาระส้าคัญของเรื่อง 
  ทส.รายงานว่า  
  1. ทส. โดยกรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้ด าเนินการ
บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่อาศัยรอบเขตป่า รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เข้ามามีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้ใกล้บ้านในรูปแบบการจัดตั้งป่าชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ 
รักษาป่าไม้ไว้ให้คงความสมดุล และชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริ
มาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการด าเนินงานป่าชุมชน นับว่าเป็นการปลูกป่าในใจคนตามแนวพระราชด าริ สมาชิก
ในป่าชุมชนท าหน้าที่เป็นป่าไม้หมู่บ้านและเป็นพลังที่ช่วยในการปกป้องผืนป่าและพิทักษ์ป่า ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นจากป่าชุมชน โดยปัจจุบันมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จ านวน 11,327 แห่ง ชุมชนมีส่วน
ร่วม 13,028 หมู่บ้าน  เนื้อที่ 6.29 ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศให้ได้จ านวน 
15,000 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 10 ล้านไร่ 
  2. การส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชนในอดีตเป็นการด าเนินการตามโครงการป่าชุมชนโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ชุมชนเป็นเพียงผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในป่าชุมชนเป็นไป
ในลักษณะการควบคุม มีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการป่า ท าให้ไม่สะดวกต่อการน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
หรือสร้างแรงจูงใจส าหรับชุมชนในการร่วมดูแลรักษาป่าหรือร่วมบริหารจัดการป่าชุมชน ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
  3. การประกาศให้มีวันป่าชุมชนแห่งชาติเป็นการก าหนดวันในเชิงสัญลักษณ์ส าหรับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชุมชน ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนได้น้อมร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งตาม
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่มุ่งหมายให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่า
ชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ประกอบกับการประกาศพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 นับว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงและเป็นจุดเริ่มต้นครั้งส าคัญที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลผืนป่า และใช้ประโยชน์จากป่าไม้
ที่ร่วมกันอนุรักษ์ได้ สอดคล้องกับหลักวิชาการ และเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ทส. จึงได้พิจารณาวันที่เหมาะสมในการประกาศให้เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ เป็นวันที่ 24 
พฤษภาคม ของทุกปี สืบเนื่องจากเม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. 2562 ขึ้น 
  4. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่มี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการก าหนดให้วันที่ 
24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติด้วยแล้ว 
 
10. เรื่อง มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้้า ฤดูแล้ง ปี 2564/2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ า ฤดูแล้ง ปี 2564/2565 และ
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 และ
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มอบหมายหน่วยงานด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยรายงานให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) 
ทราบ พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงานรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
(สทนช.) เสนอ และให้ส านักกงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  สาระส้าคัญของเรื่อง  
  สทนช. รายงานว่า สนทช. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ขาด
แคลนน้ า ฤดูแล้ง ปี 2564/2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมาตรการดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงาน
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทัน นอกจากนี้ เพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรการฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สทนช. ได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ด้วย ซึ่ง กนช. ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 
ได้มีมติเห็นชอบมาตรการและโครงการดังกล่าวแล้วและให้เสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
  1. มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้้า ฤดูแล้ง ปี 2564/2565 จ้านวน 9 มาตรการ โดยมี
การจัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินการที่ส าคัญภายใต้มาตรการดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้ 

การด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มาตรการ 1 เร่งเก็บกักน้้าในแหล่งน้ าทุกประเภท โดยการสูบทอยน้ า (เป็นการสูบน้ าเป็นช่วง ๆ จากแหล่งน้ า
มากไปสู่แหล่งน้ าน้อย) ไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าใต้ดิน 
เช่น (1) เก็บกักน้ าในอ่างเก็บน้ าและอาคารชลประทานเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน (2) 
สูบน้ าเติมแหล่งน้ า/สูบทอยน้ าบรรเทาแล้ง 146 แห่ง ปริมาณน้ า 2.36 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี 51,518 ครัวเรือน 102,108 ไร่ (3) เติมน้ าใต้ดินระดับตื้น/
บ่อวงคอนกรีต 1,040 แห่ง เติมน้ าได้ 6.63 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี (4) ปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งเก็บน้ า 1,707 แห่ง และปรับปรุงและพัฒนาระบบธนาคารน้ า
ใต้ดิน และ (5) สูบน้ าส่งสมรรถนะสูง 7.12 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือได้ 
24,618 ครัวเรือน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
( ก ษ . )  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ วดล้ อม  (ทส . )  และ
กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

มาตรการ 2 จัดหาแหล่งน้้าส้ารองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้้า โดยส ารวจ ตรวจสอบ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพจะ
พัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ าส ารองได้ จัดท าแผนปฏิบัติการส ารองน้ าในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ าดิบเพ่ืออุปโภค 
บริโภค และการเกษตร จัดท าแผนวางท่อน้ าประปา และจัดท าทะเบียนผู้ใช้น้ าจากแหล่งน้ าเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งวางแผนผันน้ าระหว่างลุ่มน้ าเพ่ือบรรเทาภาวะน้ าแล้ง โดยควรพิจารณาจัดสรร
น้ าอย่างรอบคอบและให้ความส าคัญกับการใช้น้ าภายในลุ่มน้ า 
เช่น (1) ส ารองปริมาณน้ าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 จัดท าข้อมูลความต้องการใช้
น้ าภาคการเกษตรในเขตชลประทาน (2) อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม 
แหล่งน้ า 11 แห่ง (3) พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 2,214 แห่ง (4) พัฒนา
แหล่งน้ าต้นทุนขนาดใหญ่ 19 แห่ง ปริมาณน้ า 10.98 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
พัฒนาน้ าบาดาล เพ่ือการเกษตร 264 แห่ง ขนาดใหญ่ริมแม่น้ า 1 แห่ง และ
จัดหาแหล่งน้ าระยะไกล 16 แห่ง และ (5) จัดหาแหล่งน้ าส ารอง เช่น บ่อ
บาดาล แหล่งน้ าดิบเอกชน 

กระทรวงการ อุดมศึกษา 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ จั ย แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม  ( อ ว . )  ก ษ . 
กระทรวงคมนาคม (คค.) ทส. 
มท. สทนช. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

มาตรการ 3 ปฏิบัติการเติมน้้าให้กับแหล่งน้ าในพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ าตามสภาพอากาศที่
เหมาะสม 
จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ที่จังหวัดนครสวรรค์ 2 ชุด กษ. 
มาตรการ 4 ก้าหนดการจัดสรรน้้าฤดูแล้ง ได้แก่ ก าหนดแผนปริมาณน้ าจัดสรรในฤดูแล้งให้ชัดเจน ควบคุม
การใช้น้ าของพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบนให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการน้ าต้องค านึงถึง
ระดับน้ าในทางน้ าที่อาจจะลดต่ ากว่าปกติ 
เช่น (1) ก าหนดแผนการจัดสรรน้ าฤดูแล้งที่ชัดเจนและแจ้งจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ (2) จัดท าแผนการจัดสรรน้ าทั้งประเทศในเขต
ชลประทาน 11.34 ล้านไร่ รวมทั้งก าหนดมาตรการการบริหารจัดการน้ าของ

กษ.  คค .  ทส .  กระทรวง
พลังงาน (พน.) และ มท.  
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ลุ่มน้ าเจ้าพระยาและการรับน้ าเข้าเพ่ือรักษาเสถียรภาพของคลอง และ (3) 
ตรวจสอบสายทางบริเวณเลียบคันคลองชลประทาน 
มาตรการ 5 วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง โดยจัดท าทะเบียนเกษตรกร ระบุพ้ืนที่เพาะปลูกและแหล่งน้ าที่
น ามาใช้ให้ชัดเจนเพ่ือให้การเพาะปลูกสอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน โดยสนับสนุนการเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นอันดับแรก 
เช่น (1) ประกาศใช้แผนพื้นที่เพาะปลูก ก ากับติดตามแผน รวมทั้งวางแผนการ
เพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน และ (2) ส่งเสริมพ้ืนที่ลุ่มต่ า
เจ้าพระยาตอนล่างที่รองรับน้ าหลากในฤดูฝนปี 2564 ประมาณ 1.20 ล้านไร่ 
พ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ าต้นทุนน้อย รวมทั้งส่งเสริมพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
57,366 ไร่ 

อว. กษ. ทส. และ มท. 

มาตรการ 6 เตรียมน้้าส้ารองส้าหรับพื้นที่ลุ่มต่้า เพ่ือสนับสนุนน้ าเตรียมแปลงเพาะปลูกนารอบที่ 1 (นาปี) 
ส ารองปริมาณน้ าสนับสนุนพ้ืนที่ลุ่มต่ าเตรียมแปลง 11 ทุ่ง 1,388 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

กษ. 

มาตรการ 7 เฝ้าระวังคุณภาพน้้าในแม่น้ าสายหลัก สายรอง และเตรียมแผนปฏิบัติการรองรับกรณีเกิดปัญหา 
เฝ้าระวัง ตรวจวัด และควบคุมการปล่อยน้ าเสียจากภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และชุมชนลงสู่แหล่งน้ า 
รวมทั้งควบคุมและขึ้นทะเบียนการเลี้ยงปลากระชังในแหล่งน้ าและล าน้ า 
เช่น (1) ส ารวจและจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับกรณีเกิดปัญหามลพิษทางน้ า 
4 แม่น้ าส าคัญ เช่น แม่น้ าเจ้าพระยา และ (2) ติดตามสถานการณ์น้ าและ
คุณภาพน้ า 

กษ. ทส. มท. และกระทรวง
อุตสาหกรรม 

มาตรการ 8 ติดตามและประเมินผลเพื่อให้ผลการด้าเนินงานเป็นไปตามแผน  โดยรายงานเป็นประจ าทุก
เดือนอย่างต่อเนื่อง ในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ าต่อกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ (กอนช.) รวมทั้งติดตาม ควบคุม
การจัดสรรน้ า และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง [นารอบที่ 2 (นาปรัง)] ให้เป็นไปตามแผน 
เช่น (1) ควบคุมการระบายน้ าตามแผนการระบาย (2) ติดตามสถานการณ์
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งรายสัปดาห์ และ (3) กรณีเกิดภัยแล้ง ให้รายงาน
สถานการณ์และการช่วยเหลือต่อ กอนช.  

อว. กษ. ทส. พน. มท. สทนช. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการ 9 สร้างการรับรู้สถานการณ์และแผนบริหารจัดการน้้า เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุได้ทันที 
เช่น (1) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 9 มาตรการ (2) ให้ความรู้ รณรงค์ใช้น้ า
อย่างประหยัด เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า และ (3) ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ า 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและ
ฝนทิ้งช่วง ปี 2565 

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์ 1) เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่

ผ่านมา ในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ า หรือเสี่ยงภัยแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง 
2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชนหรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
3) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ า หรือเสี่ยงภัยแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ตามที่ กอนช. ก าหนด ในพ้ืนที่
ทั่วประเทศ หรือจ าเป็นต้องเร่งรัดด าเนินการเพ่ือการแก้ไข/บรรเทาปัญหาโดยเร่งด่วน 
หรือที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด้าเนินการ 

120 วัน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
ประเภทแผนงาน
โครงการ 

1) โครงการซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยซ่อมแซม
อาคารที่ช ารุดเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยหรือจากการใช้งานเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ า คันกั้นน้ า และ
ประตูระบายน้ า 
2) โครงการการสร้างความม่ันคงด้านน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เช่น ก่อสร้างบ่อน้ า
บาดาล ปรับปรุงบ่อน้ าบาดาล ก่อสร้างระบบประปา และก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าส ารอง
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
3) โครงการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น ปรับปรุง
อาคารระบายน้ าล้น คลองส่ง/ระบายน้ า และประตูระบายน้ า 
4) โครงการเพิ่มน้้าต้นทุน เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง  ในพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่
ใกล้เคียงเพื่อให้มีความมั่นคงด้านน้ ามากขึ้น เช่น งานขุดลอกคลอง งานก่อสร้างแหล่งน้ า
ใหม่เพ่ือการเกษตร ธนาคารน้ าใต้ดิน งานระบบส่งน้ าและระบบกระจายน้ าเพ่ือ
การเกษตร งานบ่อน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร และสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

แหล่งงบประมาณ จะขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นต่อไป 
 
11. เรื่อง การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา ตามร่าง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ และ
ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  สาระส้าคัญของเรื่อง 
  คณะกรรมการฯ รายงานว่า 
  1. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สภานโยบายฯ) ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการ
อุดมศึกษา ตามร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และกฎหมายที่เก่ียวข้อง [ซึ่งได้รวมภารกิจของ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาอยู่ภายใต้กองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาด้วยแล้ว] โ ดย
มอบหมายให้ อว. ด าเนินการเสนอกระทรวงการคลัง (กค.) เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอเสนอเรื่องขอจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาต่อคณะ
กรรมการฯ เพ่ือพิจารณา 
  2. กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษามีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น สาระส้าคัญ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามความต้องการของประเทศและ

ด้านการผลิตก้าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ พัฒนาการ
เรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม ร่วมกับนักวิชาการ สถาบันวิชาการ
และองค์กรชั้นน าของโลก และเชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมกับสถานประกอบการทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคมรวมทั้ง
สนับสนุนการใช้ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะของชุมชนและสังคม และสนับสนุนการ
ปฏิรูปการอุดมศึกษาส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา พัฒนาระบบการ
เรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนระบบพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ทักษะของคณาจารย์ 
สนับสนุนเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้แก่สถาบันการอุดมศึกษาเอกชน 

แหล่งเงินทุน (1 )  เ งิ นและทรัพย์ สิ นที่ ไ ด้ รั บ โอนมาจาก เ งินทุนหมุน เ วียน เพื่ อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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(2) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้เพื่อสมทบกองทุน 
(5) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ 
(6) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่ได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรม
สัญญา 
(7) เงินสมทบกองทุนที่สถาบันอุดมศึกษาน าส่งกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(8) ค่าตอบแทนหรือรายได้จากการด าเนินกิจการของกองทุน 
(9) ดอกผล ผลประโยชน์หรือรายได้อ่ืนที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

  3. คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบใน
หลักการให้จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมเสนอ โดยมีเงื่อนไขให้ด าเนินการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือ
ก าหนดให้การออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของกองทุนจะต้องขอ
ความเห็นชอบจาก กค. และการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การพัสดุ ตลอดจน
การก าหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงานบริหารกองทุน
และการอื่นที่จ าเป็น การก าหนดโครงสร้างการบริหารและอัตราก าลังกองทุน การก าหนดค่าเบี้ยประชุมหรือประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการและกรรมการบริหารกองทุน และอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง การ
ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อ านวยการ การก าหนดให้จัดท ารายงานการเงินของกองทุน
เสนอผู้สอบบัญชี และก าหนดให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ (1) ภารกิจของกองทุนเพ่ือพัฒนาการ
อุดมศึกษาต้องไม่ซ้ าซ้อนกับภารกิจหลักของ อว. และที่ผ่านมามีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือ
พัฒนาการอุดมศึกษาอย่างไร และ (2) ความชัดเจนในเรื่องแหล่งรายได้ การจัดตั้งส านักงานบริหารโครงการเป็นหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) เพ่ือบริหารกองทุน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
จัดตั้งกองทุน 
  4. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการฯ และจัดท าข้อมูลเพ่ือชี้แจงเพ่ิมเติม (ตามข้อ 3) ซึ่งคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มีมติรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดท ารายละเอียดเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป สรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ ข้อชี้แจงของส้านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมต่อคณะกรรมการฯ 

1. ความซ้ าซ้อนกับภารกิจหลัก
ของ อว. และการด าเนินการที่
ผ่านมา มีการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนเ พ่ือ
พัฒนาการ อุดมศึ กษามี ก า ร
ด าเนินการอย่างไร 

กองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาไม่มีความซ้้าซ้อนกับภารกิจหลักของ
ส้านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม โดยที่ผ่ านมาส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะด าเนินการตามภารกิจหลักและได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
จากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่การด้าเนินการดังกล่าว
ไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถด้าเนินการได้
เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เน้นการวิจัย
เพ่ือหาค าตอบแต่ไม่สนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องหลาย ๆ ปี แบบ
ระบบการจัดการศึกษา และไม่สามารถด้าเนินการพัฒนาความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาในด้านอ่ืน ๆ ได้ 
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2. ความชัดเจนในเรื่องแหล่ง
ร าย ได้  การจั ดตั้ ง ส านั ก งาน
บริหารโครงการเป็นหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษเพ่ือบริหารกองทุน 

ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินและทรัพย์สินที่
โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
ดอกเบี้ยจากการให้เงินกู้ยืมแต่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นหลัก 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการจัดคั้วกองทุน 

(1) สามารถพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิต
ก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 
(2) สามารถปฏิรูปการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทาง
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และกฎหมายอ่ืน
เ พ่ื อ พั ฒ น า แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนรู้ไปสู่การเรียนรู้ที่ตอบสนอง
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ให้เข้าถึงการ
อุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ทุกที่ ทุกเวลาในต้นทุนที่เข้าถึงได้ 
(3) สามารถเพ่ิมศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการจัด
การศึกษาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม รวมถึงสถาบันวิชาการท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมทั้งพัฒนาทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน 

4. การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ไม่ขัดข้อง หาก กค. จะขอให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. 2558 ในขั้นตอนกระบวนการนิติบัญญัติในชั้นต่อไป 

 
12. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ้าปี พ.ศ. 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยา
เสพติด ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิ สภาต่อไป และ
เห็นชอบให้น าความเห็นเพ่ิมเติมของกระทรวงการคลังและข้อสังเกตของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้อสังเกต
ของคณะรัฐมนตรี และน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป 
  สาระส้าคัญของเรื่อง  
  รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ้าปี พ.ศ. 
2563 

เรื่อง รายละเอียด 
ผลการจับกุมคดียาเสพติด
ทั่วประเทศ 

จ้านวน 318,895 คดี และผู้ต้องหา 334,126 ราย ประกอบด้วยของกลาง 
จ าแนกเป็น 
1) ยาบ้า 368 ล้านเม็ด 
2) ไอซ์ 27,609 กิโลกรัม 
3) เฮโรอีน 1,828 กิโลกรัม 
4) โคเคน 30 กิโลกรัม 
5) กัญชาแห้ง 16,980 กิโลกรัม 
6) กัญชาสด 11,806 กิโลกรัม 
7) พืชกระท่อม 97,835 กิโลกรัม 
 - ได้มีการขยายผลไปสู่มาตรการริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด พ.ศ. 2534 มูลค่าทรัพย์สินที่
ยึดอายัดได้ 127,567,892 บาท และน าไปสู่การด าเนินคดีข้อหาสมคบ 
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สนับสนุน ตามมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. 2534 จ านวน 2,679 ราย 
- เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ได้กระท าความผิดทางอาญา รวมทั้งสิ้น 4 ราย ซึ่ง
เป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สังกัดสถานีต ารวจภูธรสุไหงปาดี ต ารวจภูธรจังหวัด
นราธิวาส จ านวน 1 ราย สังกัดสถานีต ารวจภูธรบางพลี ต ารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 2 ราย และสังกัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดภาค 8 จ านวน 1 ราย ถูกยกเลิกความเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
เนื่องจากถูกด าเนินคดีอาญา 

แผนปฏิบั ติ การด้ านการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 

ประกอบด้วย 
1. มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ า
โขงปลอดภัย เพ่ือควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 
2565) ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย 
2. มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วยแนวทางการ
สกัดกั้นยาเสพติด โดยเพ่ิมช่องทางตามแนวชายแดนใน 15 จังหวัด และการ
ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยด าเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด  
3. มาตรการป้องกันยาเสพติด เช่น แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน สร้างพ้ืนที่ปลอดภัย มุ่งเน้นการลดอุปสงค์
เพ่ือน าไปสู่การลดความต้องการยาเสพติดภายในประเทศ 
4. มาตรการบ้าบัดรักษายาเสพติด โดยน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บ าบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติด 
5. มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เช่น การควบคุมและใช้
ประโยชน์จากพืชเสพติด การท าให้ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ปั ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางแก้ไขการก้ากับดูแลและควบคุมการ
ใช้อ้านาจของ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
   ปัญหาในเรื่องนี้ยังคงเป็นปัญหาสืบเนื่องจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 โดยขณะนี้
ส านักงาน ป.ป.ส. ได้มีมาตรการก ากับ ติดตามการรายงานอย่างเข้มงวด โดย
เพ่ิมช่องทางการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในลักษณะ
ของการรายงานผ่านเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ส. การมีแอปพลิเคชันไลน์บน
โทรศัพท์มือถือ เพ่ือแจ้งเตือนการต่ออายุและการให้รายงานการปฏิบัติหน้าที่
ในขณะอยู่ในที่เกิดเหตุสามารถรายงานการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที ซึ่งปัจจุบัน
พบว่าจ านวนผู้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น อันจะส่งผล
ให้สามารถก ากับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้มี
ประสิทธิภาพขึ้นกว่าเดิม 

 
13. เรื่อง รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจ้าปี 2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ประจ าปี 2564 ตามที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เสนอ 
และให้เสนอรัฐสภาทราบต่อไป 
  สาระส้าคัญของเรื่อง 
  รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจ าปี 2564 
เรื่อง การฟ้ืนตัวจากวิกฤตโควิด-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมมีสาระส าคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาด
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ของโรคโควิด-19 และความท้าทายในหลากหลายมิติที่เกิดขึ้น เช่น ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
การต้องเผชิญกับความท้าทายในการใช้สื่อสังคมต่าง ๆ ปัญหาเศรษฐกิจกระจุกตัว ความเหลื่อมล้ า กระแสพหุ
วัฒนธรรม รวมไปถึงแนวโน้มการลดลงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมาก
ขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดจะส่งผลกระทบต่อประเทศในระยะยาว ปัจจัยส้าคัญที่
น้ามาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้น โดยจะเห็นได้จากการใช้ศักยภาพของระบบการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหารองรับสถานการณ์โควิด-
19 ด้วยการผลิตชุดตรวจโควิด SARS-COV-2 ด้วยวิธี Real-Time PCR การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการติด
เชื้อส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ เช่น หน้ากากซิลิโคนติดแผ่นกรอง HEPA ที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานสามารถ
ป้องกันเชื้อได้มากกว่าหน้ากาก N95 การสร้างโรงพยาบาลสนาม ห้องตรวจแยกแรงดันลบ เป็นต้น รวมไปถึงการ
วิเคราะห์และประเมินด้วยแบบจ าลองสถานการณ์เพ่ือการคาดการณ์และพยากรณ์การระบาดของโรค โดยสรุป
รายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นการด้าเนินการ สรุปสาระส้าคัญ 
1 .  อววน .  กับการ พัฒนา
ประเทศ 

   การน าศักยภาพด้าน อววน. มาใช้เพ่ือเตรียมความพร้อมเผชิญกับความท้า
ทายที่เกิดขึ้น แก้ไขปัญหาสังคม และสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้
ประเทศ เช่น (1) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ได้มีการ
ด าเนินการที่ส าคัญ อาทิ การแก้ปัญหารองรับสถานการณ์โควิด -19 การ
แก้ปัญหาด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ า การส่งเสริมและยกระดับ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
อุตสาหกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) การ
พัฒนาก าลังคนโดยอาศัยกลไกการพัฒนาความรู้ทักษะเดิม (Re-skill) การ
ยกระดับทักษะเดิม (Up-skill) และการเพ่ิมพูนทักษะใหม่ (New-skill) การ
พัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier research) และ (2) ด้านการอุดมศึกษา 
ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญ เช่น การสร้างบัณฑิตการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree Program) การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ
ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต (New Growth 
Engine) การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้โมเดล BCG การจัดตั้ง “หน่วย
ปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกัน” การส่ ง เสริมมหาวิทยาลัยสู่ต าบล นอกจากนี้  ยั งรายงาน
ความก้าวหน้าการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศด้าน อววน. ในเวที
นานาชาติ และสรุปตัวชี้วัดส าคัญที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 - 2570 และสรุปมาตรการ 
อววน. ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 

2. สร้างความสามารถ อววน. 
สู่การเก็บเกี่ยวผลในสาขาที่
ประเทศไทยมีศักยภาพ 

   การสร้างศักยภาพให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันเพ่ืออนาคตในด้านการเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farming) อาหาร (Food) เครื่องมือแพทย์ (Medical 
Device) จีโนมิกส์ (Genomics) วัคซีน (Vaccines) ยาชีววัตถุ (Biologics) 
อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่ (Next-Generation Automotive) เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ระบบ
นิ เวศนวัตกรรม ( Innovation Ecosystem)  ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence: AI) อุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials) การวิจัย
ด้านเทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Technology) ด้านระบบโลกและ
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อวกาศ (Earth Space System) สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์ (Social Sciences, Humanities and Arts)  

3. ปรับกระบวนทัศน์การ
อุดมศึกษาส าหรับโลกยุคการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม 

   แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษา (Disruption) ซึ่ง
น าไปสู่การด าเนินการต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น การพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย การปรับทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ทั้งในการจัดการเรียนการสอนแบบ New 
Normal ในยุคการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดหลักสูตรการเรียน
แบบไม่ได้ปริญญา (Non-degree) การผลิตบัณฑิตฐานสมรรถนะ การจัดการ
ศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมไปถึงการส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาในการตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เช่น 
มห า วิ ท ย าลั ย แห่ ง ก า รป ร ะกอบกา ร  ( Entrepreneurial University) 
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการวิจัยขั้นแนวหน้า
และนวัตกรรม เป็นต้น 

4. การปฏิรูประบบ อววน. 
เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

   การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ อววน. ใน 6 ด้าน ดังนี้  (1) การปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน (2) การจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนเพ่ือเป็นทิศ
ทางการพัฒนาด้าน อววน. ของประเทศ (3) การพัฒนาระบบงบประมาณเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน (4) การจัดระบบติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน อววน. 
(5) การเชื่อมโยงข้อมูล อววน. ทั้งระบบ  และ (6) การพัฒนาและปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

5. ภาพรวมการด าเนินการที่
ผ่ านมาและแนวทา งการ
พัฒนา อววน.  ในอนาคต 

   ภาพรวมการด าเนินงานของ อววน. ในช่วงที่ผ่านมาและแนวทางการพัฒนา
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นการท างานตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ (1) 
เปลี่ยนความยากจนสู่ความมั่งมีอย่างทั่วถึง (2) สร้างเสริมคุณค่าแห่งความเป็น
มนุษย์และพลังทางสังคมเพ่ือการพัฒนาสมดุล (3) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ 
- เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน (4) 
ยกระดับอุตสาหกรรมและวางรากฐานเพ่ืออนาคต (5) พลิกโฉมการอุดมศึกษา
และพัฒนาก าลังคนให้ตอบโจทย์ประเทศ และ (6) ปฏิรูประบบ อววน. ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

 
14. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก้าหนดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 
2019 (Covid-19)] (ฉบับท่ี 7) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
[Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)] (ฉบับที ่7) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ 
  สาระส้าคัญของเรื่อง 
  สธ. รายงานว่า คณะกรรมการสถานพยาบาล ในคราวประชุมครั้งที่  12/2564 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีมติรับทราบมติคณะท างานจัดท าร่างหลักเกณฑ์ฯ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึง
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  
  1. ยกเลิกรายการซ้ าซ้อนในหมวดที่ 3 ค่ายา จ านวน 2 รายการ ได้แก่ COLISTIN (บริษัท มิลลิเมด 
จ ากัด) และ UTOIN-250 (บริษัท ยูเมด้า จ ากัด) ในหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่ 2) ซึ่งซ้ าซ้อนกับรายการในหลักเกณฑ์ฯ 
(ฉบับที่ 5)1 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป 
ชื่อยา รายการเปรียบเทียบ หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที ่2) หลักเกณฑ์ (ฉบับที ่5) 
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COLISTIN (มิลลิเมด) ล าดับ 331 2798 
ราคาต่อหน่วย (บาท) 283.75 218 

UTOIN-250 (ยูเมด้า) ล าดับ 1234 2799 
ราคาต่อหน่วย (บาท) 373.75 264 

  2. แก้ไขอัตรา2 ดังนี้ 
รายการ เดิม (บาท) ใหม ่(บาท) วันใช้บังคับ 
หมวดที ่3 ค่ายา 
- ALUMED (รักษาโรคกระเพาะอาหาร 

2,917 18.50 ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
3 

  3. ปรับอัตรา ดังนี้ 
ID รายการ เดิม (บาท) ใหม ่(บาท) วันใช้บังคับ 
 
 
451 
688 

หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิ
วิทยา 
- Covid-19 Real time PCR 2 ยีนส์ (เหมาจ่าย) 
- Covid-19 Real time PCR 3 ยีนส์ (เหมาจ่าย) 

 
 
2,250 
2,550 

 
 
1,300 
1,500 

ตั้ ง แ ต่ วั น ที่
คณะรัฐมนตรี
มีมติ เป็นต้น
ไป 

  4. แก้ไขล าดับและ/หรือรหัสรายการของรายการดังต่อไปนี้ 
รายการ ราคา (บาท) วันใช้บังคับ 
หมวดที ่7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 
(กรณีเพ่ิมล าดับและรหัสรายการ เนื่องจากเดิมไม่ได้ก าหนดไว้) 
- การตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วย Ag test kit ด้วยวิธี Chromatographic 
immunoassay 
- การตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วย Ag test kit ด้วยวิธี FIA 

 
 
จ่ายตามจริงไม่
เกิน 300 ต่อครั้ง 
จ่ายตามจริงไม่
เกิน 400 ต่อครั้ง 

ตั้ ง แ ต่ วั น ที่
คณะรัฐมนตรีมี
มติเป็นต้นไป 

(กรณีแก้ไขล าดับและรหัสของรายการ) 
- การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19 ด้วยตัวอย่างน้ าลายแบบรวม
ตัวอย่าง (Pooled saliva samples)  
- การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19 ด้วยตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูก
และป้ายล าคอแบบรวมตัวอย่าง (Pooled nasopharyngeal and throat 
swab samples) 

 
460 ต่อ Test 
 
575 ต่อ Test 

ตั้งแต่วันที่ 
12 ตุลาคม 2564
เป็นต้นไป4 

หมวดที ่12 ค่าบริการวิชาชีพ 
(กรณีเพ่ิมล าดับ เนื่องจากเดิมไม่ได้ก าหนดไว้) 
- ค่าบริการเหมาจ่ายส าหรับการดูแลการให้บริการผู้ป่วยโควิด 19 (ค่ายา
พ้ืนฐาน ค่าบริการพยาบาลทั่วไป ค่าติดตามอาการและค่าให้ค าปรึกษาของ
แพทย ์รวมทั้งค่าอาหาร 3 มื้อ) ส าหรับกรณ ีHome Isolation, Community 
Isolation & Hotel Isolation (กรณี Hotel Isolation รวมถึงค่าที่พักด้วย) 
- ค่าบริการเหมาจ่ายการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร รวมค่ายาและค่าบริหาร
จัดการยา 

 
 
1,000 ต่อวัน 
 
 
 
300 ต่อราย 

ตั้งแต่วันที่  
1 กรกฎาคม 2564 
เป็นต้นไป5 

  5. แก้ไขหน่วยในหมวดที่ 12 ค่าบริการวิชาชีพ ข้อ 12.8 ค่าบริการตรวจวินิจฉัยและท าหัตถการโดย
แพทย์ จ านวน 31 รายการ โดยก าหนดให้หน่วยเป็น “ครั้ง” (เนื่องจากเดิมไม่ได้ก าหนดไว้) และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
  6. เพ่ิมรายการในบัญชีและอัตราแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ จ านวน 2 รายการ เป็นบัญชีและอัตราแนบ
ท้ายหลักเกณฑ์ฯ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
หมวด รายการ ราคา วันใช้บังคับ 
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หมวดที ่1 ค่าห้องและ
ค่าอาหาร 

ค่าห้องพัก (กรณี Hospitel) เหมาจ่าย 1,000 บาทต่อวัน 
(ห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ)6 

ตั้ ง แ ต่ วั น ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเป็น
ต้นไป 

หมายเหตุ: รายการในหมวดที่ 1 ให้ใช้เฉพาะกรณีสถานพยาบาลอ่ืน (Hospitel) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง สถานพยาบาลอื่นฯ 
  7. ก าหนดให้การใดที่อยู่ในระหว่างด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมก่อนวันที่
หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่ 7) มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปได้ และให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขนี้ 
____________________________ 
1รายการซ้ าซ้อนดังกล่าวตรวจสอบพบในภายหลัง และได้รับการพิจารณาแล้วให้ใช้รายการตามหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่ 5) เนื่องจากเป็น
ราคาที่ถูกพิจารณาใหม่ซึ่งมีความเป็นปัจจุบันมากกว่า 
2ผิดพลาดในข้ันตอนการจัดท าเอกสาร 
3รายการที่ขอเสนอแก้ไขต่าง ๆ ให้มีผลตั้งแต่วันใช้บังคับเดิมของรายการนั้น ๆ โดยกรณีนี้เป็นรายการที่ถูกเพิ่มโดยหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับท่ี 
5) ซึ่งได้ก าหนดไว้ในข้อ 7 (3) ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวว่า ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่5 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป  
4รายการที่ขอเสนอแก้ไขต่าง ๆ ให้มีผลตั้งแต่วันใช้บังคับเดิมของรายการนั้น ๆ โดยกรณีนี้เป็นรายการที่ถูกเพิ่มโดยหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับท่ี 
6) ซึ่งได้ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวว่า ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (12 ตุลาคม 2564) เป็นต้นไป 
5รายการที่ขอเสนอแก้ไขต่าง ๆ ให้มผีลตั้งแต่วันใช้บังคับเดิมของรายการนั้น ๆ โดยกรณีนี้เป็นรายการที่ถูกเพิ่มโดยหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับท่ี 
5) ซึ่งได้ก าหนดไว้ในข้อ 7 (1) ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวว่า ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
6เดิมค่าห้องพัก (กรณี Hospitel) ใช้ราคาเดียวกับรายการตามหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่ 1) หมวดที่ 1 ค่าห้องแยกโรค อัตรา 1,500 บาท/
วัน ต่อมาที่ประชุมคณะท างานจัดท าร่างหลักเกณฑ์ฯ ได้เสนอทางเลือกให้มีการเบิกจ่ายกรณีดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสม ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบทางเลือกที่ให้ใช้อัตราเดียวกันกับกรณี Hotel Isolation เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 
 
15. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 41/2564 และครั้ง
ที่ 1/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก้าหนดฯ เพิ่มเติม 
พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) 
ในคราวประชุมครั้งที่ 41/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 รวมทั้ง
ผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 
2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ดังนี้ 
  1. ผลการพิจารณาของ คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 41/2564 
   (1) อนุมัติให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ 
กรณีโครงการภายใต้แผนการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ส าหรับประชาชนไทย (โครงการแผนเร่งรัดฯ) โดย
ขยายระยะเวลาด าเนินงาน จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ที่ส่งผลต่อกระบวนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
รวมทั้งการส่งมอบครุภัณฑ์ 
   (2) อนุมัติให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุจ (สป.สธ.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น
สาระส าคัญของโครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับ
กระทรวงและระดับเขตสุขภาพเป็น SmartEOC (โครงการพัฒนาระบบสื่อสารฯ) โดยขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ 
จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ 
   (3) อนุมัติให้ สป.สธ. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการพัฒนา
ศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (A001) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
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(โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ) โดยขยายระยะเวลาด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน จากเดิมสิ้นสุดเดือน
ธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 เนื่องจากประสบปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการ
ด าเนินการก่อสร้าง การส่งมอบงานจ้างและการส่งมอบครุภัณฑ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ และปรับลดกรอบวงเงินของ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ (รอบที่ 1) จ านวน 375.0224 ล้านบาท และโครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพฯ (รอบที่ 2) จ านวน 90.9838 ล้านบาท เนื่องจากสถานพยาบาลมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินรายการ
ก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพ่ือให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 จึงจ าเป็นต้องใช้เงินบ ารุงและเงิน
บริจาคในการด าเนินการ ตามท่ี สธ. เสนอ 
   (4) อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนเรศวร (ม.นเรศวร) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ
ของโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคโควิด 19 (โครงการเตรียมความ
พร้อมฯ) โดยขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนเมษายน 2565 
เนื่องจากรายการก่อสร้างและปรับปรุงมีความสลับซับซ้อนในเชิงเทคนิคก่อสร้าง และได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ 
   (5) อนุมัติให้ส านักงานประกันสังคม (สปส.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของ
โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (โครงการเยียวยาฯ) โดยขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 
2564 เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 เนื่องจากจ าเป็นต้องใชระยะเวลาในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่
กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการเยียวยาฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้
ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
   (6) อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (โครงการโคก 
หนอง นา โมเดล) โดยขยายระยะเวลาด าเนินงานใน 4 กิจกรรมย่อย (กิจกรรมที่ 2 4 5 และ 7) จากเดิมสิ้นสุดเดือน
ธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 และปรับลดกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมย่อยที่ 3 และกิจกรรมย่อยที่ 6 
วงเงินรวม 25 ล้านบาท ท าให้วงเงินโครงการปรับลดจาก 4,787.9164 ล้านบาท เป็น 4,762.9164 ล้านบาท ตามที่ 
พช. ได้ยืนยันว่า การปรับลดกิจกรรมดังกล่าวยังคงท าให้การด าเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
   (7) อนุมัติให้จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี  จังหวัดเลย จังหวัดตาก จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ภายใต้แผนงาน
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
   (8) มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการข้อ 1.1 (1) - (7) เร่งรัดการด าเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาด าเนินงานที่เสนอในครั้งนี้  รวมถึงรับความเห็นและข้อสังเกตเพ่ิมเติมตามมติ คกง. 
ประกอบการด าเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป 
  2. ผลการพิจารณาของ คกง. ในคราวประชุมครั้งที ่1/2565 
   (1) อนุมัติให้กรมควบคุมโรค กรมอนามัน สป.สธ. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น
สาระส าคัญของโครงการ จ านวน 5 โครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความ
เห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว  
   (2 )  อนุมัติ ให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  (ม .นราธิวาสราชนครินทร์ ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.มหิดล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ธรรมศาสตร์) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ม.เชียงใหม่) 
อว. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ จ านวน 5 โครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้  ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว  
   (3) อนุมัติให้โรงพยาบาลต ารวจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคโควิด  19 และเป็นไปตามมาตรฐาน
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ด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 
2564 เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
   (4) อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่และโครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่  โดยขยาย
ระยะเวลาด าเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนเมษายน 2565 พร้อมทั้งเห็นควร
มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เร่งรัดการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของ คกง. แล้ว เห็นควรให้เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform :  eMENSCR) 
(ระบบ eMENSCR) ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว 
   (5) มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการข้อ 1.2 (1) - (4) เร่งรัดการด าเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาด าเนินงานที่เสนอในครั้งนี้  รวมถึงรับความเห็นและข้อสังเกตเพ่ิมเติมตามมติ คกง. ไป
ประกอบการด าเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป 
  3. ผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 1/2565 
   (1) อนุมัติให้กรมควบคุมโรคเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ ดังนี้ 
1) โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ส าหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพ่ิมเติม จ านวน 
20,001,150 โดส (Pfizer) (โครงการจัดหาวัคซีน Pfizer จ านวน 20.001 ล้านโดส) โดยขยายระยะเวลาด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงิน จากเดิมสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดภายในเดือนมกราคม 2565 และ                     
2) โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ส าหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพ่ิมเติม จ านวน 
9,998,820 โดส (Pfizer) (โครงการจัดหาวัคซีน Pfizer จ านวน 9.998 ล้านโดส) โดยขยายระยะเวลาด าเนินงานและ
การเบิกจ่ายเงิน จากเดิมสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากต้องใช้
ระยะเวลาในการตรวจรับวัคซีน และรวบรวมเอกสารส าหรับประกอบการเบิกจ่าย ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้ สธ. เร่งรัดให้กรมควบคุมโรคเร่งรัดการ
ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ขอขยายอย่างเคร่งครัด รวมถึงด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็วต่อไป 
   (2) อนุมัติให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (รง.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น
สาระส าคัญของโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ  SMEs (โครงการส่งเสริมธุรกิจ SMEs) โดย
ปรับปรุงเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ในเดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 
ภายใต้เงื่อนไขการลงทะเบียนและน าส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์  (ระบบ e-Service) เพ่ือให้
กลุ่มนายจ้างเป้าหมายของโครงการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความ
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมการจัดหางานเร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ คกง. แล้ว ให้กรมการจัดหางานเร่งปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็วต่อไป   
 
16. เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณส้าหรับรายการที่ มีวงเงินตั้ งแต่ 1 ,000 ล้านบาทขึ้นไป ของ
กรุงเทพมหานคร 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการของ กทม. จ านวน 9 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 4 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแยกสะพานแดง ถึง
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ถนนก าแพงเพชร 2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทาง
ยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากถนนก าแพงเพชร ถึงถนนพหลโยธิน 3) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าคลอง
พระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 4) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลอง
บางไผ่ จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณสุดเขต กทม. 5) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบ
รวบรวมน้ าเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ ามีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายน้ าหนองจอก 6) โครงการ
ก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยาช่วงที่ 1 จากคลองเคล็ดถึงคลองหลอด 2 
7) โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ าใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว 8) โครงการ
บ าบัดน้ าเสียมีนบุรี  ระยะที่  2 9) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานครและศูนย์ส ารวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง วงเงินรวมทั้งสิ้น 18 ,158.70 ล้านบาท (เงินงบฯ จ านวน 
10,493.45 ล้านบาท และเงินนอกงบฯ จ านวน 7,665.25 ล้านบาท)   
  2. อนุมัติให้ มท. (กทม.) น าค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทั้ง 9 โครงการดังกล่าวยื่นเป็นค าขอตั้ง
งบฯ ปี 66 จ านวน 3,631.74 ล้านบาท (เงินงบฯ จ านวน 2,098.69 ล้านบาท และเงินนอกงบฯ จ านวน 1,533.05 
ล้านบาท) ต่อส านักงบประมาณ 
   
17. เรื่อง แผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอแผนการใช้
เงินของ กสศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่คณะกรรมการบริหาร    กสศ. เห็นชอบแล้ว ในกรอบวงเงิน
งบประมาณ จ านวน 7,590.34 ล้านบาท เพ่ือ กสศ. จะได้จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอส านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาต่อไป 
  สาระส้าคัญของเรื่อง 
  กสศ. รายงานว่า คณะกรรมการบริหาร กสศ. มีมติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เห็นชอบแผนการใช้
เงินของ กสศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นชอบให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. กสศ. ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้กรอบวงเงินรวม
ทั้งสิ้น 7,590.34 ล้านบาท จ าแนกเป็น 9 แผนงาน สรุปได้ ดังนี้ 
   1) นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เช่น พัฒนานวัตกรรมระบบ
เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษาของประเทศ และวิจัยและพัฒนาร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่ชี้ถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในมิติต่าง ๆ 
   2) พัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ) เช่น 
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขตั้งแต่ระดับปฐมวัย-การศึกษาภาคบังคับ และพัฒนาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อติดตามและป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา 
   3) พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เช่น สนับสนุนการท างานร่วมกับหน่วยนโยบาย
เพ่ือให้เกิดกลไกการพัฒนาโรงเรียนในระดับพ้ืนที่เพ่ือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน ยกระดับการเรียนรู้ของเด็ก
ที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน และสนับสนุนการน าระบบสารสนเทศมาใช้พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ 
   4) จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้้า เช่น พัฒนากรอบการท างานจัดการศึกษา
เชิงพ้ืนที่ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าจากฐานข้อมูลและการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
   5) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูส้าหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เช่น ส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนยากจนพิเศษที่มีใจรักในวิชาชีพครูได้เรียนครูในสถาบันผลิตและพัฒนาครูคุณภาพเพ่ือกลับไปเป็น
ครูยังภูมิล าเนา และสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนและเครือข่ายร่วมกับการพัฒนาครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกล 
   6) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ เช่น ส่งเสริมให้เยาวชนผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับสายอาชีพให้มีคุณภาพสูง 
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   7) ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ เช่น พัฒนาต้นแบบ
หน่วยจัดการเรียนรู้ที่สามารถจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นตามความต้องการ และศักยภาพของเยาวชนและแรงงานนอก
ระบบ 
   8) สื่อสารขับเคลื่อนนโยบายและระดมความร่วมมือ เช่น สนับสนุนจังหวัดและท้องถิ่นใน
การยกระดับบทบาทการสื่อสารและผลักดันนโยบายการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   9) บริหารและพัฒนาระบบงาน เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. ผลผลิตส้าคัญ/ผลต่อประชาชนและประเทศ 
   2.1 เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้รับการอุดหนุนเงินเพ่ือ
บรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจ าเป็น และเพ่ือป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาใน
ทุกช่วงระดับชั้น โดยเพาะอย่างยิ่งในช่วงชั้นรอยต่อเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมีการพัฒนาตามศักยภาพ จ านวน 3,017,081 คน/ครั้ง 
   2.2 เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสในระบบการศึกษาได้รับการช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ จ านวน 8,983 คน 
   2.3 เยาวชนและแรงงานนอกระบบการศึกษาได้รับการช่วยเหลือตามความจ าเป็นหรือ
สนับสนุนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เหมาะสม หรือได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือการประกอบสัมมาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จ านวน 25,000 คน 
   2.4 ครูและหน่วยจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทั่วถึง (ครูหรือนักศึกษาครู 23,983 คน และโรงเรียน 750 แห่ง) เกิดการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนา
ครูต้นแบบและสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ท าให้การผลิตครูมีคุณภาพและกระจาย
ตัวอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
   2.5 องค์ความรู้ นวัตกรรม และต้นแบบ ส้าหรับภาครัฐและสังคมใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เช่น ผลงานองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงระบบ รวมถึงโครงการ
ต้นแบบของ กสศ. ได้รับการน าไปใช้หรือถ่ายทอดไปสู่ภาคี เพ่ือน าไปใช้ขยายผลในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 
18. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3/2564 และแนวโน้มไตรมาสที่ 4/2564 และรายงาน
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ้าเดือนตุลาคม 2564  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3/2564 และแนวโน้มไตร
มาสที่ 4/2564 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม 
เสนอดังนี้ 
  สาระส้าคัญ 
  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3/2564 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) หดตัว ร้อยละ 0.8 ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับในไตรมาสที่ 2/2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 20.7 เป็นผลมาจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
หลายภาคส่วน อุตสาหกรรมส้าคัญที่หดตัวในไตรมาสที่ 3/2564 อาทิ การกลั่นปิโตรเลียม เนื่องจากปีนี้มีการหยุด
ซ่อมบ ารุงโรงกลั่นของโรงกลั่นบางราย ประกอบกับความต้องการใช้ในประเทศที่ชะลอตัวลงจากการระบาด ส่งผลให้
ความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปยังคงอยู่ในระดับต่ ากว่าปีก่อน Hard Disk Drive จากการระบาดระลอก
ล่าสุด ที่รุนแรงและกระจายไปมากกว่าระลอกที่ผ่านมา และยังมีการระบาดที่เป็นคลัสเตอร์ของโรงงานของผู้ผลิต 
รถจักรยานยนต์ เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดที่รุนแรงกว่าปีก่อนมาก ท าให้เกิดการขาดแคลนชิ้นส่วนที่ใช้ใน
การผลิต ส าหรับอุตสาหกรรมส้าคัญที่ยังขยายตัวในไตรมาสที่ 3/2564 อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จากตลาด
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มสินค้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ออกมาที่มีการใช้ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบเพ่ิมขึ้นมาก ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ที่มิใช่ยางล้อ เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีการ
ขยายตัวที่ดีท าให้มีค าสั่งซื้อเพ่ิมข้ึน 
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  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
ขยายตัวร้อยละ 2.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความต้องการซื้อในประเทศและต่างประเทศเริ่มขยายตัวใน
หลายสินค้า หลังจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟ้ืนตั ว นอกจากนี้เริ่มมี
ค าสั่งซื้อสินล่วงหน้าเพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
  อุตสาหกรรมส้าคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนตุลาคม 2564 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน คือ 
  1. รถยนต์และชิ้นส่วน ขยายตัวร้อยละ 6.02 จากปัญหาขาดแคลนชิปและชิ้นส่วนรถยนต์เริ่ม
คลี่คลาย โรงงานผลิตชิ้นส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งชิ้นส่วนให้ไทยได้มากขึ้น ท าให้กลับมาผลิตได้เป็นปกติ
และสามารถส่งออกสินค้าได้มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 
  2. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ 12.41 ตามความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่ยังคงเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องในสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ 
  3. การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม ขยายตัวร้อยละ 6.26 จากการหยุดซ่อมบ ารุงบางหน่วยกลั่นของโรง
กลั่นบางแห่งในปีก่อน รวมถึงในช่วงนี้ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น หลังจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้วในปีนี้ ท าให้ความต้องการใช้น้ ามันส าเร็จรูปมีเพ่ิมข้ึน 
  4. เฟอร์นิเจอร์ ขยายตัวร้อยละ 36.17 ตามค าสั่งซื้อที่กลับเข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าจาก
อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ส่วนตลาดในประเทศได้รับค าสั่งซื้อเป็นเครื่องเรือนท าด้วยโลหะเพ่ิมข้ึน 
  5. ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ที่มิใช่ยางล้อ ขยายตัวร้อยละ 12.88 จากค าสั่งซื้อที่กลับเข้ามามากขึ้น
โดยเฉพาะจากลูกค้าจีน ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มดีขึ้นและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในหลายประเทศที่เริ่ม
คลี่คลาย 
  แนวโน้มอุตสาหกรรมสาขาส้าคัญ ไตรมาสที่ 4/2564 
  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เล็กน้อย เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ประกอบกับราคาเหล็กในตลาดโลก ยังอยู่ในระดับสูงจึงเป็น
โอกาสในการแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศ 
  อุตสาหกรรมไฟฟ้า คาดว่าดัชนีผลผลิตและมูลค่าการส่งออกจะยังคงมีการขยายตัวได้เพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 10.32 และ 3.73 ตามล าดับ เนื่องจากผู้บริโภคได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพ่ิมมากข้ึน สถานการณ์
การแพร่ระบาดจึงคลี่คลายขึ้นตามล าดับ รวมถึงผลกระทบจากน้ าท่วมส่งผลให้กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ายังมีความ
ต้องการจากผู้บริโภคในประเทศ นอกจากนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายในตลาดส่งออกหลักของไทย ส่ง
ผลบวกต่อการขยายตัวของการส่งออกอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
  อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ คาดว่า ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ใช้ผลิตกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามการบริโภคในประเทศ ซึ่งได้อานิสงส์ตามการใช้งานส าหรับซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ 
ส่วนการส่งออกจะขยายตัวต่อเนื่องในกลุ่มเยื่อกระดาษ 
  อุตสาหกรรมยาง และผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตยางรถยนต์คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.31 ตาม
แนวโน้มการขยายตัวของตลาดส่งออก ในส่วนของการผลิตถุงมือยางคาดว่าจะชะลอตัวลงร้อยละ  5.17 เนื่องจากมี
ประเทศคู่แข่งทางการค้าเพ่ิมขึ้น และไทยไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ส าหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 5.00 ตามแนวโน้มความต้องการใช้ยางแปรรูปขั้นปฐมของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่ปรับตัว
สูงขึ้น 
  อุตสาหกรรมอาหาร คาดว่าดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจและการค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมี
ปัจจัยบวกจากเงินบาทอ่อนค่า การคลายมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศ รวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การผลิตและการส่งออกยังมีความเสี่ยงจากการระบาดที่ยังมี
ความไม่แน่นอนสูง 
 
19. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่าเป็นเงินทั้งสิ้น 574,111,263 บาท เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า โดยเป็นค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกท าลาย ตั้งแต่วันที่ 23 
มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ตามมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินตามกฎกระทรวงก าหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกท าลายอันเนื่องจากเป็น
โรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560 แล้ว 
  สาระส้าคัญ 
  โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคติดต่อส าคัญในสุกรที่เกิดจากเชื้อไวรัส หากมีการระบาดของโรคนี้
ในประเทศแล้วจะก าจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและยาที่รักษาโรค    เชื้อไวรัสที่ก่อโรค
มีความทนทานในผลิตภัณฑ์จากสุกรและสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและ
ความรุนแรงของโรคยังท าให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบร้อยละ 100 โรคนี้ไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์ชนิดอ่ืน 
อีกทั้งมีการการตรวจพบการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) แพร่กระจายในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก ซึ่งแตกต่างไปจากไวรัส ASF ที่เคยตรวจพบในทวีปยุโรปและเอเชียมาก่อนหน้านี้ ประกอบกับปัจจุบันยัง
พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรร่วมกับโรคระบาดร้ายแรงในสุกรอ่ืนที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง 
เช่น โรคกลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร (พีอาร์อาร์เอส , Porcine Reproductive and 
Respiratory Syndrome : PRRS) เป็นต้น ท าให้การวินิจฉัย ชันสูตรโรค การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมีความ
ยากล าบากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงจากการที่เกษตรกรต้องสูญเสียสุกรที่ป่วยตาย
จากโรคและไม่สามารถเลี้ยงสุกรต่อไปได้ เนื่องจากเชื้อโรคยังสะสมอยู่ในพ้ืนที่ และท าให้เกิดโรคซ้ าในฟาร์มจนท าให้
สูญเสียอาชีพการเลี้ยงสุกรไปในที่สุด อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืน ๆ ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ 
โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ธุรกิจการค้าเวชภัณฑ์สัตว์ รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ถั่วเหลือง มีมูลค่าความเสียหายรวมไม่ต่ ากว่า 150 ,000 ล้านบาท 
นอกจากนี้ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูอาชีพให้กับเกษตรกร ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจ านวนมากและใช้
เวลานานในการฟ้ืนฟู จะก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสุกรในการบริโภคอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครอง
ชีพของประชาชนและความมั่นคงทางอาหารของประเทศอีกด้วย และท าให้ประเทศไทยต้องสูญเสียโอกาสในการ
ส่งออกสุกรมีชีวิต เนื้อสุกรแช่แข็งและผลิตภัณฑ์สุกรไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 22,000 ล้านบาท
ต่อปี  
  จากความรุนแรงของโรคทั้งสองข้างต้น หากไม่มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่
เหมาะสม จะต้องมีการท าลายสุกรเพ่ือการควบคุมโรคและเกิดการสูญเสีย ดังนี้ 
  1) ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจ านวน 187,272 ราย เป็นเกษตรกรรายย่อย 184,091 ราย 
เลี้ยงสุกรขุน 2,247,332 ตัว สุกรพันธุ์ 390,993 ตัว ลูกสุกร 689,562 ตัว เป็นเกษตรกรรายใหญ่ 3,181 ราย เลี้ยง
สุกรขุน 5,746,265 ตัว สุกรพันธุ์ 683,998 ตัว และลูกสุกร 1,532,035 ตัว  
   1 . 1  กรณี เ กิ ด โ รคร้ อยละ  30  ของสุ ก รที่ เ ลี้ ย ง  จะ เกิ ดคว ามสูญ เสี ย ส าหรั บ                                 
เกษตรกรรายย่อยจ านวน 5 ,133 ,886 ,800 บาท เกษตรกรรายใหญ่จ านวน 11 ,544 ,610 ,200 บาท รวม 
16,678,497,000 บาท  
   1 . 2  กรณี เ กิ ด โ รคร้ อยละ  50  ของสุ ก รที่ เ ลี้ ย ง  จะ เกิ ดคว ามสูญ เสี ย ส าหรั บ                 
เกษตรกรรายย่อยจ านวน 8 ,556 ,478 ,000 บาท เกษตรกรรายใหญ่จ านวน 19 ,236 ,245 ,500 บาท รวม 
27,792,723,500 บาท 
   1 . 3  กรณี เ กิ ด โ รคร้ อยละ  80  ของสุ ก รที่ เ ลี้ ย ง  จะ เกิ ดคว ามสูญ เสี ย ส าหรั บ                       
เกษตรกรรายย่อยจ านวน 13 ,690,364,800 บาท เกษตรกรรายใหญ่จ านวน 30 ,777,992,800 บาท รวม 
44,468,357,600 บาท 
   1 .4  กรณี เกิ ด โ รคร้ อยละ  100  ของสุ กรที่ เ ลี้ ย ง  จะ เกิ ดความสูญ เสี ยส าหรับ                        
เกษตรกรรายย่อยจ านวน 17 ,112,956,000 บาท เกษตรกรรายใหญ่จ านวน 38 ,472,491,000 บาท รวม 
55,585,447,000 บาท 



 

 

 

33 

  2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  
   2.1 โดนระงับการส่งออกเนื้อสุกรช าแหละ เนื้อสุกรแปรรูป เป็นมูลค่าปีละประมาณ 6,000 
ล้านบาท  
   2.2 สูญเสียโอกาสการส่งออกสุกรมีชีวิต เป็นมูลค่าปีละประมาณ 16,000 ล้านบาท โดย
ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา มูลค่าประมาณ 10 ,000 ล้านบาท สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มูลค่าประมาณ 3,400 ล้านบาท  
   2.3 ด้านธุรกิจอาหารสัตว์ 66,666 ล้านบาท  
   2.4 ด้านธุรกิจเวชภัณฑ์ 3,500 ล้านบาท 
   2.5 ผลกระทบด้านราคาสุกรขุนมีชีวิตภายในประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความตื่น
ตระหนก ท าให้ราคาลดลง ดังนี้  
    2.5.1 ราคาลดลงกิโลกรัมละ 10 บาท ท าให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ปีละ 22 ,000 
ล้านบาท 
    2.5.2 ราคาลดลงกิโลกรัมละ 20 บาท ท าให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ปีละ 44 ,000 
ล้านบาท 
    2.5.3 ราคาลดลงกิโลกรัมละ 30 บาท ท าให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ปีละ 66,000 
ล้านบาท 
  ทั้งนี้ ข้อ 2.3 และ 2.4 ประมาณการความเสียหายจากการระบาดของโรคท่ีร้อยละ 50 
  3) ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรเป็นจ านวนมาก และใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู
เป็นเวลานาน  

ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีระบบการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่าง
ต่อเนื่องทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ และได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคอย่างเข้มงวด รวมทั้งยังคงด าเนินการตามแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรโดยด าเนินการลดความเสี่ยงต่อ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการท าลายสุกรและชดใช้ราคาสุกรที่ถูกท าลาย อาศัยอ านาจตามมาตรา 
13 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ซึ่งได้ด าเนินการลดความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ในพ้ืนที่ 39 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง จันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว ตราด 
ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ นครพนม หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น อ านาจเจริญ บึงกาฬ ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย แพร่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน ล าปาง น่าน อุทัยธานี 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช จ านวน
เกษตรกร 4,855 ราย จ านวนสุกร 142,079 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 559,657,408 บาท จ าแนกเป็นประเภทของเกษตรกรตาม
ปริมาณการเลี้ยงสุกรที่ด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงดังนี้ 

ขนาดฟาร์ม 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  

ปีงบประมาณ 2563 
จ้านวนเกษตรกรที่ด้าเนินการตาม

มาตรการลดความเสี่ยง 
จ้านวนเกษตรกร จ้านวนสุกร จ้านวนเกษตรกร  จ้านวนสุกร  

ขนาดเล็ก 174,152 1,957,283  4,057   63,937 
ขนาดกลาง 9,939 1,369,604  313   47,506 
ขนาดใหญ่ 3,181 7,962,298  24   30,636 

ภาพรวมทั้งประเทศ 187,272 11,289,185 4,394  142,079 
หมายเหตุ : 1. การลดความเสี่ยงโดยใช้งบประมาณจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในเกษตรกรจ านวน 1,617 ราย จ านวนสุกร 29,312 
ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 89,458,319 บาท 

    2. การลดความเสี่ยงโดยใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
ในเกษตรกรจ านวน 3,238 ราย 112,767 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 470,199,089 บาท 
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   ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการลดความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อ เนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (23 มีนาคม 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564) ไปแล้วในพ้ืนที่ 56 
จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี หวัดสระแก้ว นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เลย หนองบัวล าภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อ านาจเจริญ 
หนองคาย บึงกาฬ ร้อยเอ็ด นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร สกลนคร ยโสธร เชียงใหม่ ล าปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา 
แพร่ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ เพชรบุรี กาญจนบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง กระบี่ ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง พังงา และสงขลา 
จ านวนเกษตรกร 4,941 ราย จ านวนสุกร 159,453 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 574,111,263 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรยังไม่ได้รับ
เงินค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกท าลาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ รวมทั้งได้ก าหนดแผนการด าเนินการลดความเสี่ยงต่อ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดรวมทั้งไม่เป็นการสร้างภาระด้านความจ าเป็นในการครองชีพต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกรที่ถูกท าลายสุกรมากเกินไป จึงมีความจ าเป็นต้องมีงบประมาณส ารองส าหรับการด าเนินงานตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ที่กรมปศุสัตว์ จากการประเมินความเสี่ยงของฟาร์มสุกรต่อการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในสุกรในระดับสูง - 
สูงมากท่ัวประเทศไทย ในปี 2564 พบฟาร์มสุกรที่มีระดับความเสี่ยงสูง - สูงมากจ านวนทั้งสิ้น 33,333 ราย มีจ านวน
สุกรทั้งหมด 770,276 ตัว และกรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการลดความเสี่ยงของฟาร์มเลี้ยงสุกรที่มีความเสี่ยงสูง - สูงมากไป
แล้ว 9,796 ราย มีจ านวนสุกร 301,532 ตัว จึงมีฟาร์มสุกรที่มีความเสี่ยงสูง - สูงมากอีกจ านวน 23,537 ราย มี
จ านวนสุกร 468,744 ตัว การด าเนินการลดความเสี่ยงก าหนดเป้าหมายที่ร้อยละ 15 ของฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูง - 
สูงมากของฟาร์มที่ยังคงเหลืออยู่ คิดเป็นฟาร์มที่ต้องลดความเสี่ยงที่ 3,531 ฟาร์ม มีจ านวนสุกรทั้งสิ้น 70,312 ตัว 
จะต้องใช้งบประมาณในการจ่ายค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกท าลายเพ่ิมเติมอีก 409,215,840 บาท (ค านวณที่สุกรขุน 1 
ตัว น้ าหนักตัวละ 100 กิโลกรัมๆละ 77.60 บาท) และค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกท าลาย (อาหารสัตว์) เป็นเงิน 
118,124,160 บาท (ค านวนที่สุกรขุน 1 ตัว กินอาหารวันละประมาณ 3 กิโลกรัม/ตัว/วัน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 
บาท ส ารองอาหารไว้ 28 วัน)  

   การด าเนินการลดความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรข้างต้นของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศ
ไทยยังคงสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้านของประเทศไทยในการน าเข้าสุกรมีชีวิตและซากสุกร
ส าหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศอ่ืน ซึ่งปี พ.ศ.2573 การส่งออกสุกรมีชีวิตและซากสุกร
ทั้งหมดของประเทศไทยสามารถส่งออกเป็นมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 300 เมื่อเทียบกับปี 
2562 และแนวโน้มการส่งออกยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีแนวโน้มขยายเป็นวงกว้างขึ้น        
อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึ่งมีรายงานการระบาดของโรคครั้งแรกของทวีป
เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันพบการระบาดไปแล้ว 38 ประเทศทั่วโลก เป็นประเทศในทวีปยุโรปจ านวน 
13 ประเทศ ทวีปแอฟริกาจ านวน 8 ประเทศ ทวีปเอเชียจ านวน 15 ประเทศ ทวีปอเมริกา 1 ประเทศ และประเทศ
แถบโอเชียเนียจ านวน 1 ประเทศ ซึ่งประเทศล่าสุดในทวีปเอเชียที่พบการระบาดของโรค คือ ราชอาณาจักรภูฏาน 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งยังพบการระบาดในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสหพันธรัฐ
มาเลเซีย ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกรผู้ เลี้ยงสุกรของแต่ละประเทศ อีกทั้งยังคงพบการ
ระบาดของโรคในประเทศดังกล่าวซ้ า แม้ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมที่ดีแต่จากปัจจัยเสี่ยงที่เพ่ิมสูงขึ้นท าให้
ประเทศไทยพบความเสี่ยงสูงถึงสูงมากต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพ้ืนที่ 244 อ าเภอ ใน 56 จังหวัด ดังนี้ 

 จ้านวนรวมทั้งประเทศ* จ้านวนที่พบความเสี่ยงสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 

จังหวัด 77 56 72.72 

อ้าเภอ 928 244 26.29 



 

 

 

35 

จ้านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกร 

168,529 4,941 2.93 

จ้านวนสุกร 12,228,255 159,453 1.30 

*หมายเหตุ : ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ.2564 และรายชื่อ 
                จังหวัดที่พบความเสี่ยงมากต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2564        
ถึง 15 ตุลาคม 2564) 
  ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่มีระบบการป้องกัน โรค
ทางชีวภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามจากการด าเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่มี
ประสิทธิภาพ ท า ให้สามารถควบคุมโรคให้อยู่ ในวงจ ากัด  ยั ง ไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อภาพรวม                             
ของอุตสาหกรรมการผลิตสุกรโดยรวมของทั้งประเทศ ซึ่งการด าเนินการตามแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม             
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนและต่อเนื่อง หากล่าช้าจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมไม่ต่ ากว่า 150,000 ล้านบาทดังกล่าวข้างต้น   
 

ต่างประเทศ 
20. เรื่อง การยกเลิกเงื่อนไขการน้าเข้าสินค้าหอมหัวใหญ่ตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกัน
ยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกเลิกหลักเกณฑ์การน าเข้าตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ ใกล้ชิดกันยิ่ งขึ้นไทย  - นิวซีแลนด์  (Thailand - New Zealand Closer Economic Partnership: 
TNZCEP) ข้อย่อย 3) ของหลักเกณฑ์การน าเข้าสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่และหอมหัวใหญ่ ที่ก าหนดว่า “ให้น าเข้า
เฉพาะกรณีที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในการผลิตและแปรรูปในกิจการของตนเอง  และห้ามจ าหน่ายจ่ายโอนเมล็ดพันธุ์
หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ภายในประเทศ” ส าหรับสินค้าหอมหัวใหญ่ ส่วนสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ให้ยังคง
หลักเกณฑ์นี้ไว้เช่นเดิมตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  สารส้าคัญของเรื่อง 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์การน าเข้าสินค้าเมล็ดพันธุ์
หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ หัวพันธุ์มันฝรั่ง และมันฝรั่ง ภายใต้พันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
ไทย - นิวซีแลนด์ (Thailand - New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) และพันธกรณี ตาม
ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (The Thailand - Australia Free Trade Agreement : TAFTA) ตั้งแต่
ปี 2563เป็นต้นไป โดยก าหนดให้การน าเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่งสามารถน าเข้าได้เฉพาะ
กรณีเพ่ือใช้ในการผลิตและแปรรูปในกิจการของตนเองเท่านั้น  ซึ่งภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติดังกล่าวแล้ว 
ประเทศนิวซีแลนด์ได้ประสานมายังกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์(พณ.) ว่า หลักเกณฑ์
ดังกล่าว (ในส่วนของหอมหัวใหญ่) ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีความตกลง TNZCEP เนื่องจากตามความตก
ลง TNZCEP ได้ก าหนดไว้ว่า ภาคีจะต้องไม่น ามาใช้หรือคงไว้ซึ่งมาตรการที่มิใช่ภาษีสุลกากรใด ๆ ในการน าเข้าสินค้า
ใด ๆ ของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง หรือการส่งออกสินค้าใด ๆ ไปยังภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่จะเป็นไปตามสิทธิและพันธกรณี
ของตนภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) หรือเป็นไปตามข้อบทอ่ืน ๆ ในความตกลง
กัน ซึ่งหลักเกณฑ์การน าเข้าสินค้าข้างต้นนั้นเป็มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่ถือเป็นอุปสรรคทางการค้าตามความตก
ลง TNZCEP ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ที่ต้องการใช้หอมหัวใหญ่ของประเทศนิวซีแลนด์ในร้านอาหารหรือน ามาประกอบ
อาหารบางส่วน ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จึงขอปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์
การน าเข้าเฉพาะสินค้าหอมหัวใหญ่ภายใต้พันธกรณีความตกลง TNZCEP ตามท่ีประเทศนิวซีแลนด์แสดงความกังวล
มา รายละเอียด ดังนี้ 
 
หลักเกณฑ์ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
14 มกราคม 2563 
 

ขอแก้ไขในครั้งนี้ 
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ฯลฯ 
3. 1 ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร น า เ ข้ า เ ม ล็ ด พั น ธุ์
หอมหัวใหญ่และหอมหัวใหญ่ตามพันธกรณี
ความตกลง TNZCEP 
1) ผู้น าเข้าต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียน
เป็ น ผู้ น า เ ข้ า เ มล็ ด พั น ธุ์ ห อมหั ว ใ ห ญ่ /
หอมหัวใหญ่ 
ไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี ตาม
แบบค าขอ 
ขึ้นทะเบียนที่ก าหนด (แบบ ทอ.7) 
2) ผู้น าเข้าต้องขอหนังสือรับรองแสดงการ
ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ช า ร ะ ภ า ษี ต า ม ค ว า ม ต ก
ลง  TNZCEP ต ามหลั ก เ กณฑ์ / ร ะ เ บี ยบ
ที ่พณ. ก าหนด 
3) ให้น าเข้าเฉพาะกรณีที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ใน
การผลิตและแปรรูปในกิจการของตนเองและ
ห้ า ม จ า ห น่ า ย จ่ า ย โ อ น เ ม ล็ ด พั น ธุ์
หอมหัวใหญ่/หอมหัวใหญ่ภายในประเทศ 
4) ให้น าเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืช
และด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มี
อ านาจของด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ 

ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 

คงเดิม 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
 
 
๓) ให้น าเข้าเฉพาะกรณีที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในการผลิตและแปร
รูปในกิจการของตนเองและห้ามจ าหน่ายจ่ายโอนเมล็ดพันธุ์
หอมหัวใหญภ่ายในประเทศ 
 

คงเดิม 
 

 
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาแล้วเห็นชอบ/ไม่ขัดข้อง โดย สศช. มีความเห็นเพ่ิมเติม
ว่า กษ. และ พณ. ควรติดตามและก ากับดูแลการน าเข้าสินค้าหอมหัวใหญ่อย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้สามารถพิจารณาใช้
มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safe Guard: SSG) ได้ทันท่วงที 
 
21. เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการ Integration of Natural Capital Accounting in Public and Private 
Sector Policy and Decision-making for Sustainable Landscapes 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (Project Cooperation Agreement: 
PCA)  โ ค ร งก า ร  Integration of Natural Capital Accounting in Public and Private Sector Policy and 
Decision-making for Sustainable Landscapes โดยมอบหมายให้ เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ ร่วมกับผู้แทน
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Environment Programme: UNEP) และที่ปรึกษา
โครงการ (Lead Service Provider) ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือฯ และ
เอกสารโครงการดังกล่าว ในประเต็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ส่งผลกระทบผูกพันเชิงนโยบายให้  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
ทั้งนี้ จะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ฯ (PCA) ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ 
  สาระส้าคัญของเรื่อง 
  ทส. โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  (สผ.) ได้เสนอ
โครงการ  Integration of Natural Capital Accounting in Public and Private Sector Policy and Decision-
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making for Sustainable Landscapes เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก  (Global 
Environment Facility: GEF) รอบที่ 6 (GEF-6) โดยมีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เป็นหน่วย
บริหารโครงการ  (GEF Agency) และโครงการสิ่ งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  (UNEP) ได้มีหนังสือถึง สผ.                        
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งว่าประธานบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF Chief Executive Officer) ให้
การอนุมัติข้อเสนอโครงการดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) เป็น
จ านวนเงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

โครงการฯ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
หัวข้อ รายละเอียด 

 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือบูรณาการต้นทุนธรรมชาติสู่การจัดท านโยบายและการด าเนินการของภาค

เศรษฐกิจหลักทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และเพ่ือส่งเสริมการคุ้มครอง
และบรรเทาผลกระทบจากภาคการผลิตที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ
การให้บริการของระบบนิเวศ 

เป้าหมาย  มีแนวทางการจัดท านโยบายเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม 
และบูรณาการต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเข้าไปในระบบบัญชีประชาชาติ 

ข อ บ เ ข ต แ ล ะ พื้ น ที่
ด้าเนินการ 

โครงการฯ มุ่งเน้นใน 2 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยว และภาคการจัดการ
น้ าและได้คัดเลือกจังหวัดกระบี่เป็นพ้ืนที่ด าเนินโครงการ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญในการเป็นแหล่งน้ าล าธารครอบคลุมจนถึงพ้ืนที่ชายฝั่งและทะเล ซึ่งมี
ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญของประเทศ 

องค์ประกอบโครงการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การจัดท้านโยบายและการสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุน
การบูรณาการต้นทุนธรรมชาติในระดับชาติ  โดยจะเป็นการพัฒนากรอบ
แนวคิด แผนที่น าทาง (Road map) เพ่ือน าระบบบัญชีต้นทุนธรรมชาติมาใช้ใน
ประเทศไทย โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาคการท่องเที่ยว  ภาคการ
จัดการน้ ากับการให้บริการของระบบนิเวศ รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลต้นทุนธรรมชาติ
กับนโยบาย แผน และงบประมาณด้านการจัดการน้ าและการท่องเที่ยวของ
ประเทศ ส าหรับจัดท าเครื่องมือกลไกทางการตลาด สนับสนุนการบูรณาการ
ข้อมูลบัญชีต้นทุนธรรมชาติในนโยบายระดับชาติ 
องค์ประกอบที่ 2 การบูรณาการบัญชีต้นทุนธรรมชาติสู่แผนพัฒนาระดับ
จังหวัดและระดับท้องถิ่น เป็นการด าเนินการในระดับจังหวัด โดยคัดเลือกจังหวัด
กระบี่เป็นพ้ืนที่ด าเนินโครงการ มุ่งเน้นภาคการท่องเที่ยวและภาคการจัดการน้ า
ของจังหวัดครอบคลุมตั้งแต่ระบบนิเวศของพ้ืนที่ต้นน้ าจนถึงพ้ืนที่ชายฝั่งและ
ทะเลการด าเนินงาน ประกอบด้วยการริเริ่มการพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนธรรชาติ
ส าหรับภาคการท่องเที่ยวและภาคการจัดการน้ าในระดับจังหวัด  การเสริมสร้าง
สมรรถนะให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นให้สามารถบูรณาการข้อมูล
ต้นทุนธรรมชาติในพ้ืนที่เข้าสู่นโยบาย แผน งบประมาณ ระดับภูมิภาคได้ และ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดผลกระทบ  ฟ้ืนฟู และปกป้อง
ระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ า พ้ืนที่ชายฝั่งและทะเล 
องค์ประกอบที่ 3 การจัดท้าข้อมูล การเสริมสร้างความรู้ความตระหนัก การ
สร้ า ง เครื อข่ าย เพื่ อการบู รณาการบัญชีต้ นทุนธร รมชาติ  และการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
ธรรมชาติ  ซึ่ ง เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการด าเนินงานตามองค์ประกอบ
ที่ 1 และ 2 ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด 
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ผลสัมฤทธิ์ บัญชีต้นทุนธรรมชาติในภาคการท่องเที่ยวและภาคการจัดการน้ าที่จะน าไปบูรณา

การสู่การจัดท านโยบายระดับชาติและระดับท้องถิ่นส่งเสริมให้เกิดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการพัฒนาแผนการจัดการ กลไกการตัดสินใจ และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับจังหวัด บนพ้ืนฐานของการให้
ความรู้  การสร้างกลไกและนโยบาย  และข้อมูลการประเมินมูลค่ าทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่งและแหล่งน้ าสะอาด รวมถึง
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับต้นทุนธรรมชาติแก่
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานรับผิดชอบ 1. สผ. เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ (The Executing Agency) 
2. โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  (UNEP) ท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
บริหารโครงการ 
3. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาโครงการ (Lead Service Provider) 
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ซึ่งให้ความร่วมมือและร่วมสมทบงบประมาณใน
รู ปแบบที่ ไ ม่ ใ ช่ ตั ว เ งิ น  ( In- kind)  ได้ แก่  กระทรว งการท่ อ ง เที่ ย ว แล ะ
กี ฬ า  ( ก ก . )  ส า นั ก ง า น ส ภ า พั ฒ น า ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ (สศช.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมป่า
ไม ้กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจังหวัดกระบี่ 
 

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
แหล่งที่มา 

รวมทั้งสิ้น 8.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นทุนที่ได้รับจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
โลก (GEF) จ้านวนเงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีเงื่อนไขในการให้การ
สนับสนุน  คือ ผู้ เสนอโครงการจะต้องสนับสนุนงบประมาณสมทบ  (co-
financing) ในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in-kind) เป็นจ านวน 3 เท่าของวงเงินที่
ไ ด้ รั บ  โ ดย  สผ .  ในฐ านะหน่ ว ย ง านด า เนิ น โ คร งการ  (The Executing 
Agency) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสมทบงบประมาณในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัว
เงิน ( in-kind) ในรูปแบบบุคลากร มูลค่าทรัพยากรการด าเนินงาน  ซึ่งเป็น
งบประมาณและทรัพยากรที่แต่ละหน่วยได้รับจัดสรรในทุกปีตามปกติ ไม่ใช่การ
ขอรับจัดสรรเพ่ิมเติม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลอดระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ด้ า เ นิ น
โครงการ 

54 เดือน นับจากวันที่มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 

ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์และแผนอ่ืน 

1.  ใ น ร ะดั บ ช าติ  สอดคล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ าสตร์ ช า ติ  20 ปี  ( พ . ศ .  2561 - 
2580) ยุทธศาสตร์ที่  5 เรื่องการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีแนวทางการประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบ
นิเวศ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) 
2. ในระดับโลก เป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ที่ส่งเสริมให้มีการประเมินมูลค่าทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเพ่ือจัดท ามาตรการที่เหมาะสมในการ
อนุรักษ์คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป 
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 22. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ครั้งที ่22 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย -
ลาว ครั้งที่ 22 และมอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุมฯ  ต่อไป ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส้าคัญของเรื่อง 
  กต. รายงานว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน             
ปรมัตถ์วินัย) ได้เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นในบริบทของการ
ฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป. ลาว) ภายใต้แนวคิดหลัก “การฟ้ืนฟูอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปด้วยกัน” สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1.ผลการประชุมฯ 
 

ประเด็นความร่วมมือ สาระส้าคัญ 
1) ด้านการเมืองและความม่ันคง
เพื่อส่งเสริมความม่ันคงร่วมกัน 

1.1 ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือ
ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการลักลอบข้ามแดนผิด
ก ฎ ห ม า ย  ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์  แ ล ะ ปั ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด  ซึ่ ง
ฝ่าย สปป. ลาว ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ 
1.2 ฝ่าย สปป. ลาว ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้อ านวยความสะดวกให้
แรงงานลาวเดินทางกลับภูมิล าเนาและขอให้ดูแลช่วยเหลือแรงงานลาว
ที่ยังอยู่ในไทยต่อไป โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องให้กระทรวงแรงงานของ
ทั้ง 2 ประเทศหารือกันอย่างใกล้ชิดเ พ่ือน าเข้าแรงงานอย่างถูก
กฎหมาย ฝ่าย สปป. ลาว ขอบคุณฝ่ายไทยที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว 

2) ด้านเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการ
ฟื้ นฟูที่ ม่ันคงและยั่ งยืนของ 2 
ประเทศ 

2.1 ฝ่าย สปป. ลาว เห็นพ้องในหลักการเรื่องการกลับมาเปิดจุดผ่าน
แดน 7 จุด ที่ปิดชั่วคราวเพ่ือควบคุมโรค และเห็นพ้องกับข้อเสนอของ
ฝ่ายไทยที่ให้มีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือหารือมาตรการในการเปิดการ
ท่องเที่ยวระหว่างกันในจังหวัดชายแดนในลักษณะ one-day trip โดย
อาจเริ่ มจากจุดผ่ านแดนสะพานมิตรภาพไทย -ลาว  แห่ งที่  1 
(หนองคาย-เวียงจันทน์) เป็นการน าร่อง 
2.2 ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดให้เกิดการเชื่อมโยงการคมนาคม
ขนส่งทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ของ  สปป.  ลาว  ที่ จะ เปลี่ ยนประเทศจาก  Land-
Locked เป็น Land-Linked  และเห็นพ้องให้มีการหารีอ 3 ฝ่าย (ไทย-
ลาว-จีน) เพ่ือเชื่อมโยงระบบรางของไทยกับ สปป. ลาวให้เป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเห็นว่าการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง
ส าหรับรถไฟแห่งใหม่ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เป็น
เรื่องเร่งด่วน ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในสาขาใหม่ ๆ เพ่ือ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
2.3 ฝ่าย สปป. ลาวขอให้ไทยพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ
ไฟฟ้ าพลั งน้้ า เพิ่ ม เ ติ ม และขยายกรอบการรั บซื้ อ ไฟ ฟ้ า ให้
มากกว่า 9,000 เมกะวัตต์ โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการขาย
ไฟฟ้าจากสปป. ลาว ผ่านระบบสายส่งของไทยไปยังประเทศอ่ืน ๆ 
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3)  ด้ านการส่ ง เสริมความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
ในระดับประชาชน 

3.1 ฝ่าย สปป. ลาว ขอบคุณความช่วยเหลือจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนของไทยในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 
3.2 ฝ่ายไทยแสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  โ ด ย ก า ร ม อ บ ทุ น ใ น ส า ข า
ต่าง ๆ นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ (นายดอนฯ)  ได้ท าพิธีเชิงสัญลักษณ์เพ่ือส่งมอบศูนย์
บ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดและศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้น
ให้แก่โรงพยาบาลเมืองโพนโฮง และส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ ส าหรับ
เตรียมการรองรับผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาล
เด็กนครหลวงเวียงจันทน์  สปป.  ลาว  เ พ่ือเป็นการฉลองโอกาส
ครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย
กับ สปป. ลาว 

 2. ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบร่างบันทึกการประชุมฯ โดยสาระส าคัญของเอกสารไม่แตกต่างจากที่
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้แล้ว 
  3. ผลการหารือทวิภาคี 
   3.1 ความร่วมมือเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยฝ่าย สปป. ลาว 
ตั้งเป้าหมายการฉีตวัคซีนให้ประชากร 5 ล้านคน (จากทั้งหมดประมาณ 7 ล้านคน) ภายในเดือนธันวาคม 2564 และ
จะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในช่วงต้นปี 2565 รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดท าแผนเปิดประเทศในอนาคต โดยค านึงถึง
จ านวนประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเป็นส าคัญและขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาฉีดวัคซีนให้แรงงานลาวในไทยทั้งใน
และนอกระบบ ซึ่งฝ่ายไทยได้ย้ านโยบายที่จะฉีดวัคซีนให้ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
   3.2 การคุ้มครองดูแลภาคเอกชนไทยใน สปป. ลาว ฝ่ายไทยย้ าให้ฝ่าย สปป. ลาว ดูแล
ภาคเอกชนและคนไทยในสปป. ลาว ให้ได้รับความสะดวกและการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งฝ่าย สปป. ลาวตอบรับ
และสนับสนุนให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนใน สปป. ลาว ในด้านการเกษตรเพ่ือส่งออกมากข้ึน 
   3.3 การบริหารจัดการในแม่น้้าโขง ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันบริหารจัดการ
น้ า เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าในแม่น้ าโขง  โดยฝ่ายไทยขอให้ สปป. ลาวเร่งรัดการ
จัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการระหว่างไทย
กับ สปป. ลาว 
   3.4 ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 ฝ่ายย้ าการด าเนินการตามเจตนารมณ์ของที่
ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 
 
23.  เรื่ อง  ผลการประชุมสุดยอดผู้น้ าแผนงานความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภู มิภาคลุ่ มแ ม่น้้ า
โขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที ่7 (7th GMS Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS)  ครั้งที่ 7 (7th GMS Summit) (การประชุม
สุดยอดผู้น าฯ ครั้งที่ 7) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 รวมทั้งเห็นชอบข้อเสนอ
แผนการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน  GMS และ
มอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
  สาระส้าคัญของเรื่อง 
  สศช. รายงานว่า การประชุมสุดยอดผู้น าฯ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประธานการประชุมและประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย
เป็นประธานร่วมการประชุม โดยมีผู้น าประเทศลุ่มน้ าโขงเข้าร่วมการประชุม ซึ่งในส่วนของไทยมีนายกรัฐมนตรี รอง
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นายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒ
นพงษ ์พันธ์มีเชาว์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุม 
  สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี้ 
  1. การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ 3 ฉบับ โดยไม่มีการลงนาม ทั้งนี้ ผู้น า 6 ประเทศ ได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการด าเนินงานต่อไปของแผนงาน GMS ดังนี้ 

ผู้น้าประเทศ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 

(1) นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักร
กัมพูชา  

1) เน้นย้ าการคว้าโอกาสภายใต้บริบทเศรษฐกิจโลกท่ีเชื่อมโยงกันบนฐาน
ของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลควบคู่
กับการพัฒนาทักษะแรงงานในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
2) ให้ความส าคัญต่อการแสวงหาแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ และเห็นว่าความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นแนวทางส าคัญในการระดมทุน
เพ่ือการพัฒนาโครงการที่มีความส าคัญสูงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
3) แผนการฟ้ืนฟูและตอบสนองต่อผลกระทบจากโควิด-19 พ.ศ. 2564-
2566 จะส่งผลให้การเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทาน การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และสาธารณสุขในอนุภูมิภาค GMS เป็นไปอย่างราบรื่นและ
กลับคืนสู่สภาวะปกติ 

(2) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (จีน) 

1) เน้นย้ าเจตนารมณ์ของจีนในการกระชับและส่งเสริมความร่วมมือใน
ทุกมิติกับประเทศเพ่ือนบ้านใน GMS โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการน้ าผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการหารือในทุก
ระดับ รวมทั้งการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจด้วยการเร่งรัด
การให้สัตยาบันต่อความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของ
ประเทศภาคีและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2) เน้นย้ าความสอดประสานของแผนงาน GMS และกรอบความร่วมมือ
ต่าง ๆ เช่น ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้าน
ช้าง และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 

(3) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ป ร ะ ช า ช น
ลาว (สปป. ลาว) 

เน้นย้ าการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รัดกุมเพ่ือรองรับการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต  รวมถึงการ
ยกระดับความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรมส าหรับการสร้าง
เศรษฐกิจฐานคุณค่าและการเตรียมอนุภูมิภาคให้พร้อมกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในอนาคต 

(4) ประธานสภาบริหารแห่งรัฐ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา (เมียนมา) 

เน้นย้ าความส าเร็จของแผนงานความร่วมมือ GMS ที่สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งมีความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เมียนมา นอกจากนี้ได้เน้นย้ าความพยายามของรัฐบาลในการสร้าง
เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ รวมถึงการเติมเต็มข้อตกลง
ต่าง ๆ ที่เมียนมาเป็นสมาชิกหรือภาคี 

(5) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

1) เน้นย้ าความร่วมมือของประเทศสมาชิกเพ่ือขับเคลื่อน  GMS ผ่าน
ความร่วมมือหลากหลายสาขา การสร้างความเชื่อมโยงด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน พลังงาน และดิจิทัล ซึ่งจะเอ้ือต่อการพัฒนาแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตกที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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2) เสนอให้มีการจัดตั้งเวทีระดับสูงระหว่างประเทศสมาชิก GMS และ
หุ้นส่วนการพัฒนาเพ่ือกระชับความสัมพันธ์และระดมทรัพยากรทาง
การเงินในการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

(6) ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย 1)  น า เ ส น อบ ท บ า ท ส า คั ญ ข อ ง ธ น า ค า ร พั ฒ น า เ อ เ ชี ย  ( Asia 
Development Bank:  ADB)  ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ผ น ง า น ค ว า ม
ร่วมมือ  GMS ผ่านการให้การสนับสนุนทางการเงินกับโครงการ
ต่าง ๆ จ านวน 27.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
2) ประเด็นส าคัญเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ เช่น การส่งเสริมการเติบโตด้าน
สุขภาพและการคุ้มครองทางสังคมส าหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง การ
ฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ 

(7) นายกรัฐมนตรีไทย 1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งเพื่อการเชื่อมโยงอย่าง
ไร้รอยต่อทั้งในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอ่ืน ๆ และสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างเมืองกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งจะเป็นช่องทาง
ส่งออกและน าเข้าสินค้าแห่งใหม่ของ GMS ทั้งนี้ ไทยมีความพร้อมใน
การเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกับจีนและ สปป. ลาว เพ่ือเพ่ิม
ประสิ ทธิ ภ าพการขนส่ ง สิ น ค้ า แล ะขยายห่ ว ง โ ช่ มู ล ค่ า ใ น อนุ
ภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกGMS และ ADB เร่งผลักดัน
การด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกการขนส่ง
ข้ามพรมแดน GMS สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2) เร่งพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อมุ่งสู่อนุภูมิภาคที่มีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน โดยเน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ภาคธุรกิจทุกระดับ
ปรับตัวเพ่ือให้ GMS มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมทั้ง
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้อย่าง
ทั่วถึง นอกจากนี้ไทยได้พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่ง
จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง 
3) ผลักดันให้ GMS เป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน มีความม่ังคั่ง
และยั่งยืน โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอนุภูมิภาคจากโรคระบาดหรือโรค
อุบัติใหม่ ทั้งนี้ ไทยได้จัดท าแผนการฟ้ืนฟูและตอบสนองต่อผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2564-2566 ซึ่งจะช่วยเกื้อกูล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น  GMS อี ก ท า ง ห นึ่ ง  ร ว ม ทั้ ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ชายแดน GMS ปลอดภัยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเพ่ิมพูน
ความร่วมมือเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในระดับภูมิภาค รวมทั้ง
ได้ก าหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ
สีเขียว Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) เป็นวาระ
แห่งชาติด้วย 

  2.ผลลัพธ์ความส้าเร็จของแผนงาน GMS มีดังนี้ 
   2. 1 ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง  ไ ด้ พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร ใ น ส า ข า ค ม น า ค ม ข น ส่ ง แ ล้ ว
เสร็จ  จ านวน  11 โครงการ  มีมูลค่ารวมกว่ า  2 พันล้ านดอลลาร์สหรัฐ  และโครงการที่ อยู่ ระหว่ างการ
ก่อสร้าง จ านวน 54 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้ผลักดันการด าเนินงานในระยะแรก
ของความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Agreement: CBTA) สู่การปฏิบัติแล้ว
เสร็จ ในส่วนของด้านพลังงาน ได้มุ่งสู่การเป็นแหล่งซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคโดยหลายประเทศได้เริ่มซื้อขาย
ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 3 ฝ่าย ไทย-สปป. ลาว-มาเลเซีย รวมทั้งบูรณาการการ
พัฒนา พลังงานหมุนเวียนใน GMS และจัดท าแผนแม่บทด้านพลังงานของ GMS ในระยะต่อไป 
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   2.2 ความสามารถในการแข่งขัน ได้ก าหนดมาตรฐานการเพาะปลูก ความปลอดภัยด้าน
ปศุสัตว์ การประกันคุณภาพ และสนับสนุนการเกษตรที่ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศซึ่งด าเนินการตามหลักการ
การเกษตรยั่งยืนและเพ่ิมความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ธุรกิจ Startup เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ นอกจากนี้ ได้พัฒนาเมืองอัจฉริยะและ
ผลักดันเศรษฐกิจสีน้ าเงิน ที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   2.3 ความเป็นประชาคม มุ่งด าเนินโครงการที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ เศรษฐกิจ
คาร์บอนต่ า สนับสนุนการปรับภูมิประเทศที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ  และใช้เทคโนโลยีสีเขียว และเครื่องมือ
ทางการเงินสีเขียวในการด าเนินโครงการ นอกจากนี้ ได้เน้นย้ าการสร้างประชาคม GMS ที่มีภูมิคุ้มกันต่อการแพร่
ระบาดในอนาคตและพัฒนา BCG Economy 
     2.4 การพัฒนาพื้นที่และระเบียงเศรษฐกิจ ได้จัดท าการศึกษาน าร่องการวางแผนเฉพาะ
ส่วนเพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้เชื่อมโยงเมียนมา-สปป. ลาว-จีน เพ่ือเปิดรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการ
เพ่ิมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  นอกจากนี้ ได้ปรับเส้นทางใหม่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ และประเมินโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม เพ่ือขยายโอกาสในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใหม่ต่อไป 
   2. 5 ก ร อ บ ก า ร ล ง ทุ น ใ น ภู มิ ภ า ค  พ . ศ .  2565 ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย โ ค ร ง ก า ร
ต่าง ๆ จ านวน 204 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 7.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีโครงการที่มีแหล่งเงินทุนและอยู่
ร ะ ห ว่ า ง ด า เ นิ น ก า ร  จ า น ว น  155 โ ค ร ง ก า ร โ ค ร ง ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม ส น ใ จ ใ น ก า ร ร่ ว ม ล ง ทุ น จ า ก
ภาคเอกชน จ านวน 15 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างรองบประมาณ 34 โครงการ 
  2.6 การจัดท้าเอกสารเชิงยุทรศาสตร์ ได้แก่ (1) กรอบยุทธศาสตร์แผนงานความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง พ.ศ. 2573 ซึ่งได้ประเมินกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อแนวทางการ
พัฒนา GMS ในระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการคว้าโอกาสภายใต้บริบทเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันบนฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลและนวัดกรรม และ (2) แผนการฟ้ืนฟูและตอบสนองต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคควิด-
19  พ.ศ. 2564 – 2566 ซึ่งน าเสนอเสาหลัก “สุขภาพหนึ่งเดียว” อันเป็นแนทางการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
และปศุสัตว์ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการเพาะปลูกพืชผลเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร  และแนวทางการพัฒนา
คุณภาพความเป็นเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
 
24. เรื่อง ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่
เกี่ยวข้อง ช่วงท่ีหนึ่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ผลการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่หนึ่ง ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 [(คณะรัฐมนตรีมีมติ      
(5 ตุลาคม 2564) เห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
และเห็นชอบในการรับรองปฏิญญาคุนหมิงโดยไม่มีการลงนาม] โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1. การประชุมระดับสูง ระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2564 มีการอภิปรายร่วมภายใต้หัวข้อหลัก 
“Ecological Civilization-Building a Shared Future for All Life on Earth” และการรับรองปฏิญญาคุนห
มิง สรุปได้ ดังนี ้

  1.1 สาระส าคัญของการอภิปรายร่วม ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องว่าการเพิ่มความพยายาม
และความมุ่งม่ันการด้าเนินงานเพื่อฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
มีส่วนส้าคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และกรอบงานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 โดยใช้แผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับเป้าหมายการคุ้มครอง อนุรักษ์พ้ืนที่อย่างน้อยร้อยละ 30 
ของพ้ืนที่ทางบกและพ้ืนที่ทางทะเลของโลก และการผสานการด าเนินงานกับความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับความหลากหลายทางชีวภาพด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ ความมั่นคงทางอาหารและ
สุขภาพอนามัย 
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   1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยแถลงใน
ระหว่างการประชุมระดับสูง ในหัวข้อ “ Putting Biodiversity on a path to recovery ”โดยเน้นย้้าในเรื่อง 1) 
ความจ้าเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูระบบนิเวศรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2) น้าเสนอการด้าเนินงานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงนโยบาย
ของประเทศไทยเพ่ือขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเฉพาะการด้าเนินนโยบาย Bio-Circular-Green-Economy )BCG Mode l) และเป้าหมายในการฟื้นฟูระบบ
นิเวศที่ส าคัญ และ 3) การจัดเตรียมกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 โดยเฉพาะ
การก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินงานที่จะต้องค านึงถึงบริบทความพร้อมของแต่ละประเทศและความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ รวมถึงการสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือด าเนินการร่วมกัน ทั้งในด้านการเงินการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการเสริมสร้างสมรรถนะ พร้อมทั้งแสดงความพร้อมในการด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์และคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับประชาคมโลก 

1.3 การรับรองปฏิญญาคุนหมิง เป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมร่วมกับ
ประชาคมโลกเพ่ือการอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในมิติต่าง ๆ ซึ่งปฏิญญาคุนหมิงที่มีการ
รับรองในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนตาม
ความเห็นของประเทศภาคีอนุสัญญาฯ โดยไม่กระทบกับสาระส้าคัญตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 

2. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 11 และ 14 - 15 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมรับทราบ
รายงานผลการด้าเนินงานขององค์กรย่อยและคณะท้างานต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาฯ และรับรองกรอบ
งบประมาณปี ค.ศ. 2020 ส้าหรับการด้าเนินงานของอนุสัญญาฯ และพิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ (เช่น พิธีสารคาร์
ตาเฮน่า เกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศที่เน้นเรื่องการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของสิ่งมีชีวิตใด ๆ ก็ตาม ที่ได้รับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ และพิธีสารนาโงย่า เกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม
และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม) 

3. ในส่วนของวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย วิทยาศาสตร์และวิชาการและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของอนุสัญญาฯ และพิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ เช่น การทบทวนความก้าวหน้าการ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของอนุสัญญาฯ กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพหลังปี ค.ศ. 2020 การบูรณาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคส่วนต่าง ๆ ความหลากหลายทางชีวภาพกับสุขอนามัย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการเกษตรกรรม การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ
ชายฝั่ง เป็นต้น ซึ่งจะน าไปพิจารณาต่อในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
ช่วงที่สอง ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2565 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จะประสานการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประชุมดังกล่าวต่อไป 

 
25. เรื่อง ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 20  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอผลการประชุมคณะมนตรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( AEC Council (ครั้งท  ี่ 20 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งมีเนการา
บรูไนดารุสซาลาม (บรูไน) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้
มอบหมายให้รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย)1 เข้าร่วมการประชุม สรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. การประชุมระหว่าง AEC Council และรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล2 ที่ประชุมฯ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการร่วมมือระหว่างเสาประชาคมและองค์กรรายสาขาในการขับเคลื่อนประเด็นการเปลี่ยนผ่านทาง
ดิจิทัล โดยเน้นย้ าการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อยให้สามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกจากนี้ ได้สนับสนุนและให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่าง
แถลงการณ์ของผู้น าอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน [คณะรัฐมนตรีมีมติ 
(19 ตุลาคม 2564) เห็นชอบร่างแถลงการณ์ดังกล่าวแล้ว] 



 

 

 

45 

2. การประชุม AEC Council ครั้งที่ 20 สรุปได้ ดังนี้ 
 2.1 ประเด็นส้าคัญด้านเศรษฐกิจ3 ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการใน

ประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจที่บรูไนในฐานะประธานอาเซียน จะผลักดันให้บรรลุผลส าเร็จในปี 2564 รวม 13 
ประเด็น4 โดยด าเนินการแล้วเสร็จ 7 ประเด็น เช่น การจัดท าแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวอาเซียนหลังการระบาดใหญ่ของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดท ากรอบการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุนของอาเซียน และการจัดท า
แถลงการณ์ร่วม เรื่องการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานและความมั่นคงทางพลังงานของอาเซียน โดยประเด็นที่เหลื อ เช่น 
การประกาศการเจรจาความเป็นไปได้ในการจัดท าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ภูมิภาคว่าด้วยการปฏิบัติตามบรรทัดฐานความรับผิดชอบของรัฐบนโลกไซเบอร์ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปี 2564 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรองกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเห็นชอบ
แผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอาเซียนไปสู่ความเป็นดิจิทัล 
   2.2 การด้าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการทบทวนแผนงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ค.ศ. 2025 ระยะกลาง5 ที่ประชุมฯ เห็นพ้องในประเด็นความท้าทายส าหรับข้อเสนอแนะที่มีความเกี่ยวข้อง
กับหลายสาขา โดยขอให้องค์กรรายสาขาเร่งพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะในประเด็นที่คาบเกี่ยวระหว่างเสา
ประชาคม โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าโลกและการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ
อาจพิจารณาจัดท าแผนงานทางเลือกส าหรับข้อเสนอแนะที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ระบุในข้อเสนอแนะฯ 

2.3 การจัดท้าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี ค.ศ. 20256 ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้า
การจัดท าวิสัยทัศน์ฯ และแนวโน้มส าคัญที่จะก าหนดทิศทางของอาเซียนหลังปี ค.ศ. 2025 ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากรและการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมือง (2) การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(3) สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความขาดแคลนทรัพยากร (5) การ
เปลี่ยนแปลงอ านาจด้านเศรษฐกิจของโลก ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ าความส าคัญของประเด็นความยั่งยืน การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัล การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในอนาคต และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและความสัมพันธ์กับคู่เจรจา 

2.4 การเตรียมการเป็นประธานอาเซียนในปี 2565 ของราชอาณาจักรกัมพูชา7 (กัมพูชา) ที่
ประชุมฯ รับทราบการก าหนดประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจที่กัมพูชาจะผลักดันให้บรรลุผลส าเร็จในปี 2565 ภายใต้
ยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ (1) การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางดิจิทัล วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2) การลด
ช่องว่างการพัฒนาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน (3) การรวมตัวกันมากขึ้น ครอบคลุมทุกภาคส่วน มี
ความเป็นเอกภาพ และมีความสามารถในการแข่งขัน และ (4) การเป็นส่วนส าคัญของประชาคมโลกเพ่ือการเติบโต
และการพัฒนา 

2.5 ข้อเสนอแนะของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้น้าอาเซียน ที่ประชุมฯ 
เห็นชอบข้อเสนอแนะฯ ได้แก่ (1) มุ่งเน้นข้อริเริ่มที่มีคุณภาพและพร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ ควรให้ความส าคัญ
กับคุณภาพ ประสิทธิภาพการด าเนินการ และผลกระทบต่อการบูรณาการของอาเซียน             (2) ด้าเนินการตาม
ข้อริเริ่มอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ควรจัดท าแผนด าเนินงานที่มีรายละเอียดกิจกรรมและองค์กรรายสาขาที่
เกี่ยวข้องกับทั้งสามเสาประชาคม รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการด้าเนินการ 
ติดตาม และประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินการเกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามแผน โดยต้องมีการประสานงานระหว่าง
องค์กรรายสาขามากขึ้น และ (4) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรจัดท าแผนกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมกว่าแค่ภาคเอกชน 

3. ความเห็นและข้อสังเกต 
 3.1 การประกาศเจรจาจัดท้าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดาเป็นหนึ่งในประเด็น

ด้านเศรษฐกิจที่บรูไนผลักดันให้ประสบความส าเร็จในปี 2564 ทั้งนี้ ได้มีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-
แคนาดา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือประกาศเจรจาจัดท าความตกลงฯ แล้ว (คณะรัฐมนตรีมีมติ  (9 
พฤศจิกายน 2564) เห็นชอบการเข้าร่วมเจรจาฯ แล้ว] 

 3.2 ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความส าคัญกับแนวโน้มใหม่ ๆ ของโลก เช่น การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลและประเด็นความยั่งยืน นอกจากนี้ หลายประเทศนอกภูมิภาคได้ผลักดันประเด็น
ความยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือน ามาใช้เป็นประเด็นในการเจรจาความตกลงทางด้านเศรษฐกิจการค้ามาก
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ขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งค านึงถึงและตอบสนองต่อแนวโน้ม
ของอาเซียนและประเทศคู่เจรจาเพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเจรจาในอนาคต เพ่ือให้ประเทศไทยยังคงเป็ นผู้น าใน
ภูมิภาคอาเซียนและพร้อมรับการเจรจาในอนาคตต่อไป 
____________________________ 
1 ข้อมูลที่ประสานเพิ่มเติมจากกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 
2 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
3 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
4 ข้อมูลที่ประสานเพิ่มเติมจากกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 พบว่าขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 12 ประเด็น 
โดยประเด็นที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 ประเด็น คือ การจัดประชุมให้ความรู้ด้านการเงินของอาเซียนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส
แรกของปี 2565 
5 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทวงพาณิชย์ (พณ.) 
6 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) 
7 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงพลังงาน (พน.) และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
 
26. เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 9 และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอรับทราบายงานผลการประชุมระดับ
อาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่ 9 (The 9th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management: 
AMMDM) และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การเฉลิมฉลองวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน หัวข้อ 
“การสร้างความเข้มแข็งในการเป็นหุ้นส่วนและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน” 2) การ
ประชุมผู้น าภาคีเพ่ือการด าเนินตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
ครั้งที่ 10 [The 10th Meeting of the Conference of the Parties (COP) to AADMER]  3) การประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียน-จีน ด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 (The 1st AMMDM Plus China) และ 4) การประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียน-ญี่ปุ่น ด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 (The 1st  AMMDM Plus Japan) ด้วยระบบการประชุม
ทางไกล เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 อนุมัติร่างความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นความตกลงฉบับแรกของอาเซียนในด้ านการ
จัดการภัยพิบัติและให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินการ
ดังกล่าว) โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) และผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงมหาดไทย (พลต ารวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) เป็นรองประธานการประชุมฯ สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ 
  1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ฯ) ได้กล่าวถ้อยแถลงของประเทศ ในหัวข้อ 
“การสร้างความเข้มแข็งในการเป็นหุ้นส่วนและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ”              
โดยเน้นย้ าความส าคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศ
คู่เจรจา และองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาที่สมดุลหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) รวมทั้งได้แสดงความ
พร้อมของไทยในโอกาสรับต าแหน่งประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN 
Committee on Disaster Management: ACDM) ในปี 2565 โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนงานของไทย คือ 
“BALANCING ACT” โดยเฉพาะการเตรียมการล่วงหน้าก่อนเกิดภัยพิบัติ การค านึงถึงเพศภาวะและความครอบคลุม
ถึงประชากรทุกกลุ่ม การขับเคลื่อนหลักการ Bangkok Principles เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภาค
สาธารณสุข และการสร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่น 
  2. มติที่ประชุม AMMDM ครั้งที ่9 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
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   2.1 รับทราบผลการด าเนินงานของ ACDM และศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความ
ช่ ว ย เ หลื อด้ า นมนุ ษย ธ ร ร ม  ( ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster 
management: AHA Centre) โดยเฉพาะการสนับสนุนการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีกับการปฏิบัติงาน
ครบรอบ 10 ปี ของ AHA Centre 
   2.2 รับทราบความคืบหน้าการทบทวนระเบียบการจัดการทางการเงินกองทุนอาเซียน
ส าหรับการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ตลอดจนยอดเงินคงเหลือ
และข้อเสนอการจัดสรรเงินในกองทุน รวมถึงการใช้กองทุนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นกรณีพิเศษเพ่ือ
จัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นการด าเนินการตามฉันทามติ 5 
ข้อ* 
   2.3 เห็นชอบการเปิดตัวเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้
แผนงานความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและเอกสารผลลัพธ์ต่าง ๆ 
ได้แก่ (1) รายงานการด าเนินงานของอาเซียนเพ่ือมุ่งสู่ความสามารถในการอยู่ร่วมกับภัยพิบัติอย่างยั่งยืน (2) รายงาน
แนวทางการบูรณาการความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนร่วมกับองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) แผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานร่วมระหว่างอาเซียนและองค์การสหประชาชาติ ฉบับที่ 4 
ค.ศ. 2021 - 2025 (4) รายงานแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคด้านการปรับตัวต่อภัยแล้ง ค.ศ. 2021 - 2025 และ (5) 
กรอบแผนงานด้านการจัดการภัยพิบัติระดับภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมการปกป้อง การค านึงถึงเพศภาวะและประชากรทุก
กลุ่ม ค.ศ. 2021 – 2025 
   2.4 เห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารส าหรับการด าเนินความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีน 
ด้านการจัดการภัยพิบัติ จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างขอบเขตการด าเนินงานส าหรับกลไกความร่วมมือ ACDM Plus 
China และการประชุม AMMDM Plus China (2) ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุม AMMDM Plus China ครั้งที่ 1 
และ (3) ร่างแผนงานความร่วมมืออาเซียน-จีน ด้านการจัดการภัยพิบัติ ค.ศ. 2021 – 2025 และร่างเอกสารส าหรับ
การด าเนินความร่วมมือระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น ด้านการจัดการภัยพิบัติ จ านวน 2 ฉบับได้แก่ ร่างขอบเขตการ
ด าเนินงานส าหรับกลไกความร่วมมือ ACDM Plus Japan และการประชุม AMMDM Plus Japan และร่างถ้อยแถลง
ร่วมของการประชุม AMMDM Plus Japan ครั้งที่ 1 
   2.5 ที่ประชุมฯ แสดงความยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างอาเซียน
และสหพันธรัฐรัสเซีย [ตามมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤษภาคม 2563)] เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และขอให้ส านัก
เลขาธิการอาเซียนเร่งรัดการจัดท าบันทึกความเข้าใจด้านการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ระหว่างอาเซียนและสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ รวมทั้งแสดงความยินดีต่อ
ความส าเร็จในการจัดตั้งกลไกความร่วมมือระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติร่ วมกับประเทศคู่เจรจา 2 
ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงาน AADMER 
Work Programme ค.ศ. 2021 – 2025 และการจัดตั้งกลไกดังกล่าวร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี ในปี 2565 
__________________ 
*  ฉันทามติ 5 ข้อ ของอาเซียน ประกอบด้วย (1) ต้องมีการยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาทันที โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องใช้
ความอดทนอดกลั้นอย่างที่สุด (2) ต้องมีการหารือที่สร้างสรรค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้น เพื่อหาทางออกโดยสันติวิธีเพื่อ
ผลประโยชน์ของประชาชน (3) ผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนจะท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเป็นสื่อกลางของกระบวนการ
หารือภายใต้การช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียน (4) อาเซียนจะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมผ่านศูนย์ประสานงานเพื่อการ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัตขิองอาเซียน และ (5) ผู้แทนพิเศษรวมถึงคณะผู้แทนจะเดินทางเยือนเมยีนมาเพือ่
พบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
 
27. เรื่อง ร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานระหว่าง
กระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น 
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(Memorandum of Cooperation on the Realization of Energy Partnership between the Ministry of 
Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan) และ
อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)                 
เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าว
ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ให้กระทรวงพลังงานน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิ จารณาอีก
ครั้ง ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ  
  สาระส้าคัญ 
  1. ความร่วมมือภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งให้ความส าคัญกับการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้าน
พลังงานของโลกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมถึงเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือใน
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานอัจฉริยะแห่งอนาคตระหว่างสองประเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงความสนใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคมของ
ทั้งสองประเทศ 
  2. ขอบเขตของความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างภาคีคู่สัญญาภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้รวมถึง 1) 
น้ ามันและก๊าซ 2) ไฟฟ้า 3) พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 4) พลังงานนิวเคลียร์ 5) นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
พลังงานอัจฉริยะ 6) เทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความร่วมมือด้านพลังงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคู่
ภาคีจะก าหนดร่วมกัน โดยขอบเขตดังท่ีกล่าวมานี้สามารถด าเนินการในรูปแบบของการหารือทวิภาคี การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศและสถิติด้านพลังงาน การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะและการถ่ายทอดองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญ การส่งเสริมการลงทุนร่วมกัน ในด้านพลังงานระหว่างสองประเทศและ/หรือในประเทศที่สาม การด าเนิน
โครงการและเผยแพร่โครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาพลังงาน การจัดท าแผนที่น าทางด้านการเปลี่ยน
ผ่านด้านพลังงาน เพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2050 
ตามเป้าหมายระดับชาติของแต่ละประเทศ รวมถึงรูปแบบความร่วมมืออ่ืน ๆ ตามแต่คู่ภาคีจะก าหนดร่วมกัน 
  3. การประสานความร่วมมือภายใต้บันทึกความร่วมมือฯ คู่ภาคีจะด าเนินกิจกรรมความร่วมมือผ่าน
กรอบการประชุม JTEPD ที่มีอยู่ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนของคู่ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันก าหนด
โครงการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยคู่ภาคีสามารถจัดตั้งคณะท างาน (Working Group) ภายใต้กรอบการประชุม 
JTEPD โดยมีความรับผิดชอบในการด าเนินความร่วมมือเฉพาะด้านและจะต้องรายงานความคืบหน้าการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ต่อที่ประชุม JTEPD ต่อไป ทั้งนี้ จะให้ความส าคัญกับความร่วมมือหลัก 2 เรื่อง ได้แก่ การจัดท าแผน
ที่น าทางด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็น
ศูนย์ ในปี ค.ศ. 2050 และเทคโนโลยีการดลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 

แต่งตั้ง 
28.  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด้ารงต้าแหน่งประ เภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุภัค 
ไชยวรรณ รองผู้อ านวยการ (นักบริหารระดับต้น) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้าน
เศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 
2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น
ต้นไป  
 
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด้ารงต้าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)  
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   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงพลังงาน ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 2 ราย เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ดังนี้   
   1. นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง    
   2. นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นางปาณิสรา ดวงสอดศรี เป็น
ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามนัยมาตรา 14 แห่งพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้ง นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย 
ด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 190 ,000 บาท 
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว  
 
32. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (แทนผู้ที่ขอถอนตัว)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอดังนี้   
   1. แต่งตั้งนายอนุสิษฐ คุณากร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ) ใน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แทนผู้ที่ขอถอนตัว   
   2. ให้การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 รวม 9 คน และนายอนุสิษฐ คุณากร ซึ่งได้รับการ
เสนอแต่งตั้ง (ตามข้อ 1.) รวม 10 คน มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นต้นไป  
 
33. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมี
จ านวนรวมทั้งสิ้น 15 คน (นับรวมประธานกรรมการและกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และผู้ว่าการการไฟฟ้านคร
หลวงซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง) และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งสามปี ดังนี้  
   1. นายชยาวุธ จันทร     เป็นประธานกรรมการ   
   2. พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์  เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)  
   3. นายสราวุธ เบญจกุล     เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)  
  4. ศาสตราจารย์บุญเสริม กิจศิริกุล  เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)   
  5. นายนิวัติ ลมุนพันธ์    เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) (ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคธุรกิจ)  
   6. นายเดชบุญ มาประเสริฐ      เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) (ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคธุรกิจ)  
   7. พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์   เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)  
  8. พลตรี ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์   เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)  
  9. พลต ารวจโท สัญชัย สุนทรบุระ   เป็นกรรมการ   
   10. นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์   เป็นกรรมการ  
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  11. นายบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์   เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)  
  12. นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ   เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)  
    13. นายชัยยงค์ พัวพงศกร   เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) (ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคธุรกิจ)  
    14. นางชลิดา พันธ์กระวี    เป็นกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) (บุคคลในบัญชี
รายชื่อฯ)  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  
 
34. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งคุณหญิงปัทมา               
ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจาก
ต าแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่
ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว   
 
35. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านจิตวิทยาองค์การ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอแต่งตั้ง นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านจิตวิทยาองค์การ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  11 มกราคม 2565 เป็น
ต้นไป  
 
36. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ด้ารงต้าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง รวมจ านวน 3 ราย ดังนี้   
   1. เลื่อน นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขึ้นแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  
   2. เลื่อน นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขึ้น
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  
   3. เลื่อน นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมกิจการผู้สูงอายุ ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 

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