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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้  (5 เมษายน 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                      
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การขยายเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์
    พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ)  
  2.  เรื่อง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
    การแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545 พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการส านักงาน
    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….   
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง  
    พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์
    ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที ่..) 
    พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  8.  เรื่อง  ขออนุมัติค่าชดเชยปลูกป่าโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
    เพ่ิมเติม 
  9.  เรื่อง  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 (ด าเนินการ 
    ต่อเนื่องในระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 - 2570) 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าคลองโพล้ จังหวัดระยอง 
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจัดสวัสดิการรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอก 
    สถานที่ให้แก่พนักงาน โดยให้พนักงานกู้เงินจากการประปานครหลวงแบบไม่คิด
    อัตราดอกเบี้ยในวงเงินการจัดสวัสดิการ จ านวน 30 ล้านบาท 
  12.  เรื่อง  การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพ่ือน าไปก าหนดเป็นอัตราก าลังแทนให้แก่ส่วน
    ราชการที่ส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของ
    ชาติทางทะเล 
  13.  เรื่อง  ร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ  
    พ.ศ. 2565 - 2570  
  14.  เรื่อง  ผลการด าเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 
    2564 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้า 
    ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต   
  15.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมกราคม 2565  
  16.  เรื่อง   สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
  17.  เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ในคราวประชุมครั้ง
    ที ่7/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
    ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 
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  18.  เรื่อง  การขอเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพ่ือการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที ่5 
    (บึงกาฬ-บอลิค าไซ) 
  19.  เรื่อง  รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 4/2564 และแนวโน้มไตรมาส 
    ที ่1/2565 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าเดือนมกราคม 2565 
  20.  เรื่อง  การก าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินส าหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
    ที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจด าเนินการเองได้ ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติ 
    แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าห้องและค่าอาหาร 
    กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
  21.  เรื่อง  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2565 
  22.  เรื่อง  แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และข้อเสนอแผนงาน 
    โครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566- 
    2570 ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ต่างประเทศ 
  23.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบการต่อวาระการด ารงต าแหน่งของนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทน
    ไทย ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิ
    เด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก 
  24.  เรื่อง   ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ 
    ธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 8 
 

แต่งตั้ง 
  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  26. เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรัฐมนตรี)   
  27. เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
  29.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง  
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า   

 
 

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

ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
(การขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ กค. เสนอว่า   
   1. เนื่องจากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงิน
รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 702) พ.ศ. 2563 ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
แต่รัฐบาลยังคงมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้หรือน ามา
ขายเพ่ือทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้
และกลายเป็นขยะตกค้าง รวมทั้งช่วยลดงบประมาณของภาครัฐในการก าจัดขยะพลาสติกตกค้าง กค. พิจารณาแล้ว
เห็นควรขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับรายจ่ายที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายไปเพ่ือ
ซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากผู้ผลิตออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง 
และให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น    
   2. ทั้งนี้ มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นมาตรการภาษีที่
ผู้ประกอบการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวและความพร้อมในการผลิตก่อนที่จะน าออก
สู่ตลาดเพ่ือจ าหน่าย โดยจากข้อมูลการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีรายจ่ายจากการจ่ายไปเพ่ือซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากผู้ผลิต รอบระยะเวลาบัญชี 2562 
ซึ่งเป็นปีแรกของการใช้มาตรการภาษียังไม่มีผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ และรอบระยะเวลาบัญชี 2563 มี
ผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจ านวน 14 ราย เป็นจ านวนเงิน 18,334,022.84 บาท ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี 2564 ยังไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมินผลการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว เนื่องจากยังไม่ถึงก าหนดเวลา
การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 จะถึงก าหนดยื่นแบบประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี)    
   3. กค. ได้ด าเนินการตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 แล้ว โดยคาดว่ามาตรการนี้จะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้    
    3.1 ประมาณการการสูญเสียรายได้ การก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ คาดว่าภาครัฐจะ
สูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2565 ถึง 2567 ประมาณปีละ 673 ล้านบาท แต่จะมีส่วนช่วยลดงบประมาณ
ของภาครัฐในการก าจัดขยะตกค้างและการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นจ านวนหนึ่ง    
    3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 1) ช่วยส่งเสริมการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อย
สลายได้ตามธรรมชาติ เพ่ือเป็นทางเลือกของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และเพ่ือใช้ทดแทนพลาสติกที่สลายตัวไม่ได้
ทางชีวภาพ อันจะช่วยส่งเสริมให้บรรลุเป้าประสงค์ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN 2) ช่วยลด
ต้นทุนผลิตภัณฑ์และส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจรวมทั้ง
ประชาชนมีความสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 3) ช่วยลดปริมาณขยะและสิ่งตกค้างที่ไม่ย่อยสลาย ส่งผลดี
ในเรื่องการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ อันจะเป็นการช่วยลดงบประมาณของภาครัฐในการก าจัดขยะตกค้าง
และการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นจ านวนหนึ่ง     
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา    
   ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็ น
จ านวนร้อยละยี่สิบห้าของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากผู้ผลิตตาม
ประเภทที่อธิบดีประกาศก าหนด และได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส าหรับรายจ่าย
ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567  
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2. เรื่อง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่ าด้ วยการแก้ ไขปัญหาการบุกรุกที่ ดินของรัฐ พ.ศ.  2545 พ.ศ.  ….  ตามที่ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ
บัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ สคทช. เสนอว่า    
   1. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2564 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 โดยการยกเลิกระเบียบทั้ง 2 ฉบับนี้ จะเป็นการยกเลิก กบร. 
โดยให้การแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐไปเป็นส่วนหนึ่งของ คทช. ตลอดจนให้โอนอ านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการภายใต้ กบร. ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช.     
   2. คทช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. เพ่ิมเติม รวม 2 คณะ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนคณะอนุกรรมการที่ 
กบร. ได้แก่ คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร. จังหวัด) และคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทาง
อากาศ โดยได้มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว    
   3. คทช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เห็นชอบร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 
พ.ศ. …. ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการแก้ไขและป้องกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐมีประสิทธิภาพและมีหน้าที่และอ านาจที่ไม่
ซ้ าซ้อนกัน    
   สาระส าคัญของร่างระเบียบ   
  ให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2547 โดยให้มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
3. เรื่อง ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรม 
(ยธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ ยธ. เสนอว่า   
   1. โดยที่กฎส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ใช้บังคับมาระยะหนึ่ง
พบว่า เครื่องแบบพิเศษที่ก าหนดไว้ยังไม่เหมาะสมกับลักษณะของการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจะต้อง
มีการปฏิบัติงานปราบปรามตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าความผิด ดังนั้น เพ่ือให้ข้าราชการส านักงาน ป.ป.ส. ซึ่งมี
หน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดได้มีเครื่องแบบพิเศษส าหรับปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและสภาพพ้ืนที่ปฏิบัติงานมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมกฎส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษ
ส าหรับข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2560   
   2. ส านักงาน ป.ป.ส. จึงได้ยกร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และส่งให้ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีพิจารณา ในคราวประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดเครื่องแบบพิเศษของส่วนราชการ ครั้งที่ 
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1/2564 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว โดยให้ส านักงาน ป.ป.ส. 
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งส านักงาน ป.ป.ส. ได้ปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว    
   สาระส าคัญของร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี    
   แก้ไขเพ่ิมเติมกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพ่ือ
ก าหนดให้มีเครื่องแบบปฏิบัติงานปราบปรามและแก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะและเครื่องประกอบของหมวก เครื่องหมาย
แสดงสังกัดประดับปกคอเสื้อของเครื่องแบบปฏิบัติงานตามปกติ และอินทรธนู ดังนี้    
   1. เพ่ิมชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานปราบปราม เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานปราบปรามซึ่ง
ต้องมีการพกพาอาวุธประจ ากายและเครื่องมือควบคุมตัวผู้กระท าความผิด     
  2. ปรับเปลี่ยนตราหน้าหมวก เป็นรูปเครื่องหมายราชการของส านักงาน ป.ป.ส. โอบด้วยช่อ
ชัยพฤกษ์ ด้านบนเป็นรูปตราพระดุลพ่าห์ และมีเส้นรัศมีด้านบนปักด้วยดิ้นทอง เพ่ือปรับรูปแบบของตราหน้าหมวก
ให้มีขนาดเหมาะสมสง่างามและเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น   
  3. เพ่ิมช่อชัยพฤกษ์บนหมวก ทั้งหมวกทรงหม้อตาล หมวกพับปีก หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีน้ า
เงินแกมด า ก าหนดให้มีช่อชัยพฤกษ์ โดยก าหนดให้มีช่อชัยพฤกษ์ 2 แถว ส าหรับทุกระดับที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงาน ป.ป.ส. เพื่อก าหนดรายละเอียดบนหมวกให้มีความสวยงาม โดยประดับช่อชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ าของ
ส านักงาน ป.ป.ส.   
  4. ปรับรูปแบบเข็มติดปกเสื้อ ปรับเป็นรูปอาร์ม พ้ืนสีทอง โลโก้ ป.ป.ส. ปั๊มนูน เครื่องหมายราชการ
ของส านักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้เห็นสังกัดของหน่วยงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น    
   5. ปรับการแบ่งระดับของอินทรธนูเป็น 7 ชั้น เพ่ือความเหมาะสมกับการจ าแนกประเภทต าแหน่ง
และระดับของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งมีรายละเอียดของอินทรธนู ดังนี้    
    - ชั้นที่ 1 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน   
    - ชั้นที่ 2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ    
    - ชั้นที่ 3 ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน   
   - ชั้นที่ 4 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ    
    - ชั้นที่ 5 ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และประเภทอ านวยการ ระดับต้น    
    - ชั้นที่ 6 ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประเภท
อ านวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับต้น    
    - ชั้นที่ 7 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และประเภทบริหาร ระดับสูง   
  6. ชุดข้าราชการหญิงมุสลิม สามารถสวมกระโปรงยาวคลุมข้อเท้า และหากจะให้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้
ผ้าคลุมศีรษะสีเดียวกับหมวกในกรณีที่มีการสวมหมวกให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้ง
ที่หนึ่ง พ.ศ. …. ตามท่ีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
   ทั้งนี้ สลค. เสนอว่า    
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติให้ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง
ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนด และเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน 
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว (มติคณะรัฐมนตรี 30 
กรกฎาคม 2562) ดังนั้น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีวันเปิดและวันปิดสมัยประชุม ดังนี้  
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ปีท่ี สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง 
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. โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง พ.ศ. 
2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงสมควรให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่
หนึ่งส าหรับปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ให้การ
ไฟฟ้านครหลวงมีอ านาจในการผลิตพลังงานไฟฟ้า การน าเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากรที่มีอยู่น าไป
เสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาประเทศ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศชาติ และสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ิม
อ านาจการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการลงทุนและการ
ประกอบการกิจการด้านพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
เนื่องจากการกระท าของพนักงานในการสร้างและบ ารุงรักษา ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ให้การไฟฟ้านครหลวงใช้ค่า
ทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เท่าที่ต้องเสียหายเพราะการนั้น รวมทั้งก าหนดท้องที่ที่
ให้บริการให้ชัดเจนสอดคล้องกับปัจจุบัน และแก้ไขเพ่ิมเติมวงเงินการกู้ยืมที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
โดยให้กู้ยืมเงินเป็นจ านวนเกินคราวละ 100 ล้านบาท (เดิม ก าหนดไว้ 40 ล้านบาท) ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการของ
การไฟฟ้านครหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวมต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. เพิ่มวัตถุประสงค์ ของ กฟน. ดังนี้ 
   1.1 ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และประกอบกิจการระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า (เดิม ก าหนดเฉพาะจัดให้ได้มาและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า) โดยการด าเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน เพ่ือให้ กฟน. สามารถมีอ านาจด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (1) ให้มีอ านาจผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ (เดิม ไม่สามารถด าเนินการได้) โดยเป็นการ
ผลิตไฟฟ้า ณ จุดใช้งานของผู้ใช้ไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าในบริเวณพ้ืนที่เฉพาะเจาะจง (Distributed Generation : DG)
จากพลังงานความร้อนและน้ าเย็นร่วมกัน (Combined Heat and Power : CHP) พลังงานหมุนเวียน และพลังงาน
ทดแทนที่เป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม เช่น ขยะมูลฝอย แสงอาทิตย์ ลม และพลังงานนอกรูปแบบ ตามความเหมาะสม 
ของเทคโนโลยีและสภาพพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและเชื่อถือได้มากขึ้น เป็นการ
เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตและใช้พลังานไฟฟ้า 
ส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าของประเทศต่ าลง 
    (2) ให้มีอ านาจจัดส่ง ประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ กฟน. ได้รับ 
   1.2 ด าเนินธุรกิจและกิจการอ่ืนใดโดยสามารถน าเทคโนโลยีอุปกรณ์ทรัพย์สิน หรือบุคลากร
ที่มีอยู่น าไปเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาประเทศเพ่ือเป็นการประหยัดงบ ประมาณของประเทศชาติ และสร้าง
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มูลค่าเพ่ิมให้แก่ กฟน. รวมถึงเปิดโอกาสให้ กฟน. ท าประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และประชาชนด้านอ่ืน ๆ โดย
ไม่กระทบภารกิจหลักในการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า เช่น การท าแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) โครงข่ายใยแก้วน า
แสง และโครงการธุรกิจจัดการพลังงาน (ESCO) เป็นต้น 
  2. ก าหนดเพ่ิมเติมให้ กฟน. มีอ านาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
ท าให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจและท าให้สามารถพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
  3. ก าหนดท้องที่ที่ กฟน. เป็นผู้จ าหน่ายส าหรับพลังงานไฟฟ้า และประกอบกิจการระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ได้แก่ ให้ด าเนินการได้ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และพ้ืนที่ที่ด าเนินการอยู่แล้ว ณ วันจัดตั้งการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งพ้ืนที่ที่
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการตีความเกี่ยวกับท้องที่เขตจ าหน่ายไฟฟ้าระหว่าง กฟน. และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
  4. แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการกระท าของพนักงานในการสร้าง
และบ ารุงรักษาระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ให้ กฟน. ใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เท่าที่ต้อง
เสียหายเพราะการนั้น (เดิม ก าหนดให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย) 
  5. แก้ไขเพ่ิมเติมวงเงินการกู้ยืมเงินที่ กฟน. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนในการ
ด าเนินการกู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุน จาก “จ านวนเงินเกินคราวละ 40 ล้านบาท” เป็น “จ านวนเงินเกินคราวละ 100 
ล้านบาท” 
  6. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ กฟน. น าส่งรายได้ในปีหนึ่งๆ เมื่อได้หักรายจ่ายแล้ว เหลือเท่าใด ให้น าส่งเป็น
รายไดต้ามท่ี กค. ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
  7. แก้ไขปรับปรุงถ้อยค าให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับนิยามค าว่า “ระบบไฟฟ้า” และ “ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า” ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชรา
ภาพเป็นการเฉพาะในช่วงท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ ระยะเวลา และ
อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..)           
พ.ศ. .... [ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพส าหรับผู้ประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงที่มีการลด
อัตราเงินสมทบ (งวดเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565)] ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และประกาศใช้เป็น
กฎหมายต่อไป 
  กระทรวงแรงงานเสนอว่า ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการ
ส าคัญในการจ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงิน
สมทบตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565 ให้ค านวณจากอัตราเงินสมทบเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 2.95 ของ
ค่าจ้างที่มีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565 เพ่ือจ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่ก าหนดใน
ข้อ 6 (2) แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
พ.ศ. 2550 เพ่ือให้ผู้ประกันตนสามารถน าเงินบ าเหน็จชราภาพที่เพ่ิมขึ้นไปใช้จ่ายเพ่ือยังชีพในยามชรา  เป็นการลด
ปัญหาทางการเงินของผู้ประกันตน และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนดีขึ้น กระทรวงแรงงานจึงเสนอร่าง
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการ
เฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  สาระส าคัญ 
  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี
ชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  (1) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
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  (2) การจ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่มีการ
ลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565 ให้ค านวณจากอัตราเงินสมทบเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 
2.95 ของค่าจ้างที่มีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศภาคม - 31 กรกฎาคม 2565 เพ่ือจ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่
ก าหนดในข้อ 6 (2) แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใน
กรณีชราภาพ พ.ศ. 2550 
  ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก
ลดอัตราเงินสมทบซึ่งท าให้ผู้ประกันตนบางส่วนได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพลดลง โดยให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพให้แก่
ผู้ประกันตนซึ่งออกเงินเข้ากองทุนในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ ในงวดเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2565 โดย
ให้ค านวณจากอัตราเงินสมทบเพ่ิมในอัตราร้อยละ 2.95 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ซึ่งอัตราเงินสมทบที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว
เป็นงบประมาณจากกองทุนประกันสังคม 
  ส าหรับประมาณการเงินบ าเหน็จชราภาพที่ผู้ประกันตนจะได้รับเพ่ิมขึ้น  คาดว่ามีผู้ที่จะได้รับเงิน
บ าเหน็จชราภาพที่ได้รับผลกระทบจ านวน 4,860,212 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของผู้น าส่งเงินสมทบมาตรา 33 
และมาตรา 39 ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่ลดอัตราเงินสมทบ เมื่อค านวณเงินบ าเหน็จชราภาพต่อคนที่ผู้ประกันตนจะ
ได้รับเพิ่มขึ้นหากมีการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบ เพ่ือจ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพให้กับผู้ประกันตน พบว่าเงินบ าเหน็จชรา
ภาพในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ที่มีการปรับลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เพ่ิมข้ึน 1,032 บาทต่อ
คน ส าหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เพ่ิมขึ้น 423 บาทต่อคน ทั้งนี้ คาดว่าประมาณการเงินบ าเหน็จชราภาพที่
ผู้ประกันตนได้รับเพ่ิมขึ้นในภาพรวมเป็นจ านวน 4,553 ล้านบาท จ าแนกเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับเงิน
บ าเหน็จชราภาพเพ่ิมขึ้นรวม 4,232 ล้านบาท และผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเพ่ิมขึ้นรวม 321 
ล้านบาท 
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม            
พ.ศ. .... (ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน) ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ 
และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
  ทั้งนี้ รง. เสนอว่า ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... มีหลักการ
ส าคัญในการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง 
และฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของ
ค่าจ้างผู้ประกันตน ส าหรับฝ่ายรัฐบาลส่งเงินสมทบอัตราเดิม ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และส าหรับ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 46 วรรคสาม  เพ่ือบรรเทา
ภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อค่าครอง
ชีพที่สูงขึ้นของนายจ้างและผู้ประกันตน ประกอบกับสภาพการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงานจึงเสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. …. เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  สาระส าคัญ 
  ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.  .... ซึ่งเป็นการปรับปรุง
กฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564 เพ่ือก าหนดอัตราเงินสมทบให้มีความเหมาะสม 
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  (1) ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564 
  (2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565 ให้รัฐบาล นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 
33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณี
ตาย และกรณีคลอดบุตร ฝ่ายละร้อยละ 0.9 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส าหรับการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์
บุตร และกรณีชราภาพ ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนฝ่ายละร้อยละ 0.05 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และรัฐบาล
ร้อยละ 1.6 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส าหรับการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในส่วนของนายจ้างและ
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ผู้ประกันตนฝ่ายละร้อยละ 0.05 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และรัฐบาลร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ตามบัญชี 
ก. 
  (3) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออก
เงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และ
กรณีคลอดบุตร ฝ่ายละร้อยละ 1.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส าหรับการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 
และกรณีชราภาพ ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และรัฐบาลร้อยละ 1 
ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส าหรับการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในส่วนของนายจ้าง และผู้ประกันตน ฝ่ายละ
ร้อยละ 0.5 ของคา่จ้างผู้ประกันตน และรัฐบาลร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ตามบัญชี ข. 
  ทั้งนี ้การลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมีผลท าให้นายจ้างและผู้ประกันตนจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมลดลงจากฝ่ายละร้อยละ 5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง
ผู้ประกันตน และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบลดลงจากในอัตราเดือนละ 432 บาท เหลือในอัตราเดือน
ละ 91 บาท ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง 34,023 ล้านบาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ
ลดลง 18,085 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายเงินสมทบลดลง 15,938 ล้านบาท ภาพรวมเมื่อลดอัตราเงินสมทบรวมกัน 
18 เดือน (รวมกับการลดอัตราเงินสมทบครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือน
กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง 
สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 5 ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง  พฤศจิกายน 2564) เงินสมทบทั้งหมดจะลดลงประมาณ 
143,206 ล้านบาท โดยผู้ประกันตนจะจ่ายเงินสมทบลดลง 85,467 ล้านบาท ส่วนนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบลดลง 
57,739 ล้านบาท 

เศรษฐกิจ สังคม 
8. เรื่อง ขออนุมัติค่าชดเชยปลูกป่าโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติเพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่เคยมีมติอนุมัติ
ค่าชดเชยปลูกป่าทั้งโครงการ 1,234.98 ไร่ ตามกรอบวงเงินที่ส านักงบประมาณให้ความเห็นไว้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 
2559 โดยมีมติอนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณปรับเพ่ิมวงเงินค่าชดเชยปลูกป่าทั้งโครงการ 1 ,234.98 ไร่ 
จากเดิมจ านวน 53.06 ล้านบาท เป็นจ านวน 154.02 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากกรอบวงเงินเดิมจ านวน 100.96 ล้านบาท 
เพ่ือเป็นค่าชดเชยปลูกป่าให้กับกรมป่าไม้ จ านวน 19.57 ล้านบาท และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จ านวน 
81.39 ล้านบาท และให้กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ กรอบวงเงินค่าชดเชยปลูกป่าทั้งโครงการดังกล่าวอยู่ภายใน
กรอบวงเงินโครงการ จ านวน 3,705.7 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยางยนต์และยางล้อแห่งชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาโครงการ 
จึงเห็นควรที่ อก. โดย สมอ. จะเร่งด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ  นักลงทุน 
และประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญด้วย ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
9. เรื่อง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 (ด าเนินการต่อเนื่องในระยะที่ 2 พ.ศ. 
2565 - 2570) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการด าเนินโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2561 – 2570 (ด าเนินการต่อเนื่องในระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 - 2570) (โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ ระยะที่ 2) ภายใน
กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 50 ,608.40 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) งบด าเนินการในการผลิตบัณฑิต ในอัตรา 
300,000 บาท/ปี/คน หรือ 1,800,000 บาท/คน รวมจ านวน 23,972.40 ล้านบาท (2) งบลงทุนเพ่ือสนับสนุน
โครงสร้างพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ ในอัตรา 2 ,000,000 บาท/คน รวมจ านวน 26,636 ล้าน
บาท โดยผูกพันงบประมาณจนนักศึกษาแพทย์รุ่นสุดท้ายจบการศึกษาในปีการศึกษา 2576 เพ่ือผลิตแพทย์ จ านวน 
13,318 คน ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เสนอ 
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  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เห็นควรให้ อว. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความพร้อม ความ
จ าเป็น และความเหมาะสมที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  อว. รายงานว่า 
  1. โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ ระยะที่ 2 เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ 
ระยะที่ 1 โดยผลการด าเนินโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ ระยะที่ 1 ใน 3 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2563) สามารถรับ
นักศึกษาแพทย์เข้ามาในระบบได้ จ านวน 5,938 คน (ร้อยละ 88 ของเป้าหมายการรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2561 - 
2563 จ านวน 6,780 คน) นอกจากนี้ ความคืบหน้าการด าเนินงานเพ่ิมเติมของโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ ระยะที่ 1 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   1.1 ประเด็นคุณสมบัติของนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ เข้า
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
    1.1.1 การผลิตแพทย์เพ่ือรองรับระบบสุขภาพได้มีการก าหนดมาตรการเพ่ือให้เกิด
การกระจายแพทย์ไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยอาศัยกระบวนการคู่สัญญา ซึ่งนักศึกษาแพทย์เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสถานที่ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการจัดสรรแพทย์เป็นผู้ก า หนด 
แต่เนื่องจากปัจจุบันส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืน ๆ นอกสังกัด สธ. ส่งตัวนักศึกษาแพทย์ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ผ่านคืนมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานสังกัด สธ. ในต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น1 ท าให้ สธ. สูญเสียโอกาสในการบรรจุอัตราก าลังจากสาขาอาชีพอ่ืน และไม่มี
ต าแหน่งดังกล่าวเพียงพอในการบรรจุนักศึกษาแพทย์ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม คณะรัฐมนตรีจึงได้มี
มติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2513  เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนแพทย์ ตามที่ สธ. เสนอ โดยปรับปรุงคุณสมบัติของนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาการเป็นนักศึกษา
แพทย์ที่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ดังนี้ 

เดิม ที่ปรับปรุงใหม่ 
นักศึกษาทุกคนจะต้องท าสัญญาเป็นข้อผูกพันว่าเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
แล้วจะต้องท างานให้แก่ราชการเป็นเวลา 3 ปี 

นักศึกษาทุกคนจะต้องท าสัญญาเป็นข้อผูกพันว่า 
เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมจึงจัดสรรให้ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนและต้อง
ท างานให้แก่ราชการเป็นเวลา 3 ปี 

[อว. แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สธ. ได้ด าเนินการแก้ไขเอกสารสัญญาเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ให้
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นและเสนอเอกสารสัญญาดังกล่าวไปยังส านักงานอัยการสูงสุด (อส.) แล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก อส.] 
    1.1.2 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาการเป็นนักศึกษา
แพทย์ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เห็นควรเพ่ิมค่าปรับชดใช้ทุนของนักศึกษาที่
ผิดสัญญาจากเดิม 400,000 บาท เป็นจ านวน 2,500,000 บาท เนื่องจากค่าปรับ 400,000 บาท ได้ถูกน ามาใช้ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2516 เมื่อเทียบกับค่าเงินในปัจจุบันจึงนับว่าน้อยมาก ประกอบกับรัฐบาลต้องใช้งบประมาณอุดหนุนในการ
ผลิตนักศึกษาแพทย์หนึ่งคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,800,000 บาท (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง สธ. ด าเนินการเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป) 
   1.2 ประเด็นการแก้ไขปัญหาเรื่อง การกระจายก าลังคนในพ้ืนที่ต่าง ๆ และการธ ารงรักษา
แพทย์ไว้ในระบบราชการ สธ. มีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
    1.2.1 การวางแผนก าลังคนให้มีแพทย์เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ โดย
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ 
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และยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  สถาบันทางการแพทย์และสถาบันการศึกษา            
ต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศในระยะยาว (5 – 10 ปี) รวมถึงมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
บุคลากรสาธารณสุขที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
    1.2.2 การจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาที่ต้องชดใช้ทุนกับ สธ. มีแนวทาง ดังนี้ 
     (1) กลุ่มแพทย์ทั่วไป จัดสรรให้ตามความขาดแคลนแพทย์รายจังหวัดใน
รูปแบบการบริหารของเขตสุขภาพ2 
     (2) กลุ่มแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบทจัดสรรตามภูมิล าเนาใน
สัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์และตามความขาดแคลนของจังหวัดในเขตสุขภาพทั้งนี้ การจัดสรรแพทย์ของแต่ละ
โรงพยาบาลต้องไม่เกินศักยภาพที่แพทยสภาประเมินรับรองการเป็นสถาบันเพ่ิมพูนทักษะ3 
    1.2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้ ได้ พัฒนาความรู้
ความสามารถและสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมฟ้ืนฟูด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลขณะปฏิบัติงาน ซึ่ง
จะมีการส ารวจความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาในทุก ๆ ปี เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของบุคลากร 
    1.2.4 การด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมแบบออนไลน์ เพ่ือให้แพทย์ที่ยังสอบไม่ผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสม
ส าหรับเตรียมการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน 
    1.2.5 การสนับสนุนการด าเนินโครงการเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา โดยการ
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเพ่ิมพูนทักษะที่อยู่ในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) และสนับสนุนด้านวิชาการ
แก่โรงพยาบาลเพ่ิมพูนทักษะในเขตสุขภาพนั้น ๆ นอกจากนี้ ได้มีการจัดสรรทุนแพทย์ประจ าบ้านในทุกสาขาและอนุ
สาขาของแพทยสภาเพ่ือพัฒนาให้เป็นแพทย์เชี่ยวชาญตามความต้องการของการบริการของเขตสุขภาพและระบบ
สุขภาพของประเทศ 
   1.3 ประเด็นการก าหนดแนวทางความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรสาขา
แพทย์และสาขาวิชาชีพอ่ืนที่ยังขาดแคลน รวมทั้งสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ครบวงจร (Medical 
Hub) ของประเทศ สธ. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอกชนในการก าหนดแนวทางและมาตรการให้โรงพยาบาลในสังกัด 
สป.สธ. เป็นโรงพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก4 โดยมีการด าเนินการแล้ว 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับโรงพยาบาลก าแพงเพชร
และอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลเลิดสิน 
  2. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน
งบประมาณ 50,608.40 ล้านบาท เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจาย
แพทย์ ตลอดจนขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านบริการ
สุขภาพของประชาชนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) พ.ศ. 2560 - 2579 ของ สธ. ในครั้งนี้ อว. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
และกรอบวงเงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ ระยะที่ 2 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. หลักการและเหตุผล - ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีแพทย์ จ านวน 39,156 คน คิดเป็นอัตรา

แพทย์ต่อประชากรไทย 1 : 1,674 คน (ข้อมูลของส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สธ.) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ สธ. ตั้งเป้าหมายอัตราแพทย์ต่อ
ประชากรไทยไว้ที่ 1 : 1,200 คน และในภาพรวมยังต่ ากว่ามาเลเซีย (1 : 
651) และสาธารณรัฐสิงคโปร์ (1 : 436) ทั้งนี้ สธ. ได้ศึกษาและวิเคราะห์
ความต้องการบริการและก าลังคนด้านสาธารณสุขของประเทศในอนาคต 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยควรจะมีบุคลากรทางการแพทย์ 
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จ านวน 56,648 คน คิดเป็นอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรไทยเท่ากับ 1 : 
1,209 คน ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ สธ. ก าหนดไว้ 
- การจัดท าโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ ระยะที่ 2 จะเน้นการพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการผลิต เนื่องจากทรัพยากรที่ท าให้เกิด
การเรียนการสอนมีอยู่อย่างจ ากัดโดยเฉพาะความซับซ้อนของการ
เจ็บป่วยและรูปแบบของการดูแลรักษาที่มีความแตกต่างกัน การจัดการ
เรียนโดยใช้โรงพยาบาลชุมชนเป็นฐาน จึงสอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทที่นักศึกษาแพทย์จะคงอยู่ในชุมชน 

2. วัตถุประสงค ์ - ผลิตแพทย์เพ่ิมให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยในทุกภาคส่วน รวมทั้งรองรับ
สังคมผู้สูงอายุและความซับซ้อนของโรคในอนาคต 
- แก้ไขและบรรเทาปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชนบท การสูญเสีย
บุคลากรทางการแพทย ์และการธ ารงแพทย์ให้สามารถอยู่ในระบบ 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถาบันผลิตแพทย์ที่ตรงกับความจ าเป็นใน
แต่ละพ้ืนที ่
- เพ่ิมขีดความสามารถในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
ที่ตรงกับความต้องการของสถาบัน ความต้องการของพ้ืนที่ที่สถาบันผลิต
แพทย์รับผิดชอบและความต้องการของประเทศ 
- ลดปัญหาความขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เท่าเทียม
กัน 

3. เป้าหมายของโครงการ - อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรในภาพรวมเท่ากับ 1 : 1,200 ภายในปี
การศึกษา 2576 (เมื่อนักศึกษาแพทย์ที่ผลิตเพ่ิมรุ่นสุดท้ายส าเร็จ
การศึกษา) 
- มีการผลิตแพทย์เพ่ิม จ านวน 13,318 คน ในช่วงปี 2565 – 2570 ผ่าน 
2 โครงการย่อย ได้แก่ 
   (1) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ ระยะที่ 2 ภายใต้ความรับผิดชอบของ 
อว.5 ผลิตแพทย์เพ่ิม จ านวน 6,586 คน งบประมาณรวม 25,026.80 
ล้านบาท 
   (2) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ ระยะที่ 2 ภายใต้ความรับผิดชอบของ 
สธ.6 ผลิตแพทย์เพ่ิม จ านวน 6,732 คน งบประมาณรวม 25,581.60 
ล้านบาท จากแผนรับนักศึกษาแพทย์ปกติซึ่งผลิตได้ 6,770 คน รวมเป็น
การผลิตในภาพรวม 20,088 คน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2565 - 2570 และด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง
จนนักศึกษารุ่นสุดท้ายส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2576 

5. กรอบวงเงินงบประมาณ 50,608.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 3,800,000 บาท/คน แบ่งเป็น 
(1) งบด าเนินการในการผลิตบัณฑิต ในอัตรา 300,00 บาท/ปี/คน หรือ 
1,800,000 บาท/คน รวมจ านวน 23,972.40 ล้านบาท 
(2) งบลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนด้าน
การแพทย์ในอัตรา 2,000,000 บาท/คน รวมจ านวน 26,636 ล้านบาท
โดยเฉลี่ยการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 – 2570 ต่อเนื่องจนนักศึกษารุ่นสุดท้ายส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2576 
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6. การรับนักเรียนเข้าศึกษา 
(ตามโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ 
ของ สธ.) 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
(1) กลุ่มลดความเหลื่อมล้ า เป็นการรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่ชายขอบ พ้ืนที่ขาดแคลน หรือนักเรียนที่มี
ภูมิล าเนาไม่อยู่ในเขตอ าเภอเมือง ทั้งนี้ เพ่ือทดแทนการรับนักเรียนตาม
โครงการกระจายแพทย์ 1 อ าเภอ 1 ทุน ซึ่งสิ้นสุดการด าเนินงานในปี 
พ.ศ. 2560 
(2) กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เน้นการรับข้าราชการสังกัด 
สป.สธ. ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เนื่องจากพบว่า มีอัตรา
การคงอยู่ปฏิบัติงานใน สธ. สูงกว่าการรับนักเรียนมัธยม 
(3) กลุ่มแพทย์เพ่ือชุมชน เป็นการรับนักเรียนส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักเกณฑ์การรับเดิมของโครงการผลิตแพทย์เพ่ือ
ชาวชนบทที่ สธ. และมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือได้ก าหนดร่วมกันและมี
การรับเข้าตามภูมิล าเนา และคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ 
ทั้งนี้ สธ. และมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือได้มีการก าหนดโควตาและ
พ้ืนที่การรับนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วต้อง
กลับไปปฏิบัติงานในจังหวัดภูมิล าเนาหรือเขตสุขภาพที่ สธ. มีค าสั่งต่อไป 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ - อว. (สถาบันผลิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ) 
- สป.สธ. (ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท) 
- กห. (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) 
- ส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ - จ านวนแพทย์เพ่ิมขึ้น ลดปัญหาความขาดแคลนแพทย์และการกระจาย
แพทย์ที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ 
- ด ารงมาตรฐานการผลิตแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที่ก าหนดโดยแพทยสภา 
- เพ่ิมศักยภาพในการผลิตแพทย์ที่ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่ที่
สถาบันผลิตแพทย์รับผิดชอบและความต้องการของประเทศ 

9. ตัวชี้วัดโครงการ - ผลิตแพทย์ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดและสามารถจัดสรรแพทย์ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปปฏิบัติงานตามพ้ืนที่ที่ขาดแคลนให้คงอยู่ในพ้ืนที่ได้อย่าง
ยาวนาน 
- โครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้สามารถ
ผลิตแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
- สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรลดลง ทั้งรายเขตสุขภาพและภาพรวมของ
ประเทศ 
- อัตราการบรรจุเข้ารับราชการและปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐเพ่ิม
มากขึ้น ลดการขาดแคลนแพทย์ในภูมิภาคและเกิดการกระจายแพทย์สู่
ชนบทอย่างเป็นธรรม 
- เกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โรงเรียนแพทย์/โรงพยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการต่อยอดและมีสมรรถนะในการแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติมากข้ึน 

10. การติดตามและประเมิน 
ผล 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจะร่วมกันติดตามผลการรับนักศึกษา
แพทย์และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
รวมทั้งติดตามผลการจัดสรรแพทย์ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานตาม



 

 

 

14 

พ้ืนที่ที่ขาดแคลน เ พ่ือประเมินว่าการด าเนินงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แพทย์ในภูมิภาค การกระจายแพทย์สู่ชนบท และสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรที่ลดลง โดยจะน าผลการติดตามและประเมินผลโครงการไปใช้
ในการปรับโครงการให้เกิดความเหมาะสม คุ้มค่า ตรงตามวัตถุประสงค์
ของโครงการต่อไป 

__________________ 
1ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเฉลี่ยปีละ 2,625 คน โดยมีผู้ที่ไม่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 171 คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 231 คน และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 299 คน 
2เขตสุขภาพ (Regional Health) เป็นระบบการบริหารงานส่วนกลางในภูมิภาค โดยการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการด้าน
สาธารณสุขลงไปในระดับพ้ืนท่ีตามกรอบการบริหารของ สธ. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการในทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม โดยปัจจุบันได้มีการแบ่งเขตสุขภาพออกเป็น 13 เขต (รวมกรุงเทพมหานคร) แต่ละเขตสุขภาพจะครอบคลุม 4 - 8 จังหวัด 
ประชากรประมาณ 3 - 6 ล้านคน 
3โรงพยาบาลที่แพทยสภาประกาศรับรองให้เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะจะต้องมีระบบการให้บริการที่เอื้อต่อการให้ความรู้แก่
แพทย์ใช้ทุนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยจะเช่ือมโยงกับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ หากโรงพยาบาลใด
ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดอาจจะไม่ได้รับแพทย์ใช้ทุนไปปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นผลท าให้สถานบริการทางแพทย์ส่วนภูมิภาคมี
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยและมีการจัดสวัสดิการทางการแพทย์ต่าง ๆ ดีขึ้น 
4การจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันปรีคลินิก (ช้ันปีที่ 1 – 3) จะท าการเรียนการสอนที่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ส่วนในระดับชั้นคลินิก (ช้ันปีท่ี 4 - 6) จะมีการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกขึ้นในโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อบริหารและจัดการ
เรียนการสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลนั้น ๆ  
5ผลิตแพทย์ผ่านโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย รมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม (กห.) และส านักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร 
6ผลิตแพทย์ผ่านโรงพยาบาลในสังกัด สธ. 
 
10. เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าคลองโพล้ จังหวัดระยอง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทานด าเนิน
โครงการอ่างเก็บน้ าคลองโพล้ จังหวัดระยอง ภายในกรอบวงเงิน 3 ,561,620,000 บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ 4 
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568) ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดินและการแก้ไขผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ใช้จ่ายจากรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการ
จัดหาที่ดิน จ านวน 100,000,000 บาท และรายการค่าใช้จ่ายตามแผนการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 8,000,000 บาท ที่ได้จัดสรรงบประมาณรองรับไว้แล้ว ส่วนที่เหลือขอให้กรมชลประทานจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเคร่งครัด เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความ
พร้อม ความจ าเป็นและเหมาะสม ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. โครงการอ่างเก็บน้ าคลองโพล้ จังหวัดระยอง เป็นโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร
จากการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค - บริโภค และเป็นแหล่งเก็บกักน้ าต้นทุนที่จะท าให้มีปริมาณน้ าไหลในคลองโพล้
ตลอดทั้งปี โดยโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและการจัดการทรัพยากรน้ ารอ งรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ปี 2563 - 2580 ทีค่ณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
(กนช.) ได้มีมติเห็นชอบไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนแม่บท
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต และ
ด้านที่ 3 การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

- เป็นแหล่งเก็บกักน้ าในช่วงฤดูฝน 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ส าหรับช่วยเหลือพ้ืนที่
เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งของราษฎรที่อยู่ในเขตอ าเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง จ านวน 30,000 ไร่ 
- ช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ าหลากในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
- ช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตที่ได้รับประโยชน์จากโครงการให้ดี
ขึ้น 
- เป็นแหล่งขยายเพาะพันธุ์ปลาหรือสัตว์น้ าจืดอ่ืน ๆ ให้ราษฎรได้บริโภคและมี
รายได ้
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวของราษฎรในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
- เป็นแหล่งน้ าส ารองสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

2. ท่ีตั้งโครงการ เขื่อนหัวงานของโครงการอยู่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านสีระมัน ต าบลห้วยทับมอญ 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

3. องค์ประกอบของ
โครงการ 

- เขื่อนหลัก ชนิดดินถมแบบแบ่งโซน ความยาวเขื่อน 1,680 เมตร ความสูงเขื่อน
17 เมตร ความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณน้ าระดับเก็บ
กัก 40 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- เขื่อนดินปิดช่องเขาต่ า แห่งที่ 1 ชนิดดินถมแบบเนื้อเดียว ความยาวเขื่อน 1,400 
เมตร ความสูงเขื่อน 11 เมตร ความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 
- เขื่อนดินปิดช่องเขาต่ า แห่งที่ 2 ชนิดดินถมแบบเนื้อเดียว ความยาวเขื่อน 1,160 
เมตร ความสูงเขื่อน 8 เมตร ความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร 

4. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

การจัดท าเวทีประชาพิจารณ์ฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน : ส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการ โดยราษฎรบางส่วนมีความกังวลด้านการจ่าย
ค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน รวมทั้งไม่ม่ันใจการใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองโพล้ ซึ่ง
ในประเด็นดังกล่าว กรมชลประทานได้เตรียมมาตรการและงบประมาณในการ
จ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และยืนยันว่าจะจัดสรรน้ าภาคการเกษตรและการอุปโภค 
- บริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการและทั่วถึง 

5.  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ผ ล ต อ บ แ ท น ด้ า น
เศรษฐศาสตร์ (อัตรา
คิดลดร้อยละ 9) 

- มูลค่าปัจจุบันตอบแทนสุทธิ (NPV) : 118 ล้านบาท 
- อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C ratio) : 1.1 
- อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) : ร้อยละ 10.06 

6. สถานภาพโครงการ - การศึกษาโครงการ : ด าเนินการศึกษาวางโครงการแล้วเสร็จเมื่อมีนาคม 2549
และจัดท ารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ( Environmental Checklist) แล้ว
เสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2559 
- การส ารวจ - ออกแบบ : แบบก่อสร้างเข่ือนหัวงานและอาคารประกอบแล้วเสร็จ 
ปี 2563 
- การจัดหาที่ดิน : พ้ืนที่ที่ใช้ในการด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองโพล้ฯ มี
พ้ืนที่ที่ต้องจัดหาเนื้อที่ 8,153-1-70.54 ไร่ ดังนี้ 

เขตพื้นที ่ เนื้อที ่
(ไร่ – งาน – ตารางวา) 

การด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 
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( 1 )  ป่ า ส ง ว น
แห่งชาติ ป่าบ้านนา
และป่าทุ่งควายกิน 
-  ป่ า เ พ่ือเศรษฐกิจ 
(โซน E1) 
- ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 
(โซน C2) 

5,787-3-78.54 
 
 

5,765-2-22.11 
 

22-1-56.43 

คณะกรรมการพิจารณา
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่ า ส ง ว น แ ห่ ง ช า ติ ไ ด้
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 
16 กรกฎาคม 2564 มีมติ
เ ห็ น ช อ บ ใ ห้ ก ร ม ช ล             
ประทานใช้พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่ งชาติดั งกล่ า ว  และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมเห็นชอบให้
กรมชลประทานเข้า ใช้
พ้ื น ที่ ใ น เ ข ต ป่ า ส ง ว น
แห่งชาติฯ แล้วเมื่อวันที่ 
12 ตุลาคม 2564 

(2) เขตปฏิรูปที่ดิน
เ พื่ อ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม          
(ส.ป.ก.) 

2,365-1-92 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดระยอง 
ในคราวประชุ มครั้ งที่  
2/2564 เมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2564 ได้มี
มติเห็นชอบ 
ให้ กรมชลประทานใช้           
พ้ืนที่ฯ และเลขาธิการ 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
อนุญาตโดยหลักการ 
ให้กรมชลประทานใช้ที่ดิน
เพ่ือก่อสร้าง 
โครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ 
18 มกราคม 2565 
[ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
รังวัดส ารวจแปลง 
ที่ ดิ น เ พ่ื อ จั ด ท า บั ญ ชี
รายชื่อเจ้าของที่ดิน 
(รว .  43 ก. 3)  และการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน] 

รวม 8,153-1-70.54 - 
 

7. งบประมาณและ
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณในการด าเนินโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 3 ,561.62 ล้านบาท ซึ่งมี
ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568) รายละเอียด ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ รวม 2565 2566 2567 2568 
(1) ค่าซื้อที่ดิน 
ค่าทดแทน และ

100.00 1,900.00 500.00 - 2,500.00 
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ค่ า รื้ อ ย้ า ย ใ น
การจัดหาที่ดิน 
(2) ค่าสิ่งก่อสร้าง 
- เขื่อนหัวงาน
และอาคาร
ประกอบ 
- ค่าก่อสร้าง
ส่วนประกอบอ่ืน 

- 196.33 
193.33 

 
 

3.00 

335.65 
328.65 

 
 

7.00 

444.64 
444.64 

 
 

- 

976.62 
966.62 

 
 

10.00 

(3) ค่าใช้จ่าย
ตามแผนการ
ป้องกัน แก้ไข 
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

8.00 18.86 11.38 46.76 85.00 

รวม 108.00 2,115.19 847.03 491.40 3,561.62  
8. การจัดท ารายงาน
การประเมินผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอ่างเก็บน้ าคลองโพล้ จังหวัดระยอง ไม่จัดอยู่ในประเภทหรือกิจการที่เข้า
ข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวมีพ้ืนที่ชลประทานไม่ถึง 80,000 ไร่ ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ชั้น 1 ไม่มีการผันน้ าข้ามลุ่มน้ าหลัก 25 ลุ่มน้ า และการผันน้ าระหว่างประเทศ 
ไม่ได้ก่อสร้างประตูระบายน้ าในแม่น้ าสายหลัก 23 สาย และพ้ืนที่ก่อสร้าง
โครงการไม่ได้อยู่ในทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ
และระดับชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 แต่เนื่องจาก
พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการบางส่วนอยู่ในเขตป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C) ดังนั้น เพ่ือให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม กรมชลประทานจึงได้
จัดท ารายงานรายการข้อมูลสิ่งแวดล้อม4 (Environmental Checklist: EC) และ
ได้มีการก าหนดแผนการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (EIMP) พร้อมทั้ง
แผนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการข้างต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ใช้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 

_________________ 
1พ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่า รวมถึงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ าและการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่ าไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน ป่าสงวน
แห่งชาติที่ถูกก าหนดเป็นป่าค่อนข้างเสื่อมโทรมและใกล้เขตชุมชน ได้แก่ พื้นที่พัฒนาป่าธรรมชาติ 
2พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดไว้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืชและพันธุ์
สัตว์ที่มีคุณค่าหายาก การป้องกันธรรมชาติอันเกิดจากน้ าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดจนเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา 
การวิจัย นันทนาการของประชาชน และความมั่นคงของชาติ 
3แผนที่ ร.ว. 43 ก. หมายถึง แผนท่ีและบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินท่ีได้ท าการรังวัดที่ดินหรือรังวัดแบ่งแยกท่ีดินเพื่อการชลประทาน 
4รายงานรายการข้อมูลสิ่งแวดล้อม (EC) คือ รายงานเกี่ยวกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยการประเมินข้อมูลทรัพยากรปัจจุบัน 
รายการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การจัดระดับความส าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการก าหนดมาตรการในการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ยื่นประกอบการขอใช้พื้นท่ีต่อกรมป่าไม้ในการด าเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ าโครงการ
เขื่อน/อ่างเก็บน้ าท่ีมีพื้นท่ีโครงการอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) น้อยกว่า 50 ไร่ 
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11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสวัสดิการรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้แก่พนักงาน 
โดยให้พนักงานกู้เงินจากการประปานครหลวงแบบไม่คิดอัตราดอกเบี้ยในวงเงินการจัดสวัสดิการ  จ านวน 30 
ล้านบาท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดสวัสดิการรถจักรยานยนต์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
ให้แก่พนักงาน โดยให้พนักงานกู้เงินจากการประปานครหลวง (กปน.) แบบไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ในวงเงินจัดสวัสดิการ 
จ านวน 30 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  มท. (กปน.) รายงานว่า 
  1. กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาธารณูปโภคมีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการจัดหาแหล่งน้ าดิบ
เพ่ือใช้ในการประปา ผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ 
รวมทั้งด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่ กปน. ทั้งนี้ กปน. ได้ด าเนินการจัดสวัสดิการต่างๆ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติภารกิจให้แก่องค์กร โดยรถจักรยานยนต์เป็นหนึ่งในสวัสดิการที่จัด
ให้แก่พนักงานของ กปน. เพื่อใช้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ด้วยวิธีการเช่าซื้อ 
โดยใช้เงินจากกองทุนบ าเหน็จ* ในวงเงิน 25 ล้านบาท และให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราไม่ต่ ากว่า
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจ า 12 เดือน โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของพนักงานที่มีสิทธิในการเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ไว้ ดังนี้ 

กลุ่ม รายละเอียด 
กลุ่ม 1 พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่อ่านมาตร นายตรวจ จัดเก็บและรับเงิน (ปฏิบัติหน้าที่ผูกลวด) 
กลุ่ม 2 พนักงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ออกปฏิบัติงานสนามหรือออกพบปะประชาชน 
กลุ่ม 3 พนักงานผู้ปฏิบัติงานเข้าผลัด และพนักงานที่ปฏิบัติงานล่วงเวลาตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ  
กลุ่ม 4 พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชาพิจารณาความเหมาะสมแล้วและรับรองว่าเป็นผู้มี

สิทธิ 
หมายเหตุ * ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที ่73 ว่าด้วยการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2525 ข้อ 4 ก าหนดให้ 
กปน. จะจัดหารถจักรยานยนต์ไว้จ านวนหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเช่าซื้อส าหรับใช้ในกิจการของ กปน. และข้อ 4 
ก าหนดให้เงินทุนส าหรับจัดหารถจักรยานยนต์ให้ใช้เงินจากกองทุนบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดอันพึงมีได้ในและกรณีที่ใช้
เงินจากกองทุนบ าเหน็จ ให้ กปน. ส่งใช้คืนกองทุนบ าเหน็จภายในก าหนดหกปี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กองทุน
บ าเหน็จได้รับจากธนาคาร ซึ่งต่อมาได้ออกข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่  32 ว่าด้วยการเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2544 ซึ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์การเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชน 
  2. การจัดสวัสดิการรถจักรยานยนต์ให้แก่พนักงาน (ตามข้อ 1) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานที่มี
หน้าที่ให้บริการนอกสถานที่สามารถออกไปให้บริการได้ด้วยความรวดเร็วและทันต่อความต้องการของประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานทั้งในภาวะปกติหรือภาวะเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงที  ประกอบกับ กปน. มีแนวทาง
ด าเนินธุรกิจเสริมในด้านต่าง ๆ อาทิ การตรวจสอบ ออกแบบ และควบคุมงาน งานบริการหลังมาตรวัดน้ า งานย้าย
แนวท่อประปา ซึ่งการจัดสวัสดิการดังกล่าวช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าสูญเสียและแรงดันน้ าอย่าง
บูรณาการ ลดน้ าสูญเสียตามที่ กปน. ก าหนด และระดมการส ารวจจุดรั่วต่าง ๆ ตามพ้ืนที่เป้าหมาย รวมทั้งเป็นการ
แบ่งเบาภาระทางการเงินของพนักงานอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงาน อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากปัจจุบันพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องและจะหมดไปในอนาคต 
เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน กปน. แทน ดังนั้น กปน. จึงได้พิจารณา
เปลี่ยนแปลงสวัสดิการดังกล่าว  
   จากเดิม “จัดสวัสดิการจักรยานยนต์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้แก่พนักงาน
ด้วยวิธีเช่าซื้อ โดยใช้เงินจากกองทุนบ าเหน็จ วงเงินการจัดสวัสดิการ 25 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ ากว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงนิฝากประเภทประจ า 12 เดือน” 
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   เป็น “จัดสวัสดิการรถจักรยานยนต์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้แก่พนักงาน โดย
ให้พนักงานกู้เงินจาก กปน. แบบไม่คิดอัตราดอกเบี้ย โดยขยายวงเงินการจัดสวัสดิการจาก 25 ล้านบาท เป็น 30 ล้าน
บาท” 
  3. การปรับปรุงสวัสดิการดังกล่าวโดยให้พนักงานกู้เงินจาก กปน. แบบไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ในวงเงิน
จัดสวัสดิการ จ านวน 30 ล้านบาท (เป็นเงินส าหรับรถจักรยานยนต์ จ านวน 25 ล้านบาท และส าหรับอุปกรณ์หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวก จ านวน 5 ล้านบาท) เป็นการใช้งบประมาณจากรายได้ของ กปน. เอง ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 2565 2566 2567 2568 

รายได้ของ กปน.  19,438.50 19,457.80 19,514.00 19,693.60 19,889.80 
จ านวนผู้ใช้สิทธิ (เม่ือขอใช้สิทธิ
กู้ยืมจะต้องใช้คืนเงินให้แก่ กปน. 
จนครบจ านวน) 

ไม่เกินจ านวนวงเงินที่จัดสรร (30 ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่าย** 30 หมายเหตุ  ** ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะ
ปีงบประมาณที่ด าเนินการจัดสวัสดิการฯ เท่านั้น 

ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าวเป็นการจัดสรรให้เพียงครั้งเดียวในปีที่เริ่มด าเนินการจัดสวัสดิการเท่านั้น โดยให้พนักงานที่มี
คุณสมบัติใช้สิทธิกู้เงินและจ่ายช าระคืนเงินให้แก่ กปน. ตามจ านวนที่กู้ยืมไปจนครบถ้วน ดังนั้น การด าเนินการใน
ลักษณะนี้จึงมีลักษณะเป็นเงินหมุนเวียนซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณของ กปน. แต่อย่างใด และยังคง
น าส่งรายได้ให้รัฐได้ตามปกติ โดยรัฐสามารถน ารายได้ดังกล่าวไปใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศเพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดิม โดยไม่กระทบต่อภาระงบประมาณหรือภาระการสูญเสียรายได้ของรัฐในอนาคต 
  4. คณะกรรมการการประปานครหลวงในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการข้างต้นแล้ว (ตามข้อ 2) รวมทั้งเห็นชอบให้ขยายวงเงินการจัดสวัสดิการจาก 25 
ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท และให้น าเสนอคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  (ครรส.) และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน กปน. ด าเนินการต่อไป ซ่ึง ครรส. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2564 มีมติเห็นชอบให้ กปน. ก าหนดสวัสดิการรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้แก่
พนักงาน โดยให้พนักงานกู้เงินจาก กปน. แบบไม่คิดอัตราดอกเบี้ย และเห็นชอบวงเงินการจัดสวัสดิการ จ านวน 
30 ล้านบาท และให้ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  5. กปน. แจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) เห็นด้วยในหลักการ
จัดสวัสดิการรถจักรจานยนต์ดังกล่าวด้วยแล้ว เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระทางด้านการเงินของพนักงานและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการด าเนินการจัดสวัสดิการดังกล่าวไม่กระทบต่อภาระ
งบประมาณหรือภาระการสูญเสียรายได้ของรัฐในอนาคต 
 
12. เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อน าไปก าหนดเป็นอัตราก าลังแทนให้แก่ส่วนราชการที่ส่ง
ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เสนอ 
ดังนี้ 
  1. จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพ่ือน าไปก าหนดเป็นอัตราก าลังแทนให้แก่ส่วนราชการที่ส่ง
ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. ส านักนายกรัฐมนตรี รวม 203 อัตรา ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบแล้ว ได้แก่ 
   1.1 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม (คค.) รวม 45 อัตรา 
   1.2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) รวม 45 อัตรา 
   1.3 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รวม 45 อัตรา 
   1.4 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (กค.) รวม 45 อัตรา 
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   1.5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (รง.) รวม 23 อัตรา 
  2. การด าเนินการตามข้อ 1 ให้กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรม
ศุลกากร และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1 เสนอคณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง (อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือจัดแบ่งงาน
ภายในส่วนราชการก าหนด “กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจ า ศรชล.” สังกัดส่วนกลาง โดยรับผิดชอบรายงานตรงต่อ
หัวหน้าส่วนราชการและก าหนดต าแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว เป็น “กรอบอัตราก าลังแทนประจ ากรม” เพ่ือรองรับ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งอัตราก าลังแทนระหว่างที่ไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. 
   2.2 ก าหนดเงื่อนไขไม่ให้น าต าแหน่งดังกล่าวไปใช้ในภารกิจอ่ืนและไม่ใช้เพ่ือเลื่อนระดับ
ต าแหน่งหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น รวมทั้งไม่ให้น าไปใช้ส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ลักษณะเดียวกันกับกรอบอัตราก าลังปกติของส่วนราชการ และเมื่อหมดความจ าเป็นตามภารกิจแล้วให้ยุบเลิกกรอบ
อัตราก าลังแทนประจ ากรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้จัดเลขที่ต าแหน่งเรียงต่อจากต าแหน่งเลขที่สุดท้ายของกรมและจัดท า
หนังสือขอก าหนดกรอบอัตราข้าราชการตั้ง (กรอบอัตราก าลังแทนประจ ากรม) เสนอคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) ให้ความเห็นชอบต่อไป 
   2.3 น าตัวชี้วัดร่วม (joint KPIs) ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเห็นชอบแล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส่วนราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และให้รายงานผลการ
ด าเนินการตามค ารับรองฯ ให้ คปร. และ ก.พ. ทราบด้วย อย่างไรก็ดี ควรประสานงานกับ ศรชล. เพ่ือวางระบบการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการประจ าปีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2.4 การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับอัตราข้าราชการตั้งใหม่ดังกล่าวให้ส่วนราชการ
ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ (สงป.) และด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สงป. ก าหนด 
ทั้งนี้ ให้ ศรชล. เตรียมความพร้อมในการจัดท าตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย 
  3. จัดสรรอัตราข้าราชการทหารตั้งใหม่เพ่ือน าไปก าหนดเป็นอัตราก าลังแทนให้แก่กองทัพเรือ 
(ทร.) กระทรวงกลาโหม (กห.) ที่ส่งข้าราชการทหารไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. ส านักนายกรัฐมนตรี รวม 652 อัตรา 
ตามท่ีสภากลาโหม ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว 
  4. ส าหรับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรส าหรับอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส่ วน
ราชการทั้ง 5 ส่วนราชการ (ตามข้อ 1) จ านวน 90,530,880 บาทต่อปี และ ทร. จ านวน 317,409,720 บาทต่อปี เห็น
ควรให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สงป. ก าหนด 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  ศรชล. รายงานว่า 
  1. ศรชล. จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
พ.ศ. 2562 มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีภายใต้การบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี มีภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  มีลักษณะ
โครงสร้างแบบผสมผสานและการท างานแบบเครือข่าย (Networking) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการ
บริหารงานแบบบูรณาการที่มีเป้าหมายการด าเนินการร่วมกันทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพ้ืนที่  ซึ่งตามมาตรา 21 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่ใน  ศรชล. ตามที่
ผู้อ านวยการ ศรชล. ร้องขอ (ระยะเวลาการหมุนเวียนคราวละ 1 - 2 ปี) และให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือ
องค์กรอ่ืนที่มีหน้าที่และอ านาจท านองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐนั้น จัดให้มีอัตราก าลังแทนให้หน่วยงานของ
รัฐนั้นตามความจ าเป็นแต่ไม่เกินจ านวนอัตราก าลังที่จัดส่งไป โดยอาจจัดเป็นรายอัตราหรือเป็นหน่วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมต่อไป 
ส าหรับสิทธิประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  2. โดยที่ภารกิจของ ศรชล. เป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ประชาชน 
ชาวต่างชาติ ยานพาหนะทางเรือจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้ามาในน่านน้ าไทย ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก ากับ 
ติดตาม และเฝ้าระวังการกระท าผิดกฎหมายในน่านน้ าไทย โดย ศรชล. ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า 
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ภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจที่ต้องใช้อ านาจหน้าที่ของพนักงานตามกฎหมาย  จึงจ าเป็นต้องใช้ข้าราชการเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน 
  3. คณะกรรมการต่าง ๆ ได้พิจารณาก าหนดอัตราก าลังแทนของส่วนราชการ สรุปได ้ดังนี้ 
   3.1 ข้าราชการพลเรือน คปร. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 
ได้มีมติเห็นชอบการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพ่ือน าไปก าหนดเป็นอัตราแทนให้กับส่วนราชการที่ส่งข้าราชการ
ไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. รวมทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จ านวน 203 อัตรา โดยให้หน่วยงานดังกล่าวด าเนินการตามข้อ 2 
ด้วย 
   3.2 ข้าราชการทหาร สภากลาโหม ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 มีมตเิห็นชอบกรอบอัตราก าลังแทนของ ทร. เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. จ านวน 652 อัตรา 
   3.3 ข้าราชการต ารวจ คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจประจ ากองบังคับการต ารวจน้ า  รวม 47 อัตรา เพ่ือไป
ปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. 
  4. การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพ่ือน าไปก าหนดเป็นอัตราก าลังแทนให้กับส่วนราชการที่ส่ง
ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. จ านวน 6 หน่วยงาน รวม 855 อัตรา จะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รวมทั้งสิ้น 
407,940,600 บาทต่อปี จ าแนกเป็น (1) ส่วนราชการทั้ง 5  แห่ง จ านวน 90,530,880 บาทต่อปี และ (2) ทร. 
จ านวน 317,409,720 บาทต่อปี (เงินเดือนข้าราชการ 285,739,320 บาทต่อปี และเงินต าแหน่งและเงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่งจ านวน 31,670,400 บาทต่อปี)  

ส่วนราชการ อัตรา ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น 
บาทต่อปี 

ข้าราชการพลเรือน (5 ส่วนราชการ) 
1. กรมเจ้าท่า (คค.) 45 20,289,480 
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(ทส.) 

45 20,289,480 

3. กรมประมง (กษ.) 45 20,289,480 
4. กรมศุลกากร (กค.) 45 20,289,480 
5. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
(รง.) 

23 9,372,960 

รวมค่าใช้จ่าย 5 ส่วนราชการ 203 90,530,880 
ข้าราชการทหาร 
- ทร. (กห.) 652 317,409,720 
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มข้ึน 855 407,940,600 

ทั้งนี้ เงินงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นจัดเป็นงบรายจ่ายประจ าของส่วนราชการตามมาตรา 20 (2) แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยจะผูกพันค่าใช้จ่ายในระยะยาวตามความจ าเป็นของภารกิจของแต่ละส่วน
ราชการ 
  5. ศรชล. แจ้งว่า ภายหลังจากท่ีได้รับจัดสรรอัตราก าลังแทนจะด าเนินการดังนี้ 
   5.1 เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเพ่ือจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการก าหนด “กลุ่มงานปฏิบัติ
ราชการประจ า ศรชล.” สังกัดส่วนกลาง โดยรับผิดชอบรายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการและก าหนดต าแหน่งใน
กลุ่มงานดังกล่าว เป็น “กรอบอัตราก าลังแทนประจ ากรม” เพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งอัตราก าลัง
แทนระหว่างที่ไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. 
   5.2 ก าหนดเงื่อนไขไม่ให้ต าแหน่งดังกล่าวไปใช้ในภารกิจอ่ืนและไม่ใช้เพ่ือเลื่อนระดับ
ต าแหน่งหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น รวมทั้งไม่ให้น าไปใช้ส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ลักษณะเดียวกันกับกรอบอัตราก าลังปกติของส่วนราชการ และเมื่อหมดความจ าเป็นตามภารกิจแล้วให้ยุบเลิกกรอบ
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อัตราก าลังแทนประจ ากรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้จัดเลขที่ต าแหน่งเรียงต่อจากต าแหน่งเลขที่สุดท้ายของกรมและจัดท า
หนังสือขอก าหนดกรอบอัตราข้าราชการตั้งใหม่ (กรอบอัตราก าลังแทนประจ ากรม) เสนอ ก.พ. ให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
  6. เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการสร้างความมั่นคงและการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการจัดอัตราก าลังเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของ ศรชล. สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 รวมทั้งเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถส่งข้าราชการ
ไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. ได้อย่างเต็มก าลัง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการ เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารต าแหน่งว่างในระหว่างที่ส่งข้าราชการไปช่วยปฏิบัติหน้าที่และสามารถน าต าแหน่งว่างไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
13. เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ พ.ศ. 2565 - 2570  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ  เพ่ือเป็น
กรอบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินการรักษาจริยธรรมและส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล (ตามมาตรา 3 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562) 
องค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมและหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมฯ  
  2. ให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้มีการจัดท าแผนงาน มาตรการ เพ่ือ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม และข้อก าหนดจริยธรรม 
ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างสังคม - วัฒนธรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคนดี มีความสามารถ 
และมีคุณธรรม พร้อมเป็นกลไกการปฏิรูปประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และยกระดับภาพลักษณ์
ประเทศไทยที่บริหารประเทศโดยยึดหลักซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมสูงสุดเพ่ือการมุ่งไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ส านักงาน ก.พ. รายงานว่า 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมฯ บัญญัติให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ซึ่งมีหน้าที่
ส าคัญประการหนึ่ง คือ การจัดท ายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ เพ่ือ
เป็นกลไกในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีการประพฤติปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ซึ่งจะน าไปสู่การ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยที่บริหารประเทศโดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมสูงสุดเพ่ือการมุ่งไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  2. ร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ม.จ. และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว มีสาระส าคัญสรุปได ้ดังนี้ 

ประเด็น สาระส าคัญ 
วิสัยทัศน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ 
พันธกิจ สร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและเน้นย้ าภาพลักษณ์

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรม เพ่ือให้ได้รับความเชื่อมั่นจาก
ประชาชนและความไว้วางใจในระดับนานาชาติ 

เป้าหมาย ยกระดับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ตัวชี้วัดด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานภาครัฐของประเทศไทย โดยใช้กลไก
ขับเคลื่อนด้านมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อยกระดับการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือเป็นกรอบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินการรักษาจริยธรรมและส่งเสริมพัฒนา
จริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม ภายในระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 
2570 ) 
(2) เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบราชการและองค์กรภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนการพัฒนาชาติระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนงานด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ตัวชี้วัด 
ตามเป้าหมาย 

(1) คะแนนด้านธรรมาภิบาลองค์กร  (Governance Index Rank) ของ Bertelsmann 
Foundation Transformation Index (BF-TI) ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านธรรมาภิ
บาลองค์กรของรัฐบาลเพิ่มข้ึนจากค่าคะแนน 4.04 ในปี 2563 เป็น 6.00 ในปี 2570  
(2) คะแนนระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (The Global Competitiveness Index) ใน
ด้านสภาพแวดล้อมหน่วยงานของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 
(54.8 คะแนน)  
(3) อันดับความสามารถในการแข่งขันในส่วนของประสิทธิภาพภาครัฐ  (Government 
Efficiency) ของ IMD World Competitiveness Center สูงขึ้นจากปี 2563 (อันดับที่ 23 
จาก 63 ประเทศ) 
(4) คะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หน่วยงานของรัฐไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 (ไม่ต่ ากว่าเดิมหรือสูงขึ้นทุกปี) 

ประเด็นท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์ 

(1) ไม่มีข้อยกเว้น สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้มีมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกประเภทโดยไม่มีข้อยกเว้น 
(2) ไม่มีข้อกังขา สร้างความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางจริยธรรม โดยไม่มีข้อกังขา
หรือตั้งค าถามกับการด าเนินงาน โดยใช้จริยธรรมเป็นหลังพิงหรือหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
และการประพฤติปฏิบัติตนแทนการใช้ดุลพินิจในกรณีที่ไม่มีกฎข้อบังคับมาชี้ขาดเพ่ือลด
พฤติกรรมสีเทา 
(3) ไม่สูญเปล่า สร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่ค านึงถึงหลักทางจริยธรรม โดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีความประพฤติตามมาตรฐานทางจริยธรรมควรจะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่าง  
ๆ  ไม่ให้ความพยายามนั้นสูญเปล่า และไม่ปล่อยให้มีที่ยืนส าหรับการกระท าผิดทางจริยธรรม
ปรากฏอยู่ในระบบการท างานภาครัฐ ร่วมมือผลักดันให้เกิดการปฏิบัติสังคม-วัฒนธรรมทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างภาพลักษณ์บุคลากรภาครัฐไทยท่ีเป็นคนดี 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ โดยน ามาตรฐานทาง
จริยธรรมและประมวลจริยธรรมมาเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านจริยธรรมในองค์กรให้
ชัดเจน และการให้ความส าคัญในการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้มีมาตรฐานเดียวกันใน
กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งในระดับรัฐบาล ส่วนราชการ 
ท้องถิ่น และองค์กร โดย “ไม่มีข้อยกเว้น” และสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาและข้อขัดแย้งที่เกิดจากคุณค่าทางจริยธรมที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ “ไม่
มีข้อกังขา” โดยใช้มาตรฐานทางจริยธรรมเป็นหลังพิง หรือหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจและการ
ประพฤติปฏิบัติตนแทนการใช้ดุลยพินิจ ในกรณีที่ไม่มีกฎข้อบังคับมาชี้ขาด เพ่ือลดพฤติกรรมสี
เทา และเพ่ือสร้างความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการส่งเสริมมาตรฐานทาง
จริยธรรมภาครัฐให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ โดยมุ่งเน้นพัฒนานโยบายส่งเสริม



 

 

 

24 

มาตรฐานทางจริยธรรม เตรียมความพร้อมและความร่วมมือในการร่วมบริหารงานภาครัฐอย่าง
มีจริยธรรม โดย “ไม่มีข้อกังขา” หรือตั้งค าถามอันเป็นการพัฒนากลไกการส่งเสริมจริยธรรม
ทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ตั้งขึ้นมาใหม่ให้สามารถขับเคลื่อนท างานได้อย่างสอดคล้องกันและมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการน ามาตรฐานทางจริยธรรม1ไปใช้ในการบริหารงานบุคคล โดย
ค านึงถึงหลักทางจริยธรรม แบบ “ไม่มีข้อกังขา” และใช้จริยธรรมเป็นหลักเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความประพฤติที่ดี  มีการรักษา
จริยธรรม ควรจะได้รับการสนับสนนุในรูปแบบต่าง ๆ “ไม่ให้ความพยายามนั้นสูญเปล่า” 
รวมทั้งพัฒนาระบบเครื่องมือต่าง ๆ ที่เอ้ือให้มีการน าจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคลทั้ง
ระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรวมพลังทุกภาคส่วนในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม การ
ส่งเสริมจริยธรรมตามหลักจริยธรรม ไม่ควรมองข้ามการเสริมสร้างขีดความสามารถทาง
จริยธรรมของข้าราชการและกลไกการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่จะต้องมีการใช้เทคนิคใหม่เพ่ือสร้างการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่จะส่งเสริมการสร้าง  
“วัฒนธรรมจริยธรรม” ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังเพ่ือให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการใน
สังคมไทย ผลักดันให้เกิดการปฏิวัติสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้าง
กลไกและเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการกระท าฝ่าฝืนจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กดดันไม่ให้มีการกระท าฝ่าฝืนจริยธรรมเกิดขึ้น รวมทั้งไม่ปล่อยให้มีที่ยืน
ส าหรับผู้กระท าผิด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติเรื่องมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและการกระท าผิด การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมภาครัฐ ควรมีการสื่อสารและการรณรงค์ด้วยแนวทางใหม่ ใช้เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
ชาญฉลาดควบคู่กับการผลักดันจริยธรรม ใช้การสื่อสารและการรณรงค์สร้างความรู้  
ความส าเร็จ และความส าคัญของมาตรฐานทางจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรมภาครัฐใน
ระยะต่อไปจะต้องรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการท าผิดจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีเพียงการกระท าที่ผิดหรือถูกเท่านั้น โดย “ไม่มีข้อกังขา” หรือตั้งค าถามกับ
การด าเนินงานและต้อง “ไม่สูญเปล่า” โดยไม่ยอมรับการกระท าผิดสีเทาอีกต่อไป 

  3. แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   3.1 การด าเนินการที่สามารถด าเนินการได้ทันทีและสร้างผลกระทบสูง (Quick Win) 
เช่น การจัดท าคู่มือ Dos&Don’ts เพ่ือก าหนดพฤติกรรมที่ควรกระท าและไม่ควรกระท า ซึ่งจะช่วยลดความสับสน
เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา การจัดท าแบบทดสอบแบบประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่
ระบบราชการ การจัดท าเครื่องมือการประเมินพฤติกรรมการท างานภายใต้กรอบจริยธรรม การเลือกประเด็นปัญหา
ทางจริยธรรมที่ใกล้ตัวประชาชนมาท าแคมเปญรณรงค์เพ่ือสร้างทัศนคติใหม่แก่สังคมและเจ้าหน้าที่รัฐ 
   3.2 การด าเนินการในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยใช้กลไกการบริหาร
จัดการแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ระดับส่วนกลาง ปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนจริยธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถท างานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ตามกฎหมาย ก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และ
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานกลางเพ่ือการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริต (2) ระดับส่วนภูมิภาค ให้ส านักงานจังหวัดส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีหน่วยงานท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษา ส่งเสริมและรับเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมล่อแหลม โดยใช้กลไกทางจริยธรรมเป็นกลไกการ
ด าเนินการในเชิงป้องกัน และ (3) ระดับส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดท าข้อก าหนดจริยธรรม
ของท้องถิ่น คู่มืออธิบาย และก าหนดพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรมกลางเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตามและตรวจสอบ 
  4. แนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ  
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   4.1 ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในแผนที่น าทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (Roadmap) ทุกระยะ โดยเสนอ ก.ม.จ. และคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
   4.2 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแบบ
รายงานประจ าปี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมฯ เพ่ือเสนอ ก.ม.จ. 
   4.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรมฯ โดยใช้เครื่องมือประเมินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็น ดังนี้ (1) ประเมินผลการด าเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือการก ากับและติดตาม และ (2) ประเมินผลลัพธ์/ผลส าเร็จของการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามยุทธศาสตร์ฯ 
__________________________ 
1 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ การสร้างมาตรฐานเดียวกันและมีสภาพบังคับทางกฎหมาย มีการก าหนดมาตรการและ
กลไกในการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการเสริมสร้างและรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
14. เรื่อง ผลการด าเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 2564 นโยบายของ
คณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  ผลการด าเนินงานของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ 2564 นโยบายของคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทยและโครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต (เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ รฟม.             
พ.ศ. 2543  มาตรา 73 ที่บัญญัติให้ รฟม. ท ารายงานปีละครั้งเสนอคณะรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลของงาน             
ในปีที่ล่วงมาแล้วและค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการฯ โครงการและแผนงานที่จะท าในภายหน้า)  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 (ณ วันที ่30 กันยายน 2564) 
   1.1 ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

โครงการ ผลการด าเนินการ/ความก้าวหน้า 
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (3 โครงการ)  
(1) รถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ช่วงศูนย์วัฒนธรรม               
แห่งประเทศไทย-มีนบุรี  
(สุวินทวงศ์)  

 งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการรว่มลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน พ.ศ. 2562 แลว้เสร็จ 
 งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถมีความก้าวหน้า 
ร้อยละ 89.70 (เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.44) 
 คาดว่าจะเปิดใหบ้ริการในเดอืนมีนาคม 2568 

(2) รถไฟฟ้าสายสีชมพู  
ช่วงแคราย-มีนบุรี 

 งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถมีความก้าวหน้า
ร้อยละ 90.70  (เรว็กว่าแผนร้อยละ 1.74) 
 คาดว่าจะเปิดใหบ้ริการในเดอืนกันยายน 2565 

(3) รถไฟฟ้าสายสีเหลือง  
ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 

 งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถมีความก้าวหน้า
ร้อยละ 84.90 (เร็วกว่าแผนร้อยละ 4.19) 
 คาดว่าจะเปิดใหบ้ริการในเดอืนมิถุนายน 2565 

โครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา (2 โครงการ)  
(1) รถไฟฟ้าสายสีม่วง  
ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) 

 งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ 37.75 (ตามแผน) 
 งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถมีความก้าวหน้า 
ร้อยละ 9.10 (ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.73) เนื่องจาก รฟม. ได้มปีระกาศยกเลิกประกวด
ราคางานโยธาเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น 
 คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2570 

(2) รถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ช่วงบางขุนนนท์- 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง 

 งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ 17.80 (ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.20) 
 งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถมีความก้าวหน้า            
ร้อยละ 5 (ตามแผน) 
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ประเทศไทย   คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2570 
โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (4 โครงการ)  
(1) รถไฟฟ้า
จังหวัดภูเก็ต 

 เสนอขอความเห็นชอบรูปแบบการลงทุนฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 20 (ตามแผน) 
 คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2569 

(2) รถไฟฟ้า               
จังหวัด
เชียงใหม่ 

 เสนอขอความเห็นชอบรูปแบบการลงทุนฯ มีความก้าวหน้ารอ้ยละ 24 (ตามแผน) โดยจากการศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมพบว่าในระยะเริ่มต้นควรด าเนินการเฉพาะสายสีแดงเพียงเส้นทางเดียว และเห็นควรให้
ระบบเทคโนโลยรีถไฟฟ้าทั้ง 3 ทางเลือก1 ยังคงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับโครงการฯ 
 คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2571 

(3) รถไฟฟ้า               
จังหวัด
นครราชสีมา 

 เสนอขอความเห็นชอบรูปแบบการลงทุนฯ มีความก้าวหน้ารอ้ยละ 20  (ตามแผน) โดยจากการศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมพบว่าในระยะเริ่มต้นควรด าเนินการเฉพาะสายสีเขียวเพียงเส้นทางเดียว และเห็นควรให้
ระบบเทคโนโลยรีถไฟฟ้าทั้ง 4 ทางเลือก2 ยังคงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับโครงการฯ 
 คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2571 

(4) รถไฟฟ้า              
จังหวัด
พิษณุโลก  

 จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างราคากลางงานจัดจา้งที่ปรึกษาแล้วเสร็จ 
 คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2571  

  นอกจากนี ้ ยังมีผลการด าเนินการอ่ืน ๆ  เช่น (1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ช่วงแคราย-ล า
สาลี อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารเชิญชวนเพื่อคัดเลือกท่ีปรึกษาและศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดความ
เหมาะสม  รวมทั้งจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยคาดว่าจะเปิด
ให้บริการในเดือนสิงหาคม 2570  (2) การก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานี
สะพานพระนั่งเกล้ากับท่าเรือพระนั่งเกล้า  ด าเนินการแล้วเสร็จ  โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการน าเทคโนโลยี EMV 
Contactless3 (Europay, Mastercard, Visa) มาใช้กับระบบตั๋วร่วม โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการระบบตั๋ว
ร่วม EMV   Contactless อย่างเป็นทางการในสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม ในปีงบประมาณ 2565  
   1.2 ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เปิดให้บริการแล้ว 2 เส้นทาง มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

เส้นทาง ผลการด าเนินงาน 
ผู้โดยสารเฉลี่ย  
(คน-เที่ยว/วัน) 

เพิ่มข้ึน/ลดลง  
จากปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 

(ระดับมาก-มากที่สุด) 

รถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล 

176,413 -37.87 ร้อยละ 85.92 
(เป้าหมายร้อยละ 84.00) 

รถไฟฟ้ามหานคร 
สายฉลองรัชธรรม 

32,752 -28.98 ร้อยละ 87.11 
(เป้าหมายร้อยละ 79.50) 

 
   1.3 ด้านการเงิน รฟม. มีผลประกอบการก าไรสุทธิ 1,927.83 ล้านบาท โดยมีรายได้ 
16,018.27 ล้านบาท (เงินอุดหนุน 10,434.78 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายรวม 14,090.44  ล้านบาท สามารถเบิกจ่าย
งบลงทุนได้ร้อยละ 99.99 [คณะรัฐมนตรีมีมติ (29 กันยายน 2563) เห็นชอบการก าหนดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุน] นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากธุรกิจต่อเนื่องจากรถไฟฟ้า              
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล 104.16 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ต่ ากว่าเป้าหมาย 33.48 ล้านบาท และสายฉลอง
รัชธรรม 24.26 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ต่ ากว่าเป้าหมาย 6.73 ล้านบาท  ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 
1.20 (เป้าหมายร้อยละ 0.85) รวมทั้งได้จัดท ารายงานการศึกษาโครงสร้างงบก าไรขาดทุนของ รฟม. เสร็จเรียบร้อย
แล้ว 
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   1.4 ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล รฟม. ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยพนักงานร้อยละ 96.90 มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่องค์กรก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 96.25) 
และมีระดับความผูกพันเท่ากับ 4.23 (เป้าหมายเท่ากับ 4.16) นอกจากนี้ ได้มีการด าเนินงานตามแผนต่าง ๆ เช่น       
การพัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์และบริหารความสัม พันธ์กับลูกค้าและการด าเนินการตามแผนพัฒนา                 
องค์ความรู้ด้านการบริหารก่อสร้าง การบริหารโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้าง 
   1.5 ด้านการก ากับดูแลที่ดี รฟม. ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการแสดงความมุ่งมั่นต่อ
การปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมของผู้น าระดับสูง เช่น การแสดงรายการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือ
ประโยชน์อื่นใด ตามกรอบเวลาที่ก าหนด ทั้งนี ้ในปี 2564 รฟม. มีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส             การ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity  and Transparency Assessment:  ITA) อยู่ ในล าดับที่  8 ของ
รัฐวิสาหกิจสังกัด คค. เท่ากับ 86.52 คะแนน (ป ี2563 เท่ากับ 88.01 คะแนน) 
  2. นโยบายของคณะกรรมการฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและก ากับดูแลการด าเนินงาน 
เช่น ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา ประหยัด โดยค านึงถึงความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม เร่งรัดด าเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเปิดบริการได้
ตามแผนงาน ศึกษาระบบรถไฟฟ้าในเมืองหลักอ่ืน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการท างานภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารเชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ กับผู้ใช้บริการ                 
ผู้ได้รับผลกระทบ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เพ่ือให้ได้รับรู้และเข้าใจถึงความส าคัญของรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน 
  3. โครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต 
   3.1 ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รฟม. มีโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
3 โครงการ อยู่ระหว่างการประกวดราคา 2 โครงการ และอยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์โครงการซึ่งคาดว่าจะได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในปี 2567-2568 จ านวน 5 โครงการ โดยมีเป้าหมายว่าการด าเนินงานจะต้องมีความส าเร็จ 
ตามแผนและประชาชนร้อยละ 90 ต้องมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุดต่อมาตรการลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าฯ นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ระบบ
ตั๋วร่วม โดยจะสามารถเปิดให้บริการระบบตั๋วร่วม EMV contactless ในรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัช
ธรรมอย่างเป็นทางการได้ภายในปี 2565  
   3.2 ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รฟม. มีแผนที่จะพัฒนาการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีเป้าหมายความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและบริการเสริมอ่ืน ๆ 
ในระดับมาก-มากที่สุดและการเพิ่มข้ึนของจ านวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ดังนี้ 
 

สายรถไฟฟ้า เป้าหมายความพึงพอใจฯ 
ในป ี2565 

(ระดับมาก–มากที่สุด) 

เป้าหมายการเพิ่มขึ้น 
ของจ านวนผู้โดยสาร 

สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 87 ร้อยละ 5 ต่อปี 
สายฉลองรัชธรรม ร้อยละ 88 ร้อยละ 7 ต่อปี 

   3.3  ด้านการเงิน รฟม. มีแผนที่จะหารายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง 134.84 ล้านบาท                 
(สายเฉลิมรัชมงคล 109.37 ล้านบาท และสายฉลองรัชธรรม 25.47 ล้านบาท) และมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  
ร้อยละ 1.02 นอกจากนี ้มีแผนจะบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินเพ่ือลดค่าใช้จ่าย โดยต้องควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้สูง
กว่าปีที่ผ่านมา 
   3.4 ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล รฟม. มีแผนจะพัฒนาบุคลากร โดย
บุคลากรร้อยละ 96.61 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ และบุคลากรมีความผูกพันที่ระดับ 4.25 มีแผนจะ
พัฒนากระบวนการท างานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแผนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
บริหาร งานก่อสร้าง การบริหารโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แผนการจัดการความรู้ 
ด้านการเดินรถไฟฟ้า และแผนการฝึกอบรมบุคลากรระบบราง 
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   3.5 ด้านการก ากับดูแลที่ดี รฟม. มีแผนจะพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรใน 4 มิติ 
ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วม (2) ส่งเสริมการสื่อสารธรรมาภิบาล (3) สร้างมาตรฐานการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดี 
และ (4) ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานและพัฒนาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานในด้านการ
ก ากับดูแลที่ดีโดยมีเป้าหมายในการประเมิน ITA อยู่ที่ร้อยละ 92 
  4. ความเห็นของ คค. 
   4.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีปริมาณ
ผู้โดยสารทุกสายทางลดลง อย่างไรก็ตาม รฟม. ยังคงมีผลการด าเนินงานด้านการเงินที่มีก าไรเติบโตขึ้นอย่าง
แข็งแกร่ง รวมทั้งสามารถผลักดันการก่อสร้างจนมีโครงการรถไฟฟ้าที่มีก าหนดเปิดให้บริการได้ในปี 2565 จ านวน            
2 โครงการ คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการ 
เช่น ระบบที่จอดรถด้วยหุ่นยนต์ 
   4.2 เพ่ือให้การด าเนินการของ รฟม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล คค. ได้มอบหมายให้ รฟม. ด าเนินการ เช่น 
    4.2.1 ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เช่น ให้เร่งก่อสร้างโครงการที่
อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและให้ควบคุมการก่อสร้างไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (PM2.5)               
ตามมาตรการที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเร่งรัดศึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชนในต่างจังหวัดให้ได้ข้อสรุป
โดยเร็ว  
    4.2.2 ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เช่น การบ ารุงรักษาสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้พิการให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยและการให้ความส าคัญกับการจัด
ระเบียบพ้ืนที่พาณิชย์ในลักษณะที่ต้องไม่กีดขวางทางเดิน 
    4.2.3 ด้านการเงิน ให้ความส าคัญกับการหารายได้เชิงพาณิชย์นอกเหนือจากการ
ให้บริการรถไฟฟ้าและใช้แนวทางด้านการตลาด 
_______________________ 
1 จากการประสานข้อมูลเพิ่มเติมเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2565 ได้รับแจ้งว่า ทางเลือกของระบบขนส่งมวลชนภูมิภาคที่น ามาพิจารณาส าหรับรถไฟฟา้จังหวัด
เชียงใหม่ ได้แก่ (1) รถไฟฟา้รางเบาแบบล้อเหล็ก (2) รถไฟฟา้รางเบาแบบล้อยาง และ (3) รถไฟรางเบาแบบล้อยางชนดิรางเสมือน 
2จากการประสานขอ้มูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ได้รับแจ้งว่า ทางเลือกของระบบขนส่งมวลชนภูมิภาคที่น ามาพิจารณาส าหรับรถไฟฟา้จังหวัด
นครราชสีมา ได้แก่ (1) รถไฟฟา้รางเบาแบบล้อเหล็ก (2) รถไฟฟ้ารางเบาแบบลอ้ยาง (3) รถไฟรางเบาแบบล้อยางชนิดรางเสมือน และ (4) รถโดยสาร
ประจ าทางไฟฟา้ด่วนพิเศษ 
3EMV Contactless คือ การช าระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิต/เดบิตที่ออกโดยธนาคาร  
 
15. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมกราคม 2565  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมกราคม 2565 ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้  
  สาระส าคัญ และข้อเท็จจริง 
 1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมกราคม 2565 

  การส่งออกของไทยในเดือนมกราคม 2565 มีมูลค่า 21,258.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (708,312 
ล้ านบาท) ขยายตัวร้ อยละ 8.0 ซึ่ งขยายตั วต่อเนื่ องเป็นเดือนที่  11 ท่ามกลางบรรยากาศการค้ าโลก 
ที่ฟ้ืนตัวต่อเนื่อง ขณะที่ความรุนแรงของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนน้อยกว่าสายพันธุ์อ่ืน จึงส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในวงจ ากัด นอกจากนี้ IMF ยังมองว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2565 จะยังเติบโตได้ร้อยละ 4.4 เนื่องจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศหลักทั่ วโลก ทั้ งการค้า การผลิต การบริโภค และการเดินทาง จะกลับ 
เข้าสู่ระดับปกติก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และปัญหาด้านสาธารณสุขจะลดลงสู่ระดับต่ าภายในสิ้นปี 2565 
จากอัตราการฉีดวัคซีนทั่วโลกเพ่ิมขึ้น และการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงส่งผลดีต่อการส่งออกไทย 
  มูลค่าการค้ารวม 
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  มูลค่าการค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนมกราคม 2565 การส่งออก มีมูลค่า 21,258.6   
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 8.0 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การน าเข้า มีมูลค่า 23,785.0 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขยายตัวร้อยละ 20.5 ดุลการค้าขาดดุล 2,526.4 ล้านเหรียญสหรัฐ 

  มูลค่าการค้าในรูปเงินบาท เดือนมกราคม 2565 การส่งออก มีมูลค่า 708,312.3 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 20.7 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การน าเข้า มีมูลค่า 802,688.8 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 34.5 
ดุลการค้าขาดดุล 94,376.5 ล้านบาท 
  ตลาดส่งออกส าคัญ 
  การส่งออกไปยังกลุ่มตลาดส าคัญส่วนใหญ่ยังคงขยายตัว (ยกเว้นทวีปออสเตรเลีย และ
ทวีปแอฟริกา) ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สรุปได้ดังนี้ (1) ตลาดหลักขยายตัวร้อยละ 9.2 โดย
ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ร้อยละ 24.1 จีน ร้อยละ 6.8 ญี่ปุ่น ร้อยละ 0.1 อาเซียน (5) ร้อยละ 13.2 CLMV ร้อยละ 
2.3 และสหภาพยุโรป (27) ร้อยละ 1.4 (2) ตลาดรอง ขยายตัวร้อยละ 5.1 ขยายตัวในตลาดเอเชียใต้ ร้อยละ 27.1 
ตะวันออกกลาง ร้อยละ 0.2 ลาตินอเมริกา ร้อยละ 5.0 และรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS ร้อยละ 16.2 ขณะที่ทวีป
ออสเตรเลีย และทวีปแอฟริกา หดตัวร้อยละ 4.1 และร้อยละ 9.2 ตามล าดับ และ (3) ตลาดอ่ืน ๆ ขยายตัว
ร้อยละ 0.9 
 2. แนวโน้มและแผนส่งเสริมการส่งออกในปี 2565 
  การส่งออกปี 2565 คาดว่าจะมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายการส่งออกไปยังตลาด
ใหม่มากขึ้ น  เ พ่ือสร้ า ง โอกาสทางการค้ า ให้ กับผู้ ส่ งออกไทย อาทิ  ตลาดเอเชี ย ใต้  ตะวันออกกลาง  
ลาตินอเมริกา รัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS (2) การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศในภูมิภาคตะวันออก
กลาง  อาทิ  ซา อุดีอาระเบีย  และอิรั ก  (3 )  อุปสรรคการส่ งออกเริ่ มผ่ อนคลาย อาทิ  การขาดแคลน  
ตู้คอนเทนเนอร์ในตลาดโลก คาดว่าจะมีทิศทางดีขึ้น หลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ มีนโยบายพยายามแก้ไขปัญหา 
ตู้สินค้าเปล่าล้นท่าเรือ (4) การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกกลับไปสู่ระดับเดิมก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส  
โควิด-19 และ (5) การเติบโตของการค้าออนไลน์ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
 แผนส่งเสริมการส่งออก ในปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ยังคงสานต่อการด าเนินยุทธศาสตร์ “ตลาดน า
การผลิต” การท างานรูปแบบเซลล์แมนประเทศและเซลล์แมนจั งหวัด เ พ่ือส่ ง เสริมการส่ งออกสินค้ า 
ที่สร้างรายได้ให้กับคนไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม และการท างานใกล้ชิดกับภาคเอกชนผ่าน 
“กรอ.พาณิชย์” เ พ่ือส่ง เสริมและแก้ไขปัญหาทางการค้าร่วมกัน ขณะเดีย วกัน ยั งมีนโยบายหรือแผน 
การท างานส าคัญ ประกอบด้วย การส่งเสริมผู้ส่งออกพัฒนาสินค้าตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG เพ่ือเตรียมรับมือกับ
การใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ การฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าไทย-ซาอุดีอาระเบีย เตรียมผลักดัน
การส่งออกสินค้าศักยภาพ โดยเฉพาะข้าว ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง และเตรียมเสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า 
(Joint Trade Committee: JTC) เพ่ือเป็นเวทีเจรจาส่งเสริมการค้าระหว่างกันอย่างเป็นทางการ การขับเคลื่อน
ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ภายใต้ยุทธศาสตร์ Soft Power ดึงดูดผู้ให้บริการสตรีมมิ่งบันเทิงชื่อดังจากทั่วโลกมาเจรจา
การค้ากับผู้ประกอบการไทย และส่งเสริมให้ไทยเป็น Hub ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในภูมิภาค การส่งเสริม
ข้าวไทยในตลาดต่างประเทศตาม “ยุทธศาสตร์ข้าวไทย 2563-2567” เพ่ือผลักดันให้ไทยกลับมาเป็นผู้น าตลาดการ
ส่งออกข้าวอีกครั้ง นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลองพิจารณาใช้ประโยชน์จาก
เส้นทางรถไฟลาว-จีน เพ่ือส่งออกและขยายตลาดสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้สะดวกมากขึ้น 
  
16. เรื่อง  สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2565 ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้  
  สาระส าคัญ และข้อเท็จจริง  
  1. สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้  
  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 อยู่ในระดับ 104.10 เป็นฐานให้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 5.28 (YoY)  โดยสาเหตุหลักยังคงมา
จากราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน รวมถึงสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮฮล์ ที่ปรับสูงขึ้นตาม
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ต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้ ฐานของดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ต่ าสุดในรอบปี  
2564 เป็นอีกสาเหตุที่ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้สูงขึ้นด้วย ส าหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (เม่ือหักอาหารสด
และพลังงานออก) สูงขึ้นร้อยละ 1.80 (YoY) (เดือนมกราคม 2565 สูงขึ้น ร้อยละ 0.52 (YoY)) อย่างไรก็ตาม 
ดัชนีราคาผู้บริโภค เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นเพียงร้อยละ 1.06 (MoM) เนื่องจากราคาเนื้อสุกร ผักสด 
และผลไม้ปรับตัวลดลง 
  ดัชนีราคาผู้บริโภค เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หรือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 สูงขึ้นร้อยละ 5.28 (YoY) มีสาเหตุจากสินค้าในกลุ่มพลังงาน ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อเงินเฟ้อ โดยราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน สูงขึ้นร้อยละ 29.22 (YoY) (เดือนมกราคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 
19.22 (YoY)) โดยเฉพาะราคาน้ ามันเชื้อเพลิงและค่ากระแสไฟฟ้า ปรับสูงขึ้นค่อนข้างมาก  รวมถึงราคาสินค้าใน
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2564 สูงขึ้นร้อยละ 4.51 (YoY) (เดือน
มกราคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 2.39 (YoY)) อาทิ เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ ผักสด อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน และเครื่อง
ประกอบอาหาร ซึ่งปรับสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้น นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นร้อยละ 
5.28 (YoY) ยังมีสาเหตุจากฐานราคาในเดือนเดียวกันของปีก่อนต่ าสุดในรอบปี 2564 อย่างไรก็ดี ยังมีสินค้าส าคัญ
หลายรายการที่ราคาปรับลดลง ทั้งข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า ผลไม้สด เสื้อผ้า ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียน จาก
มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาราคาสินค้าแพงในช่วงระยะเวลานี้ใด้เป็นอย่างดี 
  ส าหรับดัชนีราคาผู้บริโภค เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 1.06 (MoM) เป็น
การสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว (เดือนมกราคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 1.13 (YoY)) ตามการลดลงของราคาเนื้อสุกร                 
ผักสด และผลไม้ รวมถึงการสูงขึ้นในอัตราที่น้อยลงของราคาไก่สด ไข่ไก่ และน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นผลจากมาตรการ
ของกระทรวงพาณิชย์ และการลดภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซลเป็นส าคัญ และเฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.- ก.พ. 2565) เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงข้ึนร้อยละ 4.25 (AoA) 
  นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สูงขึ้นร้อยละ 9.4 (YoY) (เดือนมกราคม 
2565 สูงขึ้นร้อยละ 8.7 (YoY)) เนื่องจากต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบปรับเพ่ิมขึ้นตามราคาในตลาดโลก 
โดยเฉพาะราคาสินค้าในกลุ่มปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และสินค้าที่เก่ียวเนื่อง ประกอบกับฐานราคาปี 2564 ค่อนข้าง
ต่ า ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้น ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง สูงข้ึนร้อยละ 6.7 (YoY) (เดือนมกราคม 2565สูงขึ้นร้อย
ละ 6.1 (YoY)) ตามต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตวัสดุก่อสร้างที่ปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะเหล็ก อลูมิเนียม 
และน้ ามัน ส่วนดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวม ทรงตัวอยู่ท่ีระดับ 44.6 
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเงินเฟ้อในเดือนนี้จะปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมาก แต่ยังมีเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจอ่ืนที่
ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจของไทยปรับตัวดีขึ้น (ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมกราคม 2565)  ด้านอุปสงค์ ได้แก่ ยอดการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ รายได้เกษตรกร 
ยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนภาคเอกชน  ปรับตัวสูงขึ้น และด้านอุปทาน ได้แก่ ก าลัง
การผลิต และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งเครื่องชี้วัดเหล่านี้  จะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
เศรษฐกิจของไทยก าลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี ส่งผลให้มีการสร้างรายได้และเพ่ิมก าลังซื้อให้กับภาคธุรกิจและ
ประชาชนได้ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
  2. แนวโน้มเงินเฟ้อท่ัวไป เดือนมีนาคม 2565 
  คาดว่ายังคงอยู่ในระดับสูง ตามราคาพลังงาน (น้ ามันเชื้อเพลิง ค่ากระแสไฟฟ้า) ที่ยังสูงเมื่อเทียบ
กับปีก่อน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับสูงขึ้น รวมทั้งสินค้าในกลุ่มอาหารส าเร็จรูป และเครื่องประกอบ
อาหารเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับฐานราคาในช่วงต้นปี 2564 ค่อนข้างต่ า จะส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไปเพ่ิมสูงขึ้นได้อีก
ทาง อย่างไรก็ตาม สินค้าที่เริ่มปรับตัวลดลง อาทิ กลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะเนื้อสุกร ผักสด และผลไม้ รวมทั้ง
มาตรการภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จะส่งผลให้เงินเฟ้อ
ทั่วไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า เงินเฟ้อในปี 2565 ยังคงมีความเสี่ยงและ
เคลื่อนไหวในช่วงกว้าง ซึ่งจะประเมินสถานการณ์และปรับตัวเลขคาดการณ์ให้มีความเหมาะสมในเดือนมีนาคม 2565 
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17. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 และผล
การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราว
ประชุมครั้งที ่8/2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ (คกง.) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 และผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระ
ราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2565 ดังนี้ 
  1. ผลการพิจารณาของ คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 
   1.1 อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  (ม.นราธิวาสราชนครินทร์) 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ กรณีแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) (B044) แผนงานการแก้ไขปัญหาโรคโควิด 19) โดยขยายระยะเวลาด าเนิน
โครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2565 เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
   1.2 อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ              
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) (โครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) โดย (1) ขยายระยะเวลาด าเนินกิจกรรมพัฒนา 
Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2565 
และ (2) เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าโครงการ  (รอบ 6 เดือน) จากเดิม 
20,450,000 บาท เป็น 21,422,580 บาท เพ่ือให้มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง เนื่องจากการค านวณกรอบวงเงิน
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2565 มีข้อผิดพลาด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว  อย่างไรก็ดี เห็นควรมอบหมายให้ อว. 
ด าเนินการรวบรวมเอกสารและรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการ โดยเฉพาะรายการงบบริหารจัดการของระบบ
บูรณาการโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัยระดับประเทศ (National System Integrator) เพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   1.3 เห็นชอบให้จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดกู้เงินฯ พ.ศ. 2563) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้
ความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว 
   1.4 เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ก ากับให้จังหวัดและหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการที่คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดกู้เงินฯ พ.ศ. 2563 เร่งด าเนินโครงการให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
   1.5 มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการตามข้อ 1.1 - 1.3 เร่งแก้ไขข้อมูล
โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and Country Reform : eMENSCR) ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว และเร่ง
ด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563                 
พ.ศ. 2563 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี กู้เงินฯ พ.ศ. 2563) รวมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของ คกง. 
ไปด าเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป 
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  2. ผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2565 
   อนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดฯ) ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) อว. กรอบวงเงิน 35.6912 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการ
กลุ่มท่ี 31 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 และมอบหมายให ้วว. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ และด าเนินการจัดท าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพ่ือให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหา
เงินกู้พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี กู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) 
อย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป 
_________________________ 
1แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค               
โควิด 19 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับแผนงานหรือโครงการเพ่ือรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และกระตุ้น
การลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 
18. เรื่อง การขอเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิค า
ไซ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพ่ือด าเนินการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 
(บึงกาฬ-บอลิค าไซ) ระหว่างบ้านดอนยม ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย กับ บ้านก้วย
อุดม เมืองปากซัน แขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทั้งนี ้เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ได้ก าหนดจะต้องปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวทันที 
  2. มอบให้กระทรวงคมนาคม (คค.) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าเงื่อนไข
ข้อก าหนด และการควบคุมดูแลไม่ให้มีผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
  3. การด าเนินการใด ๆ จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อความมั่นคง โดย
ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหรือกระท า
กิจการใด ๆ ตามบริเวณชายแดน) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 (เรื่อง การระงับการก่อสร้าง
ถนนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์) อย่างเคร่งครัด 
  ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงมหาไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  สมช. รายงานว่า 
  1. คค. โดยกรมทางหลวงได้ด าเนินการจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานและบริษัทผู้รับจ้าง
ก่อสร้าง และได้ลงนามสัญญาจ้างเพ่ือการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิค าไซ) เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งการด าเนินโครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวระหว่างบ้านดอนยม ต าบลไคสี 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย กับ บ้านก้วยอุดม เมืองปากซัน แขวงบอลิค าไซ สปป.ลาว เพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างร่วมอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างดังกล่าว และ คค. ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพ่ือขอให้ สมช. พิจารณาเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว
เพ่ือการก่อสร้างสะพานดังกล่าว 
  2. คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ (เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการฯ) มีข้อคิดเห็นและมติ ดังนี้ 
   2.1 การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที ่5 (บึงกาฬ-บอลิค าไซ) จะช่วยพัฒนาการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า 
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และรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งลดปัญหาความแออัดในการขนส่งสินค้าไปยัง 
สปป.ลาว 
   2.2 การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิค าไซ) ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประเด็นเขตแดน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 นอกจากนี้ กรมทางหลวงได้มีการวางแผนรองรับและด าเนินการป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในประเด็นต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เช่น การกัดเซาะตลิ่ง และการเปลี่ยนแปลงทิศทางของน้ า 
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้เน้นย้ าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแม่น้ า
โขงอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง เนื่องจากในระยะยาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ในแม่น้ า
โขงได้ 
   2.3 คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้มีการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพ่ือการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิค าไซ) ระหว่างบ้านดอนยม ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด
บึงกาฬ ประเทศไทย กับ บ้านก้วยอุดม เมืองปากซัน แขวงบอลิค าไซ สปป.ลาว  
 
19. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 4/2564 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1/2565 และรายงาน
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าเดือนมกราคม 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 4/2564 และแนวโน้มไตร
มาสที่ 1/2565 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ าเดือนมกราคม 2565 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ ดังนี้ 
  สาระส าคัญ 
  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4/2564 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) ขยายตัวร้อยละ 4.9 ปรับตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับในไตรมาสที่ 3/2564 ที่หดตัวร้อยละ 0.2 เป็นผลจากการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศทยอยกลับมาใกล้เคียงกับ
ช่วงก่อนการระบาด รวมถึงภาคการส่งออกยังคงเติบโตต่อเนื่องตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ทยอยฟื้นตัว 
อุตสาหกรรมส าคัญที่ขยายตัวในไตรมาสที่ 4/2564 อาทิ การกลั่นปิโตรเลียม จากฐานต่ าในปีก่อนที่ไทยพบการ
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในหลายพื้นท่ี รัฐจึงมีมาตรการควบคุมการระบาดมากขึ้น ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอ
ตัวลง กระทบต่อการใช้น้ ามันส าเร็จรูป แต่ในปีนี้ในเดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยเริ่มกลับมาเปิดประเทศให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอีกครั้งท าให้การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปในประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้น  ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ จากความต้องการใช้ในตลาดโลกที่สูงขึ้น เพ่ือน าไปใช้ร่วมกับกลุ่มสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมาก
ขึ้น เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ยานยนต์ จากผลของเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัว หนุนให้มีความ
ต้องการรถยนต์มากขึ้น ท าให้การส่งออกขยายตัว เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากฐานต่ าปีก่อน จากการแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 ที่ยังรุนแรงทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงในปีนี้ผู้ผลิตได้รับค าสั่งซื้อสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์โลหะเพ่ิมมากข้ึน 
  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2565 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) ขยายตัวร้อยละ 2.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความต้องการซื้อในประเทศและต่างประเทศที่ทยอย
ฟ้ืนตัวในหลายสินค้า หลังจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว 
  อุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนมกราคม 2565 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อนคือ 
  1. การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม ขยายตัวร้อยละ 9.21 จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาด การเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม และการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ท าให้มีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
  2. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ 16.76 เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องตามความต้องการสินค้าใน
ตลาดโลกที่เติบโตสูง 
  3. รถยนต์ ขยายตัวร้อยละ 5.10 จากสภาพเศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางฟ้ืนตัวต่อเนื่อง จากการ
เปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด หลังการเร่งฉีดวัคซีนในทุกจังหวัด 
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  4. ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ที่มิใช่ยางล้อ ขยายตัวร้อยละ 9.35 จากการผลิตยางแท่งที่มีการส่งออก
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะลูกค้าหลักจากจีน อเมริกา และญี่ปุ่น ที่มีค าสั่งซื้อต่อเนื่อง  
  5. เบียร์ ขยายตัวร้อยละ 24.74 จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและการเปิด
ประเทศรับนักท่องเที่ยว ท าให้การจ าหน่ายในประเทศเพ่ิมข้ึน 
  แนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขาที่ส าคัญ ไตรมาสที่ 1/2565 
  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะมีดัชนีผลผลิตและมูลค่าการส่งออกขยายตัวได้ต่อเนื่อง
ประมาณร้อยละ 5.0 และ 7.0 ตามล าดับ เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและตลาดส่งออกโลกเริ่มฟ้ืนตัวจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการขยายโครงข่ายและพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G ท าให้มี
ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ใช้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ จะ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนตามการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์กระดาษยังคงได้รับอานิสงส์ตามการใช้งานส าหรับ
ซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ ส าหรับการส่งออกจะขยายตัวต่อเนื่องในกลุ่มเยื่อกระดาษ 
  อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปริมาณการผลิตและการจ าหน่ายคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้โดยมี
โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลและ
ธนาคารแห่งประเทศไทยทยอยออกมาเพ่ือกระตุ้นความต้องการบริโภคในภาคอสังหาริมทรัพย์มีผลบังคับใช้แล้ว 
  อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตยางรถยนต์ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.00 ตาม
แนวโน้มการขยายตัวของตลาดส่งออก ในส่วนของการผลิตถุงมือยางคาดว่าจะชะลอตัวลงร้อยละ 5.00 เนื่องจากไทย
ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ส าหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.00 ตามแนวโน้มความ
ต้องการใช้ของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่ปรับสูงขึ้น 
  อุตสาหกรรมอาหาร คาดว่าดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจและการค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมี
ปัจจัยบวกจากเงินบาทอ่อนค่า อย่างไรก็ตามสถานการณ์การผลิตและการส่งออกยังมีความเสี่ยงจากการระบาดของ    
โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่เกิดขึ้นในประเทศและประเทศคู่ค้า รวมถึงการปรับราคาเพ่ิมข้ึนของวัตถุดิบในการผลิต
สินค้าอาหาร ซึ่งมีผลต่อต้นทุนภาคอุตสาหกรรมและส่งผลให้ก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง 
 
20. เรื่อง การก าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินส าหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจ
ด าเนินการเองได้ ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงค่าห้องและค่าอาหาร กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการก าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินส าหรับรัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจด าเนินการเองได้ ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าห้องและค่าอาหาร กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ส าหรับลูกจ้าง
เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น แต่ไม่เกินวันละ 1,500 บาท และส าหรับบุคคลในครอบครัวเท่าที่จ่ายจริงตามความจ า
เป็น แต่ไม่เกินวันละ 1,100 บาท ซึ่งสิทธิส าหรับบุคคลในครอบครัวจะต้องเป็นสิทธิที่อยู่เดิมตามมติคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  รง. รายงานว่า 
  1. จากการก าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งอาจด าเนินการ
เองได้ ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าห้อง
และค่าอาหาร ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ปัจจุบันพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 (ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564) จ านวนทั้งสิ้น 58 แห่ง 
(แบ่งเป็น 3 กลุ่ม)* มีจ านวนพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 261,464 คน ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับ
ค่ารักษาพยาบาล กรณีค่าห้องและค่าอาหาร พบว่า มีรัฐวิสาหกิจที่ตอบแบบส ารวจจ านวน 53 แห่ง มีพนักงานและ
ลูกจ้าง จ านวนรวม 254,428 คน มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับค่าห้องและค่าอาหารสรุปได้ ดังนี้ 
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   1.1 รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 1 มีรัฐวิสาหกิจจ านวนรวม 7 แห่ง (ไม่ตอบแบบส ารวจข้อมูล 2 แห่ง 
ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม) มีพนักงานและลูกจ้าง จ านวน 19,332 คน มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับค่าห้องและค่าอาหาร 
ส าหรับพนักงานในอัตรา 1,200 - 3,000 บาท/วัน ลูกจ้างในอัตรา 600 - 3,000 บาท/วัน และบุคคลในครอบครัวใน
อัตรา 600 - 3,000 บาท/วัน 
   1.2 รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 2 มีรัฐวิสาหกิจจ านวนรวม 13 แห่ง (ไม่ตอบแบบส ารวจข้อมูล           
1 แห่ง ได้แก่ องค์การทหารผ่านศึก) มีพนักงานและลูกจ้างจ านวน 128,384 คน มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับ
ค่าห้องและค่าอาหาร ส าหรับพนักงานในอัตรา 600 - 3,000 บาท/วัน ลูกจ้างในอัตรา 300 - 1,500 บาท/วัน และ
บุคคลในครอบครัวในอัตรา 300 - 3,000บาท/วัน 
   1.3 รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 3 มีรัฐวิสาหกิจจ านวนรวม 33 แห่ง (ไม่ตอบแบบส ารวจ 2 แห่ง 
ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือนและการกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่แจ้งข้อมูล 1 แห่ง ได้แก่ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร) 
มีพนักงานและลูกจ้างจ านวน 106,712 คน มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับค่าห้องและค่าอาหาร ส าหรับพนักงาน
ในอัตรา 800 - 1,200 บาท/วัน ลูกจ้างในอัตรา 600 - 1,200 บาท/วัน และบุคคลในครอบครัวในอัตรา 600 - 1,000 
บาท/วัน 
   โดยมีรัฐวิสาหกิจที่จ่ายค่าห้องและค่าอาหารในอัตราตั้งแต่  1,500 บาทขึ้นไป/วัน จ านวน            
8 แห่ง จ าแนกเป็น รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 1 จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 2 จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
  2. เนื่องจากปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง ค่าครองชีพมีการปรับสูงขึ้นทุกปี  
สถานพยาบาลของทางราชการและของเอกชนมีการปรับเพ่ิมค่าห้องและค่าอาหาร พนักงานและลูกจ้างของ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงบุคคลในครอบครัวต้องประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย
และต้องรักษาตัว ดังนั้น การก าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินส าหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่
รัฐวิสาหกิจนั้นอาจด าเนินการได้เองตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานและลูกจ้างของ
รัฐวิสาหกิจได้เป็นอย่างมากส่งผลให้พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจากการส ารวจ
ข้อมูลอัตราค่าห้องและค่าอาหารของสถานพยาบาลต่าง ๆ ณ ปี 2563 พบว่า สถานพยาบาลของราชการมีค่าเฉลี่ย
อัตราค่าห้องและค่าอาหารส าหรับห้องสามัญ 633 บาท/วัน ห้องพิเศษรวม 1,450 บาท/วัน และห้องพิเศษเดี่ยว 
2,867 บาท/วัน และสถานพยาบาลของเอกชนมีค่าเฉลี่ยอัตราค่าห้องและค่าอาหารส าหรับห้องพิเศษรวม 1,625 
บาท/วัน ห้องพิเศษคู่ 2,052 บาท/วัน และห้องพิเศษเดี่ยว 3,009 บาท/วัน ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงอัตราค่าห้อง
และค่าอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้น 
  3. ครรส. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้มีมติที่เห็นชอบเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงค่าห้องและค่าอาหาร กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ส าหรับลูกจ้างเท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจ าเป็น แต่ไม่เกินวันละ 1,500 บาท และส าหรับบุคคลในครอบครัวเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น แต่ไม่เกินวัน
ละ 1,100 บาท ซึ่งสิทธิส าหรับบุคคลในครอบครัวจะต้องเป็นสิทธิที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ ขอบเขตสภาพการจ้างดังกล่าวไม่ใช่
สภาพบังคับที่รัฐวิสาหกิจต้องด าเนินการและหากรัฐวิสาหกิจแห่งใดประสงค์จะด าเนินการปรับปรุงสภาพการจ้าง
ดังกล่าว รัฐวิสาหกิจแห่งนั้นจะต้องค านึงถึงสถานะการเงิน ผลการด าเนินงานของกิจการ การจัดหารายได้เพ่ิมหรือ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นและคงสัดส่วนของรายจ่ายด้านบุคลากรต่อรายได้ให้คงอยู่
ในอัตราเดิม และเม่ือรัฐวิสาหกิจใดด าเนินการปรับปรุงสภาพการจ้างดังกล่าวแล้วให้แจ้งการปรับปรุงให้ ครรส. ทราบ 
เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในโอกาสต่อไป 
  4. จากการปรับปรุงค่าห้องและค่าอาหาร กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนั้น 
รัฐวิสาหกิจมีการประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม โดยในปี พ.ศ. 2565และปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึ้น จ านวน 959.87 ล้านบาท และ 965.81 ล้านบาทตามล าดับ ซึ่งแต่ละรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณ 
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รวมทั้งได้มีการประมาณการรายได้และการประหยัดค่าใช้จ่ายเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2565 มี
การประมาณการรายได้ จ านวน 1,391,354.63 ล้านบาท การประหยัดค่าใช้จ่ายจ านวน 56,701.73 ล้านบาท และใน
ปี พ.ศ. 2566 มีการประมาณการรายได้ จ านวน 1,517,026.90 ล้านบาท การประหยัดค่าใช้จ่าย จ านวน 53,094.57 
ล้านบาท 
_________________ 
หมายเหตุ : รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 1 รัฐวิสาหกิจที่สามารถด าเนินการก าหนดอัตราเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่าง ๆ เองได้ เมื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นเห็นชอบแล้ว (9 หน่วยงาน) 
               รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างเป็นของตนเอง (14 หน่วยงาน) 
               รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 3 รัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ (35 หน่วยงาน) 
 
21. เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอสรุปมติคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น
ประธาน [เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ คจร. พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 5 (1) ที่บัญญัติให้ 
คจร. เสนอนโยบายและแผนหลักต่อคณะรัฐมนตรี] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

  1. คจร. มีมติรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

     1.1 ความคืบหน้าการด าเนินการที่ส าคัญตามมติ คจร. ได้แก่ 

   1.1.1 ผลการทบทวนการศึกษาความเหมาะสมโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 
1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น รวมถึง
โครงการระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางน าร่องสายสีแดง (ส าราญ-ท่าพระ) ส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง
ดังกล่าวเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณาการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ทั้งนี้ คจร. ได้มอบหมายให้จังหวัด
ขอนแก่นรับรายงาน EIA ของ สนข. ไปด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ คจร. ทราบ
ต่อไป 

   1.1.2 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง มีผลการด าเนินงาน เช่น เร่งรัดศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการทางพิเศษ
สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งจัดท าแผนบูรณาการโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตกับ
โครงการพิเศษเมืองใหม่ -เกาะแก้ว-กะทู้ โดยมีก าหนดเปิดให้บริการในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับการจัดงาน 
Specialised Expo ของจังหวัดภูเก็ต (จัดในปี 2571) ซึ่งในส่วนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo นั้น 
อยู่ในขั้นตอนการเตรียมน าเสนอความพร้อมของประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ โดยจะต้องจัดท า Country 
Presentation เพ่ือน าเสนอประเทศ ณ กรุงปารีส ในเดือนมิถุนายน 2565 และต้อนรับคณะผู้แทนกรรมการจัดงาน 
ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2565 

   1.1.3 แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Public Transit Master 
Plan: EPMP) โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและ สนข. จะหารือร่วมกับกรม
ขนส่งทางบก (ขบ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพ่ือหาผู้ประกอบการในการ
เดินรถตามแผนฯ ต่อไป 

   1.1.4 โครงการศึกษาจัดท าแผนการพัฒนาโรงข่ายทางรถไฟร่วมกับทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง (Motorways-Railways Masterplan: MR-Map) กลมทางหลวง (ทล.) ได้จัดท าร่างแผนการพัฒนา 
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MR-Map แล้วเสร็จจ านวน 10 เส้นทางระยะทางรวม 7 ,003 กิโลเมตร ทั้งนี้ เส้นทางน าร่อง 3 เส้นทาง ดังนี้                    
(1) เส้นทาง MR2 กรุงเทพมหานคร/ชลบุรี-หนองคาย ช่วงชลบุรี (แหลมฉบัง)-นครราชสีมา (2) เส้นทาง MR5 
กาญจนบุรี-อุบลราชธานี ช่วงนครราชสีมา-อุบลราชธานี และ (3) เส้นทาง MR8 ชุมพร-ระนอง นอกจากนี้ การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ MR-Map เนื่องจากเป็นการลดผลกระทบในการเวนคืนแต่
มีข้อกังวล เช่น การตัดเส้นทางผ่านพื้นที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ชุมชน 

     1.2 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปได้ ดังนี้ 

สถานะโครงการ จ านวน 
(เส้นทาง) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ตัวอย่างโครงการ 

เปิดให้บริการแล้ว 11 211.94 - สายสีแดง (เหนือ) ช่วงบางซื่อ-รังสิต (26.30 
กิโลเมตร) 
- สายสีแดง (ตะวันตก) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (15.26 
กิโลเมตร) 
- สายสีทอง ช่วงกรุงธนบุรี-คลองสาน (1.88 
กิโลเมตร) 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 112.20 - สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (34.50 กิโลเมตร) 
- แอร์พอร์ตลิงค์ ช่วงพญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง 
(21.80 กิโลเมตร) 

อยู่ระหว่างประกวดราคา 2 37 - สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (23.60 
กิโลเมตร) 
- สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-
บางขุนนนท์ (13.40 กิโลเมตร) 

อยู่ระหว่างด าเนินการตาม
ขั้นตอนการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

6 71.49 - สายสีแดง (เหนือ) ช่วงรังสิต-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (8.84 
กิโลเมตร) 
- สายสีเทา ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ (16.25 กิโลเมตร) 

โครงการส่วนต่อขยาย
เพ่ิมเติม 

9 120.78 - สายสีแดง (ใต)้ ช่วงหัวล าโพง-มหาชัย (38 
กิโลเมตร) 
- สายสีน้ าตาล ช่วงแคราย-ล าสาลี (22.10 
กิโลเมตร) 

     1.3 รายงานความคืบหน้าแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ประกอบด้วย (1) การเพิ่มพื้นที่และความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรบนถนนในจุดที่
จ าเป็น ได้แก่ การก่อสร้างอุโมงค์ ถนน ทางยกระดับ สะพานข้ามแยก และจุดที่ยังไม่ได้ด าเนินการเชื่อมต่อเส้นทาง 
(Missing Link) เพ่ือแก้ไขปัญหาคอขวดและการขาดความต่อเนื่องของโครงข่ายถนน จ านวน 12 เส้นทาง วงเงินรวม 
271,741 ล้านบาท และการบริหารจัดการการใช้ถนนเดิมให้มีประสิทธิภาพ และ (2) การส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะเพื่อลดปริมาณรถส่วนบุคคลบนถนน วงเงินรวม 1,937 ล้านบาท เช่น การจัดพ้ืนที่จอดและจรตามแนว
ขนส่งมวลชน มาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและการเพ่ิมโครงข่ายเชื่อมต่อเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้        
มีความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น (1) โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนน
พรานนก (แยกไฟฉาย) มีความก้าวหน้าร้อยละ 80 (2) โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ มีความก้าวหน้า
ร้อยละ 64.41 และ (3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับล าลูกกา มีความก้าวหน้าร้อยละ 28.62 

     1.4 การด าเนินการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟชานเมืองสายสี
แดง (สถานีรังสิต) โดยที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีประสบปัญหาการจราจรติดขัด
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เป็นจ านวนมากทั้งจากรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารประจ าทาง ส่งผลให้เกิดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับการใช้งานรถไฟชานเมืองสายสีแดง จึงพิจารณาให้มีการจัดให้บริการ
เดินรถด้วยระบบขนส่งสาธารณะรอง (Feeder) ที่มีรูปแบบการเดินรถตามตารางเวลาที่สอดคล้องกับการให้บริการ
ของระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรองรับการให้บริการแก่ทุกคน โดยในปัจจุบันมี
การแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงลักษณะกายภาพบนถนนรังสิต-นครนายก ถนนเลียบคลองเปรมประชากร และถนน
พหลโยธิน รองรับระบบขนส่งสาธารณะในการเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง จังหวัดปทุมธานี และ
คณะท างาน เพ่ือด าเนินการจัดให้มีระบบ Feeder เพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีรังสิต 
โดยจะรับฟังความเห็นของประชาชนต่อไป 

     1.5 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการจราจรและขนส่งเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่พัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีด้านการขนส่งและ
จราจรด้วยการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) เช่น ทล.การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.) และ ขบ. ซึ่งข้อมูลที่ได้จากระบบเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณจราจรและ
ความเร็วในการเดินทางของพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การด าเนินการของหน่วยงานดังกล่าวยังขาด
รูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลและการบูรณาการทั้งระบบ ดังนั้น สนข. จึงได้ศึกษาการจัดท าโมเดลการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือการบริการจัดการการจราจร เพ่ือน าข้อมูลจากระบบ CCTV และระบบ GPS ของหน่วยงานต่าง ๆ มา
ใช้ในการบริหารจัดการการจราจร โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้ประกอบการบริหารจัดการด้านการจราจร ซึ่งในปัจจุบันพบว่า กล้อง CCTV ของ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) 473 กล้อง สามารถน ามาใช้ได้ 129 กล้อง ของ ทล. 29 กล้อง สามารถน ามาใช้ได้ 22 กล้อง 
ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 52 กล้อง สามารถน ามาใช้ได้ 52 กล้อง ของ กทพ. 375 กล้อง สามารถน ามาใช้ได้ 33 
กล้อง ทั้งนี้ คจร. ได้มอบหมายให้ กทม. ทล. ทช. กทพ. และ ขบ. ให้ความอนุเคราะห์การเชื่อมต่อข้อมูลกล้อง CCTV 
และ GPS ต่อไป 

     1.6 สรุปผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่ง อจร. ได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาและอุปสรรถด้านการขนส่งและการจราจร 215 เรื่อง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 73 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 97 เรื่อง และอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 45 เรื่อง 

  2. คจร. ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

     2.1 รายงานผลการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้ง
ระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ความจุของทางพิเศษไม่เพียงพอการจราจรติดขัดบริเวณทางลงทางพิเศษ และ
จุดคอขวดทางกายภาพบนทางพิเศษ โดยผลการศึกษามีการเสนอแนะให้แก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ
ใน 3 แนวเส้นทางหลัก ได้แก่ (1) ทางพิเศษศรีรัช ช่วงงามวงศ์วาน-พญาไท-พระราม 9 (2) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
ช่วงมักกะสัน-ท่าเรือ-บางนา และ (3) ทางพิเศษฉลองรัช แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ด าเนินการในปี 2565-
2569 และระยะที่ 2 ด าเนินการตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   2.1.1 กลุ่มท่ี 1 ด าเนินการในปี 2566 จ านวน 4 โครงการ บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ได้แก่ 
การก่อสร้างทางเชื่อมและการก่อสร้างทางข้ึน-ลง 

   2.1.2 กลุ่มที่ 2 ด าเนินการในปี 2567 จ านวน 4 โครงการ บนทางพิเศษฉลองรัช ได้แก่  
การเปิดใช้ช่องจราจรสวนกระแส การปรับปรุงทางลง และการก่อสร้างทางเชื่อม 

   2.1.3 กลุ่มที่ 3 ด าเนินการในปี 2568-2569 จ านวน 8 โครงการ บนพิเศษศรีรัช ได้แก่  
การก่อสร้างทางยกระดับ การขยายผิวจราจร การก่อสร้างทางเชื่อม และการก่อสร้างทางลง 

   2.1.4 กลุ่มที่ 4 ด าเนินการหลังปี 2570 จ านวน 5 โครงการ บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
ได้แก่ การขยายผิวจราจร การก่อสร้างทางลง และการก่อสร้างทางเชื่อม โดยมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้าน
เศรษฐกิจพบว่า ควรมีการลงทุนทั้งในระยะที่ 1 และ 2 ซึ่งจะท าให้มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 16.35 และ
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ร้อยละ 25.77 ตามล าดับ นอกจากนี้มีการเสนอให้พัฒนาโครงการทางพิเศษเพ่ิมเติมอีก 11 โครงการ โดยบูรณาการ
ร่วมกับโครงข่าย MR-Map เช่น โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดานคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตกและโครงการทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัช -วงแหวนรอบนอก (Missing 
Link) 

   คจร. มีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ
ในภาพรวมทั้งระบบ 

     2.2 แผนพัฒนาการเดินทางทางน้ าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการ
เดินทางรูปแบบอ่ืน โดยได้จัดท าแผนการพัฒนาการเดินทางทางน้ าในปี พ.ศ. 2565-2585 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพรองรับการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บูรณาการการ
เดินทางทางน้ าให้เข้ากับการเดินทางรูปแบบอื่นแบบไร้รอยต่อ และเพ่ือเพ่ิมการใช้ประโยชน์ของการเดินทางทางน้ าใน
การสัญจรและการท่องเที่ยว รวมจ านวน 14 เส้นทาง มีรายละเอียด ดังนี้ 

   2.2.1 ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2565-2570) จ านวน 5 เส้นทาง เช่น (1) เส้นทางเดินเรือใน
คลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ช่วงวัดศรีบุญเรืองถึงถนนสุวินทวงศ์ (ระยะทาง 12 กิโลเมตร) และเส้นทางเดินเรือใน
คลองบางล าพู ช่วงสะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงป้อมพระสุเมรุ (ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร) และ (2) เส้นทางเดินเรือในคลอง
ลาดพร้าว ช่วงสายไหมถึงพระโขนง (ระยะทาง 25.7 กิโลเมตร) 

   2.2.2 ระยะกลาง (พ.ศ 2571-2575) จ านวน 5 เส้นทาง เช่น (1) เส้นทางเดินเรือในคลอง
ลาดพร้าวส่วนต่อขยาย (คลองสอง) ช่วงถนนสายไหม-คูคต ถึงประตูน้ าคลองสอง (ระยะทาง 8.5 กิโลเมตร) และ               
(2) เส้นทางเดินเรือในแม่น้ าเจ้าพระยาส่วนต่อขยาย ช่วงปากเกร็ดถึงที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (ระยะทาง 
15 กิโลเมตร) 

   2.2.3 ระยะยาว (พ.ศ. 2576-2585) จ านวน 4 เส้นทาง เช่น เส้นทางเดินเรือในคลองอ้อม
นนท์ ช่วงวัดโตนดถึงแยกคลองบางกรวย (ระยะทาง 18.3 กิโลเมตร)  

โดยหากด าเนินงานตามแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ าฯ คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางทางน้ าเพ่ิมขึ้นจาก 
193,070 คน/วัน เป็น 354,225 คน/วัน 

   คจร. มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอ่ืน และมอบหมาย สนข. ผลักดันไปสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ต่อไป 
 
22. เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบ
แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เสนอผลการประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 [เป็นการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (4) ที่ก าหนดให้ ก.บ.ภ. มีหน้าที่และอ านาจให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่ม
จังหวัด ค าของบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบประมาณของส่วนราชการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา
ภาคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

  1. เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 จ านวน 76 จังหวัด และ 18 
กลุ่มจังหวัด โดยมอบหมายให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุม 
รวมทั้งข้อเสนอแนะของฝ่ายเลขานุการฯ ไปปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และด าเนินการในส่วนที่
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เกี่ยวข้อง เช่น (1) ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและน ามาประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เห็นศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งวิเคร าะห์
เหตุผลหรือปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือให้การก าหนดเป้าหมายและ
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น (2) ควรก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดความส าเร็จได้ชัดเจน  โดยค านึงถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
แผนพัฒนาและค่าเป้าหมายการพัฒนาที่เหมาะสม และ (3) ควรจัดท าแผนงานโครงการที่มีความเชื่อมโยงใน
ลักษณะห่วงโซ่คุณค่าให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ปัญหา และความต้องการของพ้ืนที่ 

  2. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
จ านวน 76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด สรุปได้ ดังนี้ 

ค าขอ
งบประมาณปี 
พ.ศ. 2566 

โครงการที่เห็นควรสนับสนนุ
ภายในกรอบวงเงิน 

โครงการที่เห็นควรสนับสนนุ
เกินกรอบวงเงิน รวมทั้งสิ้น 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

76 จังหวัด 1,182 20,544.99 386 9,322.40 1,568 29,867.39 
18 กลุ่มจังหวัด 227 8,739.24 59 2,215.97 286 10,955.21 
รวมทั้งสิ้น 1,409 29,284.23 445 11,538.37 1,854 40,822.60 

 

โดยโครงการและงบประมาณของกลุ่มจังหวัดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

รายการ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนนุ 
ในกรอบวงเงิน 

โครงการที่เห็นควรสนับสนนุ 
เกินกรอบวงเงิน 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนที่ 1 เพ่ือขับเคลื่อน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตาม
ความต้องการรายพ้ืนที่ 

148 4,503.37 59 2,215.97 

ส่วนที่ 2 เพื่อขับเคลื่อน
แผนพัฒนากลุ่มจัหวัด          
ในลักษณะ Cluster หรือ
ตอบสนองนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลเชิงพ้ืนที่ระดับกลุ่ม
จังหวัด 

79 4,235.87 - - 

รวม 227 8,739.24 59 2,215.97 
ทั้งนี้ มีโครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการป้องกันปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โครงการเพ่ิมช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ และโครงการยกระดับมันส าปะหลังไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก 

  3. เห็นชอบในหลักการข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบ
แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 937 โครงการ โดยมีกรอบ
การด าเนินงานของร่างกรอบแผนพัฒนาประกอบด้วย (1) ภาคเหนือ มุ่งเน้นให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
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ประเทศ เช่น โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการออกแบบใหม่เมืองสร้างสรรค์และโครงการศึกษา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือ (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เช่น โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านเการเกษตรพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนส าหรับฟาร์มปศุสัตว์ (3) ภาค
กลาง มุ่งเน้นให้เป็นฐานการผลิตและบริการมูลค่าสูง เช่น โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ SMART Farmers และ
โครงการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (4) ภาคตะวันออก มุ่งเน้นให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของ
อาเซียน เช่น โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพาและโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน (5) ภาคใต้ มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ แหล่งผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูงเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ
ข้อมูลนักท่องเที่ยวและโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน และ (6) ภาคใต้ชายแดน มุ่งเน้นให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจชายแดนที่มั่นคงบนสังคมพหุวัฒนธรรม เช่น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารฮาลาล 5 จังหวัด
ชายแดนใต้เพ่ือการค้าระหว่างประเทศและโครงการขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ืออาชีพแห่งอนาคต 

ต่างประเทศ 
23.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบการต่อวาระการด ารงต าแหน่งของนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทย ใน
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการต่อวาระการด ารงต าแหน่งของนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทย ใน
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก [ASEAN Commission on the 
Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)]1 ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิ
เด็ก ต่อไปอีก 3 ปี (วาระตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2565)  รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของ
ประเทศไทย (ASEAN Minister in Charge of Social Welfare and Development of Thailand) มีหนังสือแจ้ง
เรื่องการต่อวาระการด ารงต าแหน่งของนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก ต่อไปอีก 3 ปี ไปยังส านักเลขาธิการอาเซียน ใน
โอกาสแรกภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
   ACWC เป็นกลไกด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับสตรีและเด็กในอาเซียน มีสถานะเป็นองค์กรระหว่าง
รัฐบาลและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรโครงสร้างอาเซียน มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการด าเนินการตามตราสารและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ก าหนดนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์เชิงนวัตกรรม 
ส่งเสริมให้สาธารณชนมีความตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรีและเด็กในอาเซียน รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในการเตรียมรายงานผลการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ [Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women (CEDAW)] อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก [Convention on the Rights of the Child (CRC)] และ
กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ [Universal Periodic 
Review (UPR)] โดย ACWC ประกอบด้วยผู้แทนประเทศละ 2 คน แบ่งเป็นผู้แทนด้านสิทธิเด็ก 1 คน และด้านสิทธิ
สตรี 1 คน รวมเป็น 20 คน ซึ่งจะด าเนินการภายใต้ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วย
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (TOR of ACWC) ซึ่งนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก จะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง (วาระที่ 2) ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องของการด าเนินงานและเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยภายใต้กลไก ACWC กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนไทยใน ACWC เพ่ือก าหนดคุณสมบัติ
และเงื่อนไขการเป็นผู้แทนไทยก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและด าเนินการคัดเลือกผู้แทนไทย รวมทั้งพิจารณาการ
ด ารงต าแหน่งต่อของผู้แทนไทย ในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนไทยใน ACWC 
มีมติเห็นชอบให้นายวันชัย รุจนวงศ์ ด ารงต าแหน่งต่ออีก 1 วาระ เป็นเวลา 3 ปี (วาระตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 
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ถึงวันที่ 6 เมษายน 2568) เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็ก มี
ประสบการณ์การท างานที่หลากหลาย และมีผลงานในฐานะผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC ที่โดดเด่นและเป็นที่
ประจักษ์มาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนาของประเทศไทยจะได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการต่อวาระการด ารงต าแหน่งของนายวันชัย รุจนวงศ์ ไปยังส านัก
เลขาธิการอาเซียน ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแต่งตั้งผู้แทนไทยในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามกฎบัตรอาเซียนอันเป็นธรรมนูญของประเทศสมาชิกแล้ว ยัง
เป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในการสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ที่สมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้ให้สัตยาบันเป็นภาคีจึงเป็นการช่วยเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในการ
เป็นผู้น าการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิทธิเด็กทั้งในและนอกภูมิภาค ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วไม่
ขัดข้อง/เห็นชอบตามที่ พม. เสนอ 
__________________________ 
1ACWC ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย 
 
24. เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน 
ครั้งที่ 8 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 8 ( Joint Statement of the 8th ASEAN Finance 
Ministers’ and Central Bank Governor’s Meeting) (ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ) ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 8 ใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชย์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการคลังด าเนินได้โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการทระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่า
การธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 8 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สาระส าคัญของร่างแกลงการณ์ร่วมฯ  
  ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จัดท าขึ้นบนหลักการพ้ืนฐานของการเป็นประชาคมอาเซียน คือ การส่งเสริม
ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือระหว่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับภูมิภาคอาเซียนและการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) มีสาระส าคัญ
สรุปได้ ดังนี้ 
  1. ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีเนื้อหาแสดงถึงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ             
ผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนในการร่วมกันขับเคลื่อนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ตลอดจนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว โดยมุ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ของราชอาณาจักรกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียน 
ปี 2565 ได้แก่ (1) การฟ้ืนฟู (Recovery) (2) การสร้างภูมิคุ้มกัน (Resiliency) และ (3) การเดินหน้าไปด้วยกัน 
(Togetherness) 
  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนได้ตระหนักถึงผลกระทบเชิง
ลบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรับทราบถึง
สัญญาณการฟ้ืนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยการเติบโตในเชิงบวกของผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศของอาเซียนในปีนี้ และพร้อมที่จะใช้เครื่องมือนโยบายที่มีอยู่ทั้งหมดเพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีการฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน 
  3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนได้แสดงความชื่นชมต่อ
ความส าเร็จและความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะท างานรายสาขาภายใต้กรอบการประขุม AFMM และกรอบ
การประชุม AFMGM ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) ด้านการรวมตัวและการเปิดเสรีทางการเงิน (2) ด้านการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าและการลงทุน (3) ด้านความเชื่อมโยงด้านบริการทางการเงินและการช าระเงิน  (4) ด้านการ
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ระดมทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน (5) ด้านการเงินที่ยั่งยืน (6) ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน  (7) ด้านการระดมทุนเพ่ือ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ (8) ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์  และ (9) ด้านสินทรัพยดิ์จิทัล  
 

แต่งตั้ง 
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้   
   1. นางสาวทัศนีย์ กิตอ านวยพงษ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) 
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) 
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564    
   2. เรืออากาศเอกหญิง บุษบัน เชื้ออินทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุม
โรค ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ส านัก
นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้ง นายวิรัตน์ 
ธัชศฤงคารสกุล ผู้อ านวยการศูนย์ (ผู้อ านวยการระดับสูง) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้น  
 
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่ งตั้ ง                         
นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ 
อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอการแต่งตั้ง 
นายสันติ เจริญพรพัฒนา เป็นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนาม
ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งรายชื่อเป็นคณะกรรมการองค์การ
คลังสินค้า จ านวน 7 รายชื่อ ดังนี้   
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  1. นายวิชัย โภชนกิจ      ประธานกรรมการ   
   2. นายศรายุทธ ยิ้มยวน     รองประธานกรรมการ  
  3. นายมงคล เหล่าวรพงศ์    กรรมการ   
   4. รองศาสตราจารย์อัศม์เดช วานิชชินชัย  กรรมการ  
  5. นายสกล กิตติ์นิธิ     กรรมการ   
   6. นายคมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ   กรรมการ   
   7. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์   กรรมการ   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นต้นไป    
 
 

 
 
 
 
 
 

 


