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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (17 พฤษภาคม 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                      
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

เศรษฐกิจ สังคม 
  1.  เรื่อง (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
    และโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2664 – 2580) และแผนปฏิบัติการ  
    (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) และระยะท่ี 2 
    (พ.ศ. 2566 – 2570)  
  2.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580) 
  3.  เรื่อง  ข้อเสนอสมัชชาสตรีระดับชาติ ปี 2563 
  4.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น 
    สายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2564 (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2564) 
  5.  เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที ่1/2565  
  6.  เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ ญัตติมาตรการและผลกระทบจาก 
    นโยบายการเปิดประเทศ 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ 
    ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 เพ่ิมเติม 
  8.  เรื่อง  (ร่าง) แผนพัฒนาประชากรเพ่ือการพัฒนาประเทศระยะยาว (พ.ศ. 2565 – 2580)  
  9.  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
    และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจ าปี 2564 
  10. เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565  
 

ต่างประเทศ 
  11.  เรื่อง การต่ออายุความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan  
    Centre: AJC) 
  12.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของเวทีทบทวนการโยกย้ายถิ่นฐาน 
    ระหว่างประเทศและค าม่ันโดยสมัครใจของไทย 
  13.    เรื่อง  ขอส่งค าขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือ
    กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ
    เอเปคของไทย ปี พ.ศ. 2565 และผลงานส าคัญของรัฐบาล 
  14.  เรื่อง  ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ในโอกาสครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งคณะกรรมาธิการ 
    เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก : วาระร่วมกัน 
    เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก 
  15.  เรื่อง  การเข้าร่วมถ้อยแถลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก 
    เพ่ือความเจริญรุ่งเรือง (Statement on Indo-Pacific Economic Framework 
    for Prosperity) 
  16.  เรื่อง  ข้อตกลงการด าเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ 
    สมาพันธรัฐสวิส (Implementing Agreement to the Paris Agreement  
    between  the Kingdom of Thailand and the Swiss Confederation) 
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แต่งตั้ง 
  17.  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)  
  18.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  19.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
  20.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  21.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม  
  22.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
   
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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เศรษฐกิจ สังคม 
1. เรื่อง (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
ระดับชาติ (พ.ศ. 2664 – 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 
2565) และระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการฯ) เสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2664 – 2580) (แผนฯ) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะ
ที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) และระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) (แผนปฏิบัติการภายใต้แผนฯ)   
   2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนฯ ไปด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง  
  สาระส าคัญของเรื่อง   
  คณะกรรมการฯ รายงานว่า  
  1. ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเร่งพัฒนาในทุกด้าน ทั้งภาคการเกษตร ภาคการผลิต และภาคการ
บริการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ท าให้ผู้ประกอบอาชีพหรือประชาชนมีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม (โรคฯ) ที่มีแนวโน้มและความรุนแรงสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคจาก
การประกอบอาชีพที่เกิดขึ้นได้ทันที หรือเกิดขึ้นภายหลังการประกอบอาชีพเป็นระยะเวลานาน รวมถึงโรคจาก
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมลพิษหรือสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์และจัดท า (ร่าง) แผนฯ และ
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนฯ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้
มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาด าเนินการตาม
ขั้นตอนแนวทางการเสนอแผนระดับท่ี 3 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี    
   2. สธ. ได้เสนอ (ร่าง) แผนฯ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนฯ ต่อ สศช. โดยสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบ
ในหลักการของแผนดังกล่าว และมีความเห็นให้ สธ. พิจารณาเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ  
   3. สธ. ได้รับความเห็นของสภาพัฒนาฯ ไปด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนฯ และแผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนฯ และได้เสนอคณะกรรมการฯ รับทราบแล้วในคราวประชุมครั้งที่  1/2565  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 
โดยสาระส าคัญของ (ร่าง) แผนฯ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนฯ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ แบ่งการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (ปี 2564 – 2565) ระยะที่ 2 (ปี 2566 – 2570) ระยะที่ 3 (ปี 
2571 – 2575) และระยะที่ 4 (ปี 2576 – 2580) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการภายใต้แผนฯ ที่เสนอในครั้งนี้ครอบคลุมการ
ด าเนินงานแค่ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 เท่านั้น มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
  (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2664 – 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2564 – 2565) และระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
   วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ด้วยการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม (โรคฯ) ที่มีประสิทธิภาพ ภายในปี 2580”   
  เป้าประสงค์ สามารถลดการเกิดโรคฯ ในประเทศไทยอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคฯ ที่มีประสิทธิภาพ และมีการให้บริการอาชีวเวชกรรม
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (บริการฯ) ที่ได้มาตรฐาน    
  พันธกิจ 1. ยกระดับระบบเฝ้าระวังโรคฯ ให้มีประสิทธิภาพ 2. ก ากับดูแลให้บริการฯ ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานเดียวกันอย่างเป็นธรรม 3. สนับสนุน/เร่งรัดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ของภาคส่วนต่าง ๆ  
  วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือใช้ในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้ประกอบ
อาชีพและผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้วยการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคฯ ที่มีประสิทธิภาพ และใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 2. เพ่ือใช้ในการติดตาม 
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และประเมินผลแผนการด าเนินงาน 3. เพ่ือวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลวิชาการที่ส าคัญที่ได้จากการเสนอในระดับ
นโยบาย เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ    
  กลยุทธ์  - ผลักดันนโยบาย/มาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ โดยพัฒนามาตรการเฝ้าระวัง เน้น
จัดการที่แหล่งก าเนิด/ค่ามาตรฐานมลพิษ/มาตรการทางการเงินการคลังและกฎหมาย* - พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และกลไกขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคฯ เช่น ใช้กลไก Social Responsibility (BCG, CSR)/พัฒนาบุคลากร 
สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์/ส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่ท้องถิ่น ฯลฯ  
  ตัวชี้วัด จ านวนนโยบาย/มาตรการที่ได้รับการพัฒนาและขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นโรคที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคฯ แบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
  กลยุทธ์ - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพ่ือรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคฯ ให้
พร้อมใช้งานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงรองรับการเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์ ทุกที่ทุกเวลา – ขับเคลื่อนกลไกการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคฯ เชิงบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ดศ.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน Big Data/ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและมหาวิทยาลัย  
   ตัวชี้วัด – ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานฯ ที่เหมาะสมและพร้อมใช้งานในทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง/การบูรณาการระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านโรคฯ – การพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ด้านดิจิทัล
ระดับสากล   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมก ากับบริการฯ   
  กลยุทธ์  – พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการฯ  งานวิจัย และ Public Health 
Laboratory รวมถึงระบบบริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน – สร้างระบบประเมิน ก ากับ รับรองคุณภาพ
มาตรฐานการให้บริการฯ โดยให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ – ขยายความครอบคลุมและเพิ่มการเข้าถึง              
บริการฯ ที่มีคุณภาพและเป็นธรรม โดยพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและรูปแบบบริการนอกหน่วยบริการ
สุขภาพ/พัฒนาระบบบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคฯ กลุ่มอาชีพอิสระ ผู้สูงอายุ  
  ตัวชี้วัด – การมีมาตรฐานการให้บริการฯ ที่มีคุณภาพและเป็นธรรม – ร้อยละของการเข้าถึง              
บริการฯ และความครอบคลุมของการให้บริการฯ   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคฯ   
   กลยุทธ์  – สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคฯ  โดยใช้กลไก
คณะอนุกรรมการ (ให้ภาคประชาชนและเครือข่ายมีส่วนร่วม)/พัฒนาช่องทางให้ภาคประชาชนท างานร่วมกับภาครัฐ 
เช่น แจ้งเหตุ แลกเปลี่ยนข้อมูล/ขับเคลื่อนงานตามพันธสัญญาและอนุสัญญานานาชาติ/เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน – เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการความรู้ สื่อสาร วิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคฯ  
  ตัวชี้วัด – จ านวนนวัตกรรม/แนวทางการมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคฯ – มีกลไก/ช่องทางให้
ประชาชนท างานร่วมกับภาครัฐ - ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์  
 * หมายเหตุ : มีแนวทางด าเนินการที่ส าคัญ เช่น (1) ขับเคลื่อนนโยบายให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบ (2) ลดจ านวน
การตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตราย มลพิษ และการปนเปื้อนทางอากาศ น้ า และดินอย่างยั่งยืน โดยพัฒนามาตรการติดตาม 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบการปนเปื้อนโลหะหนัก/ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ (PM2.5)/ออกประกาศยกเลิก
การใช้สารเคมีทางการเกษตร 2 ชนิด (พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส) (3) สนับสนุนอุตสาหกรรมต้นแบบที่เป็นมิตรกับสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ (4) ส่งเสริมให้มีมาตรการทางภาษีเพื่อให้มีบริการส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรคให้กับ
แรงงาน เป็นต้น    
   4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามแผนฯ ได้แก่ หน่วยงานภายในของ สธ. กระทรวง              
ต่าง ๆ (12 กระทรวง) ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข สถาบันการศึกษา รวมถึง
ภาคเอกชน NGOs และภาคประชาชน อาทิ สมาคม สภา ชมรม และมูลนิธิต่าง ๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย    
  5. ในส่วนของงบประมาณ ได้ประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2 ,448.64 ล้านบาท 
โดยจะตั้งรายการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน แบ่งเป็น  
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ปีงบประมาณ วงเงิน (ล้านบาท) หมายเหตุ 
พ.ศ. 2563 183.58 ใช้จ่ายจากงบประมาณประจ าปีของแต่ละ

หน่วยงาน โดยไม่ได้ตั้งเบิกเป็นรายการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

พ.ศ. 2564 531.75 
พ.ศ. 2565 634.17 

พ.ศ. 2566 – 2570 1,099.14 - 
รวม 2,448.64 - 

   6. การติดตามประเมินผล เช่น การพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลรูปแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย (Joint Monitoring & Evaluation) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และ
การจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2572) และระยะสิ้นสุดแผน 
(พ.ศ. 2580) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น  
 
2. เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580) และให้
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงานด้านผู้สูงอายุน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  พม. รายงานว่า 
  1. ประเทศไทยได้เริ่มจัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี 
ครอบคลุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 - 2544 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดท าและประกาศใช้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)  ซึ่งแผนดังกล่าวได้มีการปรับปรุงและติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
โดยปัจจุบันได้ใช้แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เป็น
กรอบและแนวทางปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุของประเทศ และจะสิ้นสุดภายในปี พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทย
มีกรอบทิศทางการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580) จึงถูกจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น
กรอบในการบูรณาการและการท างานเชิงรุกเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยและน าไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับและได้น าข้อมูลจากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ระยะที่ 2 มาประกอบกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุ ได้แก่ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน แนวโน้มทางประชากร และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคต และมีการก าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมาย และดัชนีชี้วัดไว้อย่างชัดเจน 
รวมทั้งก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในทุก ๆ ระยะ 5 ปีของแผน เพ่ือทราบความก้าวหน้า 
ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน และเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2. แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580) มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ สาระส าคัญ 
1. วิสัยทัศน์ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดี มีหลักประกันมั่นคง เป็นพลังพัฒนาสังคม 
2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพ่ือให้มีกรอบและแนวทางปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสอดรับกับ

ยุทธศาสตร์และแผนแม่บท อันจะก่อให้เกิดการบูรณาการแผนในทุกระดับ และน าไปสู่
การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุและการรองรับสังคมสูงวัยของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมี
บูรณาการ 
2.2 เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้
เพ่ิมพูนศักยภาพของตนเองอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
2.3 เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
สภาพแวดล้อม การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างทั่วถึง เท่า
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เทียมและเป็นธรรม อันจะท าให้ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า พ่ึงพาตนเองได้ มีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์สังคมและมีหลักประกันที่ม่ันคงไปจนบั้นปลายของชีวิต 
2.4 เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก ด้วยการส่งเสริมให้ประชากรที่จะเป็นผู้สูงอายุใน
อนาคต โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25 - 59 ปีในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นผู้สูงอายุในอีก 1 - 
35 ปีข้างหน้า ตระหนักและเตรียมการให้พร้อมเพ่ือให้มีชีวิตที่ดีในยามสูงอายุ พร้อมที่จะ
ยอมรับและร่วมมือกับผู้สูงอายุในการเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม หรือให้การเกื้อหนุน
ผู้สูงอายุในยามที่จ าเป็น 

3. แผนปฏิบัติการย่อย แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580) แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้            
1) แผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนใน 5 ปีแรก (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีมาตรการและ
แนวปฏิบัติส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
มาตรการในรูปของผลลัพธ์หรือผลกระทบโดยมีการก าหนดเป้าหมายในช่วง 5 ปีแรก 
ตลอดก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนมาตรการตามแผนฯ เพ่ือให้งาน
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด และ 2) แผนปฏิบัติการระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2580) เพ่ือให้เห็นภาพและทิศทางในระยะยาวของการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุและ
รองรับสังคมสูงวัยของประเทศให้เกิดความต่อเนื่องกับแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะ
ที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2565) ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติการย่อย 4 แผน ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการย่อยและมาตรการที่ส าคัญ ตัวชีวัดที่ส าคัญและค่าเป้าหมาย 
5 ปีแรก พ.ศ. 2566 - 2570 เช่น 

แผนปฏิบัติการย่อยที่  1 เตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุ                  
(5 มาตรการ) 
(1) ส่งเสริมให้ประชากรอายุ 25 - 59 ปี เร่ง
เตรี ยมการก่ อนยามสู งอายุ ใน มิติทาง
เศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมการออมเงินเพ่ือยาม
ชราภาพ เร่งพัฒนาระบบบ านาญแห่งชาติ1 
แบบหลายชั้น เป็นต้น 

- สัดส่วนของประชากรอายุ 25 - 59 
ปี ที่มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 65 
-  อั ต ร า ค ว า ม ค ร อ บ ค ลุ ม ข อ ง
ห ลั ก ป ร ะ กั น ย า ม ช ร า ภ า พ ใ น
ประชากรอายุ 25 - 59 ปี ร้อยละ 60  
- อัตราเงินออมภาคครัวเรือนเพ่ิม
สูงขึ้น 
- มีระบบบ านาญแห่งชาติเกิดขึ้น
ภายในปี พ.ศ. 2570 

(2)  สร้ าง เสริมความรู้ ความเข้ า ใจถึ ง
กระบวนการชราภาพ ตระหนักถึงคุณค่า 
ศักดิ์ศรี และมีความรับผิดชอบต่อผู้สูงอายุ 
เช่น ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องกระบวนการ
ชราภาพ รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่า
และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เป็นต้น 

- สัดส่วนประชากรอายุ 25 - 59 ปี 
ที่มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
ด้านสังคม ร้อยละ 65 
- สัดส่วนของประชากรอายุ 25 - 59 
ปี  ที่ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ถึ ง
กระบวนการชราภาพ ร้อยละ 50  
- สัดส่วนของประชากรอายุ 25 - 59 
ปี ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ 
ร้อยละ 50 

(3) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทันและสามารถ
เลือกใช้ประโยชน์จากสื่อสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ส่งเสริมประชากรวัย
ท างานให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่อเนื่อง

- สัดส่วนของประชากรอายุ 25 - 59 
ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียนหรือใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 
เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ ใน
ชุมชน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่อ
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ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถี
ชีวิตของตนเอง ส่งเสริมการให้ความรู้และ
พัฒนาทักษะในการรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่อสาร
สนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 
เป็นต้น 

สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ร้อยละ 50  
- สัดส่วนของประชากรอายุ 25 - 59 
ปี ที่รู้เท่าทันสื่อและมีพฤติกรรมการ
ใช้สื่ อสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ร้อยละ 50 

(4) เร่งเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เช่น สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ
การมีสุขภาพดีและพฤติกรรมสุขภาพที่ พึง
ประสงค์ ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ 
เป็นต้น 

- สัดส่วนของประชากรอายุ 25 - 59 
ปี ที่มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
ด้านสุขภาพร้อยละ 65  
- สัดส่วนของประชากรอายุ 25 - 59 
ปี ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 
50 

(5) ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุและ
เพิ่มโอกาสในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย เช่น 
ส่งเสริมการปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ
ครัวเรือนที่มีบิดามารดาสูงอายุอาศัยอยู่ด้วย 
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง ธุ ร กิ จ แ ล ะ
อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุอุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

- สัดส่วนของประชากรอายุ 25 - 59 
ปี ที่มีความรู้หรือการเตรียมการก่อน
ยามสู งอายุด้ านที่ อยู่ อาศั ยและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 65 
- สัดส่วนของประชากรอายุ 55 - 59 
ปี  ที่ อ า ศั ย อยู่ ใ น บ้ า น ที่ มี ค ว า ม
ปลอดภัยทางกายภาพ เช่น บ้านที่มี
การจัดแสงสว่างเพียงพอ บริเวณ
บันได ห้องน้ า หรือทางเข้า มีราวจับ
ในห้องน้ า ประตูห้องน้ า เป็นแบบ
เปิดให้คนอ่ืนสามารถเข้าไปได้เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ พ้ืนห้องน้ าไม่ลื่น และมี
ทางลาดส าหรับรถเข็น เป็นต้น ร้อย
ละ 65 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เช่น กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พม. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ดศ.) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส านักงาน ก.พ.ร. 
กรุงเทพมหานคร (กทม.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) เมืองพัทยา เป็นต้น 
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(พอช.) ส านักงานประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) เป็นต้น 
แผนปฏิบัติการย่อยที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม (4 มาตรการ) 
(1) ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้าน
เศรษฐกิจ เช่น ปฏิรูประบบหลักประกันยาม
ชราภาพให้เป็นไปอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
สามารถครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างพอเพียง 
ทั่วถึง และเป็นธรรม ส่งเสริมการท างานของ
ผู้สูงอายุทั้งภาคในระบบและนอกระบบ เป็น
ต้น 

-  สัดส่ วนของผู้ สู งอายุที่ป ระสบ
ปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง 
ร้อยละ 10 จากปีฐาน (พ.ศ. 2565) 
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(2) ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้าน
สุขภาพ  เช่น เสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ พัฒนาระบบสุขภาพรองรับสังคมสูง
วัยเชิงรุกที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มและเหมาะกับบริบทของ
พ้ืนที่ เป็นต้น 

- อายุคาดเฉลี่ย (จ านวนปีที่คาดหวัง) 
ของการมีสุขภาพดีของผู้สู งอายุ  
( Healthy Life Expectancy)  ไ ม่
น้อยกว่า 70 ปี 
- สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีปัญหาภาวะ
สมองเสื่อมไม่เกินร้อยละ 10  
- สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ ได้รับการ
ประเมินคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 70 

(3) ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสังคม 
เช่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการ
เป็นพลังทางสังคม ส่งเสริมการจัดการสื่อสาร
สนเทศเพ่ือผู้สูงอายุ เป็นต้น  

- สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา/อาสาสมัคร
ร่วมในการท างานด้านผู้สูงอายุใน
รอบปีที่ผา่นมา ร้อยละ 20 
- สัดส่วนของผู้สู งอายุที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารเพื่อผู้สูงอายุ ร้อยละ 60 

(4) ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้าน
สภาพแวดล้อม เช่น ส่งเสริมการปรับสภาพที่
อยู่อาศัยของผู้สูงอายุทั้งภายในบ้านและนอก
บ้าน สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงที่อยู่
อาศัย วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

- สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ได้รับหรือมี
การปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ร้อยละ 30  
- สัดส่วนของสถานที่สาธารณะที่มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ใช้ได้จริง ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เช่น กค. อว. พม. กระทรวงคมนาคม (คค.) รง. วธ. ศธ. 
สธ. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม เช่น ดศ. มท. ส านักงบประมาณ (สงป.) ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กรมประชาสัมพันธ์ กทม. กบข. กบช. 
กอช. คปภ. อปท. เมืองพัทยา ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น 
แผนปฏิบัติการย่อยที่ 3 ปฏิรูปและบูรณาการระบบบริหารเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (8 มาตรการ) 
(1) แปลงแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุสู่การ
ปฏิบัติและผลักดันให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อน
แผนอย่างมีบูรณาการตั้งแต่ระดับชาติสู่
ระดับท้องถิ่น 

- สัดส่วนของโครงการที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการด้านผู้สู งอายุ  
ร ะยะที่  3  และสั มฤทธิ์ ผ ลตาม
เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 60 

(2) ติดตามและประเมินผลนโยบายและ
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุในแต่ละระดับ 

- มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านผู้สู งอายุ  
ระยะที่ 3/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 ภายในปี 
พ.ศ. 2570 

(3) ปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อรองรับการ
ด าเนินงานของทุกภาคส่วนในการรองรับ
สังคมสูงวัยเชิงรุก 

-  สั ดส่ วนของผู้ สู ง อ ายุ ที่ อ ยู่ กั บ
ครอบครัว ร้อยละ 90  
- สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน
บ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
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และปลอดภัย ส าหรับผู้สูงอายุ ร้อย
ละ 10 
- สัดส่วนของผู้สูงอายุที่พึงพอใจกับ
ระบบทางสัญจรและการคมนาคม
ทางบก ร้อยละ 60 

(4) วางระบบก าลังคนด้านผู้สูงอายุทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระดับชาติ
และระดับพ้ืนที่ 

- มีการก าหนดแผนก าลังคนด้าน
ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี 
พ.ศ. 2570  
- มีหลักสูตรอบรมหรือผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

(5) เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและ
การจัดการงานด้านผู้สูงอายุขององค์กร
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้น าชุมชน 

-  มีฐานข้อมูลของท้องถิ่นที่ เป็น
ต้นแบบในการบริหารจัดการงาน
ด้านผู้สูงอายุ 

(6) พัฒนาระบบการพิทักษ์และคุ้มครอง
สิทธิผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ทั้งในฐานะผู้รับบริการ ผู้รับสวัสดิการ หรือ
ผู้บริโภค 

- สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ถูกละเมิด
สิทธิ หรือทารุณกรรมหรือการใช้
ความรุนแรงต่าง ๆ ไม่เกินร้อยละ 30 

(7) พัฒนาระบบปกป้องและฟื้นฟูผู้สูงอายุ
และครอบครัวในยามที่เกิดนานาวิกฤติ 

- มีแผนปฏิบัติการย่อยเพ่ือพัฒนา
ระบบปกป้องและฟ้ืนฟูผู้สูงอายุและ
ครอบครัวหากเกิดนานาวิกฤติภายใน
ปี พ.ศ. 2566 
- สัดส่วนของผู้สู งอายุที่ตกอยู่ ใน
ภาวะยากล าบากจากภาวะวิกฤติ ไม่
เกินร้อยละ 30 

(8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ในการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 

-  สั ดส่ วนของ โคร งการภาย ใต้
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุในทุก
ระดับที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน
และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของ
โครงการ ร้อยละ 10 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เช่น กค. อว. พม. ดศ. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) มท. 
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) รง. วธ. ศธ. สธ. ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. สศช. 
กทม. เมืองพัทยา อปท. คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม เช่น สคบ. พอช. สสส. ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
แผนปฏิบัติการย่อยท่ี 4 เพิ่มศักยภาพการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รองรับสังคมสูงวัย (2 มาตรการ) 
(1) ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ สู งอายุ เพื่ อการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น 
ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย/ผลิตภัณฑ์ด้าน

- สัดส่วนของงานวิจัย/นวัตกรรมที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ให้ทุนหลัก และถูกน าไปใช้ในการ
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ผู้สูงอายุหรือบริการ/ระบบหรือกระบวนการ
ใหม่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุและส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัย/
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/นวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นต้น 

พัฒนาศักยภาพและคณุภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในมิติต่าง ๆ ร้อยละ 20  
- สัดส่วนของงานวิจัย/โครงการที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ให้ทุนหลักและภาคเอกชน และถูก
น าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อ า ยุ ห รื อ
น าไปใช้ก าหนดนโยบาย (ในช่วง 5 ปี 
ที่ผ่านมา) ร้อยละ 20 

(2) ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูล งานวิจัย
และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ เช่น สร้างระบบ
ข้อมูลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ
ของประเทศ สร้างกลไกเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้านผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในระดับประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น เป็นต้น 

- ร้อยละที่ เ พ่ิมขึ้นของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่น าข้อมูลหรือ
ผ ล ง านวิ จั ย ด้ า นผู้ สู ง อ า ยุ ไป ใช้
ประโยชน์ 
- มีระบบข้อมูลด้านผู้สูงอายุ และ
ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เช่น อว. ดศ. มท. พอช. กทม. เมืองพัทยา อปท. 
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม เช่น กค. พม. พณ. สธ. สสส. ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

4.  กลไกการบริหาร
จั ดการแผน เพื่ อ ให้
บ ร ร ลุ ต า ม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห รื อ
เป้าหมาย 

4.1 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติท าหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงความส าคัญและร่วมผลักดันแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2566 - 2580) ไปสู่การปฏิบัติ สร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกิจกรรมในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 
4.2 ส่งเสริมให้มีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2566 - 2580) กับแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุในระดับจังหวัดและในระดับท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีบูรณาการในทุกระดับ 
4.3 ก าหนดให้กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นหน่วยงานกลางในการจัดท ายุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงและผลักดันให้จังหวัดและท้องถิ่นมี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 
4.4 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580) ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในรูป
ของความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

5. แนวทางและกลไก
ในการติ ดตามและ
ประเมินผล 

5.1 ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นศูนย์รวมข้อมูลผลการด าเนินงานรายปีในภาพรวมทั้งในส่วนของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ 
5.2 น าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 
2580) ต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี 
5.3 จัดท าการประเมินผลการด าเนินงานทุก 5 ปี โดยหน่วยงานกลางหรือหน่วยงาน
ภายนอกด้วยเช่นกัน เพ่ือวัดสัมฤทธิ์ผลของแผน ทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบตาม
มาตรการของแผน หลังจากนั้นจึงน าเสนอผลต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุ 



 

 

 

11 

5.4 มีการปรับแผนเป็นระยะอย่างน้อย 5 ปี ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผลจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านผู้สูงอายุ 

  3. แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580) จัดเป็นแผนระดับ 3 ที่มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ 
เรื่อง สังคมสูงอายุ  รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals:  SDGs) ที่ ให้
ความส าคัญกับประเด็นการเปลี่ยนเป็นสังคมสูงวัย ซึ่งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580) 
และให้ พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุน าเสนอแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580) ต่อ
คณะรัฐมนตรี และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่                            
3 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมให้ พม. เพ่ิม
จุดเน้นที่ส าคัญ เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุควรเน้นเรื่องการพัฒนาระบบการออมภาคบังคับและกา ร
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาโครงการควรมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนงานใน
ระดับสากลที่ประเทศไทยเกี่ยวข้อง เป็นต้น [พม. ได้ปรับปรุงแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ
เร่งด่วนใน 5 ปีแรก (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว] และให้ 
พม. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
_____________________________ 
1 ระบบบ านาญแห่งชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันทางรายได้ของผู้สูงอายุ โดยครอบคลุมคนท างานทุกคนท้ังในและนอกระบบ
ประกันสังคมที่อยู่ในวัยสูงอายุ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ (กบช.) เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภาคบังคับส าหรับ
แรงงานในระบบที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี เพื่อให้แรงงานในระบบได้มีการออมเพื่อการเกษียณเพิ่มเติม นอกจากนี้ กบช. จะท าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบบ าเหน็จบ านาญ เพื่อให้มีระบบ
ข้อมูลส าหรับใช้ประโยชน์ในการยกระดับการบริหารจัดการระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุทั้งระบบ ท้ังนี้ สมาชิกของ กบช. 
สามารถเลือกรับบ านาญ 20 ปี หรือบ าเหน็จเมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ 
 
3. เรื่อง ข้อเสนอสมัชชาสตรีระดับชาติ ปี 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอสมัชชาสตรีระดับชาติ ปี 2563 (ข้อเสนอสมัชชาสตรีฯ) เรื่อง 
การพัฒนากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพ่ือเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) เสนอและให้กระทรวงแรงงาน (รง.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) รับความเห็นของส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป   
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  พม. รายงานว่า 
  1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ข้อ 
19 ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุม
สมัชชาสตรีระดับจังหวัดและระดับชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเป็นการรวมกลุ่มของสตรี องค์กรสตรี และภาค
ประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่
การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งสเสริมและประสานงานสตรี และเพ่ือส่งเสริม ประสานงาน 
ระดมความคิดเห็นและประสานงานแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสตรี และข้อ 20 ก าหนดให้ กสส. รวบรวม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสมัชชาสตรีระดับชาติ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
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การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย 
การบริหาร หรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติต่อไป 
  2. กยส. (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธาน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 16 
กันยายน 2564 ได้ทบทวนประเด็นข้อเรียกร้องจากการประชุมสมัชชาสตรีระดับชาติ ปี 2563 จ านวน 4 ประเด็น 
โดยมีข้อเสนอที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือมาตรการได้ จ านวน 8 ประการ ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วและปรากฏว่ายังไม่มีหน่วยงานใดด าเนินการ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็นข้อเรียกร้องและข้อเสนอ 
จากสมัชชาสตรีระดับชาติ 

ข้อเสนอที่สามารถพัฒนาไปสู่ 
การเป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

หรือมาตรการ 

ระดับของงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. สุขภาพของผู้หญิง 
1) ก าหนดนโยบายการเรียนการ
สอนเรื่องเพศศึกษาและเอดส์ใน
โรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 

กลไกการท างานด้านครอบครัว ต้อง
ได้รับการปรับเจตคติ ให้มีความ
เข้ า ใจและตระหนักต่อแนวคิ ด
ความสัมพันธ์ที่ เป็นธรรมระหว่าง
หญิงชาย 

ระดับกิจกรรม 
- พม. 

2) มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่มีบทบาท
ในการเลี้ยงดูเด็กให้มีความรู้ด้าน
พัฒนาการของเด็กทุกวัย 

ให้ความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้เลี้ยงดูเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบ เช่น 
ปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้รับเลี้ยงเด็ก
ตามบ้าน 

ระดับกิจกรรม  
- กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
- กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
สนับสนุนการก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมศักยภาพสตรีให้มีความรู้
และมี คุณสมบั ติ เ พีย งพอ และ
สนับสนุนให้สตรีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
และต าแหน่งตามความสามารถ 

ก าหนดมาตรการหรือสัดส่วนให้
ผู้ ห ญิ ง มี โ อ ก า ส เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการของชุมชน 

ระดับนโยบาย (กระทรวง) 
- มท. (สามารถด าเนินการได้เองเป็น
นโยบายระดับกระทรวง) 

3. งานของผู้หญิง 
1) ก าหนดนโยบายให้ผู้หญิงเข้าถึง
การประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนในแรงงานทุกอาชีพ (ทั้ง
ในระบบและนอกระบบ) 

การพัฒนากฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวข้องในการขยายการคุ้มครอง
ประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ 

ระดับนโยบาย (ประเทศ)  
- รง. 

2) พัฒนาเทคโนโลยีในการท างาน
เพ่ือส่งเสริมอาชีพส าหรับกลุ่มสตรี 
(เช่น เครื่องทุ่นแรงในงานช่าง เป็น
ต้น)  

ยกระดับอาชีพของสตรีให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการท างาน
ทุกระดับ 

ระดับกิจกรรมม 
- รง. 
- พม. 
- มท. 

4. ความรุนแรงต่อผู้หญิง 
1) ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลและป้องกันปัญหาการ
ข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
และสตรี  ร วมถึ ง ส่ ง เ ส ริ ม แล ะ
สนับสนุนศูนย์ที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ให้
เข้มแข็ง 

การยกระดับ “แนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเรา
และการล่วงละเมิดทางเพศ” เป็น
วาระแห่งชาติ ที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วน 
(คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่  15 
กุมภาพันธ์ 2564)  

ระดับนโยบาย (ประเทศ) 
- พม. (ด าเนินการแล้ว) 
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2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก ใ น
โรงเรียน 

สร้างเครือข่ายการท างานทุกภาค
ส่ วน เ พ่ื อก าหนดน โยบาย และ
มาตรการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงอย่าง
บูรณาการ 

ระดับนโยบาย 
-  ก ระทรว งศึ กษาธิ ก า ร  ( ศธ . ) 
(ด าเนินการแล้ว) 

3) ให้ปัญหาความรุนแรงที่ผู้หญิง
เป็นผู้ถูกกระท าเป็นความรุนแรงที่มี
ค ว าม เป ร า ะบา ง เ ป็ น ลั กษ ณ ะ
เฉพาะที่ เกิดขี้นกับเด็กหญิงและ
ผู้หญิง และสร้างระบบที่มีความ
ละเอียดอ่อนในการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กหญิงและผู้หญิง 

จัดท าระบบข้อมูลความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง 

ระดับกิจกรรม 
- พม. 

ทั้งนี้ ที่ประชุม กยส. เห็นว่า ข้อเสนอจากสมัชชาสตรีฯ ส่วนใหญ่มีหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการอยู่แล้ว ทั้งใน
ระดับกิจกรรมและระดับนโยบาย ยกเว้นข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องในการขยาย
ความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้การพัฒนากฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวข้องในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ [ประเด็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับงานของผู้หญิง 
ข้อเสนอก าหนดนโยบายให้ผู้หญิงเข้าถึงการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในแรงงานทุกอาชีพ (ท้ังในระบบและ
นอกระบบ)] เป็นประเด็นที่จะพัฒนาไปสู่นโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและปรับปรุงกฎหมาย และเห็นชอบให้ รง. เป็นหน่วยงานหลักในการ
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ รวมทั้งมอบหมายให้ พม. เสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
  3. ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2563 พบว่าแรงงานนอกระบบเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 53.8 ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด (20.4 ล้านคน) ในจ านวนนี้มีผู้หญิงอยู่เกือบครึ่งหนึ่ง (9.2 
ล้านคน) โดยเฉพาะในภาคการค้าและการบริการ และแม้ว่าแรงงานนอกระบบจะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่แรงงานนอกระบบเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน อาทิ 
ความปลอดภัยในการท างาน หลักประกันทางสังคม ตลอดจนการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองเพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรม ดังนั้น การพัฒนากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองและขยายการประกันสังคมให้ครอบคลุม
และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มแรงงานนอกระบบ จะน าไปสู่การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
หลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่เป็นสตรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์
การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 
4. เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้า
นครหลวง ปี 2564 (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2564) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอรายงานผลการด าเนินการตามแผนงาน
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2564 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 
2564) [เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (31 มกราคม 2560) ที่ก าหนดให้ มท. รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนงานฯ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเป็นระยะ ๆ] สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. สาระส าคัญของแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าฯ 
  กฟน. มีแผนด าเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพ้ืนที่ที่ กฟน. ดูแล
รับผิดชอบระบบจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ 
ระยะทางรวม 236.1 กิโลเมตร มีกรอบระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2527 - 2570 รวม 8 แผน ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 55.7 กิโลเมตร 
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รายการ ระยะทาง (กิโลเมตร) 
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 5 (ระยะที่ 2) ฉบับที่ 7 
(ฉบับปรับปรุง) และฉบับที่ 8 (ฉบับปรับปรุง) (โครงการถนนสีลม ปทุมวัน และจิตรลดา) 

16.2 

(2) แผนปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ฉบับที่ 9 (ระยะที่ 2) (พ.ศ. 2547 - 
2550) (โครงการพหลโยธิน พญาไท และสุขุมวิท) 

24.4 

(3) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินปี 2551-2556 (ฉบับ
ปรับปรุง) [โครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท (เพ่ิมเติม) และบางส่วนของโครงการ
นนทรี]  

8 

(4) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพ่ือรองรับการเป็นมหา
นครแห่งอาเซียน ในโครงการรอบพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 

7.1 

  2. ผลการด าเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าฯ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564) สรุป
ได้ ดังนี้ 
   2.1 แผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ระยะทาง 180.4 กิโลเมตร  
    2.1.1 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551-
2556 (ฉบับปรับปรุง) ระยะทางรวม 25.2 กิโลเมตร อยู่ระหว่างด าเนินการ 17.2 กิโลเมตร มีก าหนดแล้วเสร็จ ปี 
2567 ได้แก่ 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

สถานะ/ผลการด าเนินการ 

(1) โครงการนนทรี 6.3 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 75.32 (จาก
แผนงานฯ ร้อยละ 80.73) (ช้ากว่าแผนร้อยละ 5.41) (2) โครงการพระราม 3 10.9 

     2.1.2 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก 
ระยะทางรวม 22.5 กิโลเมตร มีก าหนดแล้วเสร็จ ปี 2568 ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

สถานะ/ผลการด าเนินการ 

(1) โครงการรัชดาภิเษก-อโศก 8.2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 30.16 (จาก
แผนงานฯ ร้อยละ 44.00) (ช้ากว่าแผนร้อยละ 13.84) (2) โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 14.3 

    2.1.3 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับ
การเป็นมหานครแห่งอาเซียน รวมระยะทาง 127.3 กิโลเมตร มีก าหนดแล้วเสร็จ ปี 2568 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
120.2 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.07 (จากแผนงานฯ ร้อยละ 36.52) (ช้ากว่าแผนร้อยละ 2.45) ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

สถานะ/ผลการด าเนินการ 

(1) โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน ได้แก่ ถนนวิทยุ (2.1 กิโลเมตร) 
ถนนพระราม 4 (2.3 กิโลเมตร) ถนนอังรีดูนังต์ (1.8 กิโลเมตร) 
ถนนชิดลม (0.7 กม.) ถนนสาธร (3.6 กม.) ถนนหลังสวน (1.3 
กม.) และถนนสารสิน (0.8 กม.) 

12.6 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

(2) โครงการในพื้นที่เชื่อมโยงระบบส่งระหว่างสถานีไฟฟ้าต้น
ทาง ได้แก่ ถนนเจริญราษฎร์ (3.8 กิโลเมตร) ถนนเพชรบุรี (1 
กิโลเมตร) และถนนดินแดง (2.6 กิโลเมตร) 

7.4 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 

(3) โครงการในพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอ่ืน 
ได้แก่ โครงการในพ้ืนที่ตามแนวรถไฟฟ้า (87.1 กิโลเมตร) และ

100.2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/อยู่
ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 
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โครงการในพ้ืนที่ร่วมกรุงเทพมหานคร (13.1 กิโลเมตร) (เช่น ถนน
พรานนก) 

    2.1.4 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินฉบับ
ปฏิบัติการเร่งรัด ระยะทางรวม 20.5 กิโลเมตร มีก าหนดการแล้วเสร็จ ปี 2570 ได้แก่ 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

สถานะ/ผลการด าเนินการ 

(1) โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนรัตนาธิเบศร์ (ถนน
ราชพฤกษ-์ถนนกาญจนาภิเษก) 

4.4 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คิด
เป็นร้ อยละ 20 .00 (จาก
แผนงานฯ ร้อยละ 24.00) 
(ช้ากว่าแผน ร้อยละ 4.00) 

(2) โครงการตามแนวรถไฟฟ้า สายสีม่วง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถึง 
ถนนติวานนท์ 

10.6 

(3) โครงการตามแนวรถไฟฟ้า สายสีเขียว ถนนสุขุมวิท (ซอย
สุขุมวิท 81-ซอยสุขุมวิท 107) 

5.5 

   2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ กฟน. ได้วางแผนการเบิกจ่ายเงิน ในปี 2564 จ านวนเงิน 
4,161.23 ล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2564 ได้มีการเบิกจ่ายเงินรวม 2,276.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.71 
ของแผนการเบิกจ่ายฯ และจะเร่งด าเนินการเบิกจ่ายในส่วนที่เหลือโดยเร็วที่สุด ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน งบประมาณ 
ลงทุน 

การเบิกจ่ายเงิน ปี 2564 
แผนการจ่าย ผลการจ่าย 

(1) แผนงานฯ ปี 2551-2556 (ฉบับปรับปรุง) 9,088.80 1,151.86 649.61 
(2) แผนงานฯ รัชดาภิเษก 8,899.58 693.10 210.80 
(3) แผนงานฯ รองรับการเป็นมหานครอาเซียน 48,717.20 2,098.06 1,414.23 
(4) แผนงานฯ ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด 3,673.40 218.21 1.93 

รวม 70,378.98 4,161.23 
(ร้อยละ 100) 

2,276.57 
(ร้อยละ 54.71) 

  3. แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
  กฟน. ได้ติดตามเร่งรัดการด าเนินการตามแผนงานฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย และกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด แต่เนื่องจากในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง พบปัญหาและอุปสรรคในการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ท าให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบ เช่น การเพ่ิมระดับความลึกของบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเพ่ือหลบอุปสรรค รวมทั้งปัญหา
การได้รับอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่ล่าช้าท าให้เริ่มงานก่อสร้างได้ช้ากว่าแผนงานที่ก าหนด จากปัญหาดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนงานฯ ที่ก าหนด 
 
5. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที ่1/2565  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) เสนอ ผลการ 
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร                  
วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการฯ  [เป็นการด าเนินการตามข้อ 8 (6) ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารกิจการอวกาศ พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการฯ  มีอ านาจและหน้าที่รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจ าทุกปี] โดยคณะกรรมการฯ ได้รับทราบและพิจารณาใน
ประเด็นต่าง ๆ สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. เรื่องเพื่อทราบ (จ านวน 5 เรื่อง) คณะกรรมการฯ ได้มีมตริับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1.1 ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 27/2565 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ จ านวน 9 คน ดังนี้ 
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    (1) รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ แพสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการอวกาศ 
    (2) พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันประเทศ 
    (3) ร้อยโท เจษฎา ศิวรักษ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร 
    (4) นายเชาวลิต ศิลปทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรับรู้ระยะไกล 
    (5) นายจิระชัย ปั้นกระษิณ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการต่างประเทศ 
    (6) ศาสตราจารย์ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
    (7) นางสาวนารี ตัณฑเสถียร  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
    (8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษ ีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอวกาศ 
    (9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโทรคมนาคม 
        พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ 
    ทั้งนี ้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 คน ดังกล่าว จะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับ
แต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
   1.2 รายงานผลการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที ่1/2564 ดังนี้ 
    1.2.1 การแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดท านโยบายและแผนการ
ด าเนินการเฝ้าระวัง และบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ  โดยประธานกรรมการฯ ได้ลงนามในค าสั่ง
คณะกรรมการฯ ที่ 1/2564 เรื่อง แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือจัดท านโบายและแผนการด าเนินการเฝ้า
ระวัง และบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศโดยเป็นการแก้ไขชื่ออนุกรรมการล าดับที่ 12 จากเดิม “ผู้แทนกอง
ข้อมูลข่าวสารการบินส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” เป็น “ผู้แทนส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
    1.2.2 ความคืบหน้าการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ภายหลังสิ้นสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการบริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้สัญญามอบ
สิทธิบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ เพ่ือติดตาม ประสานงาน และก ากับดูแล 
การด าเนินการตามสัญญามอบสิทธิฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้ ดศ. สนับสนุนและก ากับการ
ด าเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการฯ จน
สิ้นสุดอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียม 
   1.3 ความคืบหน้าการจัดท า (ร่าง) แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผ่นงานโครงการภายใต้ 
(ร่าง) แผนแม่บทฯ จากความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ และสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องเศรษฐกิจอวกาศ (New Space Economy) ทั้งนี้ ส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) จะน า(ร่าง) แผนแม่บทฯ เสนอ                         
คณะกรรมการฯ พิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
   1.4 ความคืบหน้าการจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ..... ปัจจุบันอยู่
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาตรวจหลักการ  (ร่าง) 
พระราชบัญญัติฯ และรับฟังความเห็น ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอรัฐสภาเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
   1.5 โครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคตและแนวทางใน
การก ากับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมผลการศึกษาเพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการอนุญาตและก ากับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย และจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์ โดยจะมีการจัดประชุมเชิงวิชาการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  ทิศทาง
อุตสาหกรรม รูปแบบการให้บริการ แนวนโยบายและการก ากับดูแลการให้บริการดาวเทียม ทั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2565 
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  2. เรื่องเพื่อพิจารณา (จ านวน 2 เรื่อง) คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้  
   2.1 ข้อเสนอขอแต่งตั้งคณะท างานจัดท านโยบายการด าเนินงานดาวเทียมแห่งชาติ โดย
มีเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานคณะท างาน และมีอ านาจหน้าที่ เช่น 
(1) จัดท าข้อมูลการใช้ข้อมูลดาวเทียมประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ (2) จัดท านโยบายและแผนการใช้
ประโยชน์จากดาวเทียมแต่ละประเภท เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ และ (3) จัดท าข้อเสนอโครงการดาวเทียมแห่งชาติ เสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และขอให้คณะท างานฯ เร่งรัดจัดท าข้อเสนอดาวเทียมแห่งชาติ
ก่อนเป็นล าดับแรก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
   2.2 การทบทวนค าสั่งคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ภายใต้คณะกรรมการฯ เช่น            
(1) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย โดย ดศ. เสนอปรับองค์ประกอบ
คณะอนุกรรมการฯ  (ผู้ ทรงคุณวุฒิ )  โดยระบุ เฉพาะต าแหน่ งผู้ ทรง คุณวุฒิ  และเปลี่ ยนชื่ อหน่วยงาน 
[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)] 
และ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) และ (2) คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งส านักงานประสานงานภูมิภาคของส านักงานกิจการ
อวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติในประเทศไทย โดย สทอภ. เสนอปรับองค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯ 
เนื่องจากที่ปรึกษาภายใต้คณะกรรมการฯ ลาออก มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน (วท. เป็น อว.) และปรับฝ่ายเลขานุการ
ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภารกิจที่จะเกิดข้ึนและเสนอประธานกรรมการฯ ลงนามในค าสั่งต่อไป 
 
 
6. เรื่อง สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ ญัตติมาตรการและผลกระทบจากนโยบายการเปิดประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการญัตติมาตรการและผลกระทบ
จากนโยบายการเปิดประเทศ ของสภาผู้แทนราษฎร ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 
  สาระส าคัญ 
  กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการญัตติมาตรการและ
ผลกระทบจากนโยบายการเปิดประเทศ สภาผู้แทนราษฎร มาเพ่ือด าเนินการ ซึ่งได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว  โดยสรุปผลได้ดังนี้ ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาลตามนโยบายการ
เปิดประเทศ โดยในขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยนั้น กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ด าเนินการปรับปรุงระบบ Thailand Pass อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงท าให้ผู้เดินทางประหยัดเวลาใน
การตรวจเอกสารขณะอยู่สนามบิน และลดจ านวนเอกสารที่ต้องน าติดตัวได้ ในส่วนของผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย 
(ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Plus เนื่องจากแอปพลิเคชันนี้ ใช้
เทคโนโลยีระบุต าแหน่ง GPS และ Bluetooth ที่สามารถติดตามต าแหน่งผู้ใช้โทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งช่วยควบคุมการ
แพร่ระบาดของเชื้อได้  ในส่วนการเดินทางเข้าประเทศผ่านด่านทางบกนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้
ปิดด่านดังกล่าวแต่อย่างใด ชาวต่างชาติสามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of 
Entry : COE) ได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการการกักตัวตามที่รัฐบาลก าหนดไว้  รวมทั้งได้มีการอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ 
12-17 ปีที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม สามารถเดินทางโดยล าพังเข้าประเทศไทยได้ด้วยแล้ว การก าหนดพื้นที่น าร่องด้าน
การท่องเที่ยว (พื้นที่สฟี้า) กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
การคัดเลือกพ้ืนที่ดังกล่าว  โดยพ้ืนที่ที่จะได้รับคัดเลือกนั้นต้องมีการด าเนินงานตามมาตรการที่ก าหนดไว้อย่าง
ครบถ้วนและจะต้องมีการประเมินตนเองของแต่ละจังหวัดในด้านต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่มีความพร้อมที่แตกต่างกัน 
ในส่วนของมาตรการของรัฐที่เกี่ยวกับสถานประกอบการต่าง ๆ ปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการให้ความสนใจในการ
ขอรับมาตรฐาน SHA จ านวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับมาตรฐาน SHA, SHA Plus และ 
SHA Extra Plus ผ่านเว็บไซต์ www.thailandsha.com ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว มีขั้นตอนการใช้งานง่ายและมี
ระบบจัดเก็บข้อมูลได้จ านวนมาก เพ่ือรองรับผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทะเบียนขอรับมาตรฐานเหล่านี้ต่อไปใน
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อนาคต ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายการเปิดประเทศ ด้านการสาธารณสุข 
ปัจจุบันสามารถฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งหมดแล้ว อีกทั้งได้มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ิมเติม นอกเหนือจากแผนเดิมที่ก าหนดไว้ เช่น เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับประชาชนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 ให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมวางแผน รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวกับการเกิดโรคโควิด  – 19 อย่างต่อเนื่อง และร่วมก าหนดข้อเสนอ
ส าหรับมาตรการในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยที่เหมาะสมกับสถานการณ์  ด้านแรงงาน รัฐบาลมี
มาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ โดยเปิดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
และมีมาตรการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามระบบ MOU ด้านการศึกษา ปัจจุบัน
ได้ด าเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  (Pfizer) ให้ผู้ที่มีอายุ  12 - 18 ปี  และบุคลากรทางการศึกษาแล้ว  อีกทั้ ง 
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การสนับสนุน การคัดกรองหา
เชื้อโดยใช้ ATK ให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา และมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ เช่น รูปแบบ On-line On-Site  ด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันการสื่อสารและให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจต่อ
สาธารณะได้มีการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบและโปร่งใสแล้ว และสถาบันการเงินได้ด าเนินมาตรการทาง
การเงินเพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่องและบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น มาตรการเสริมสภาพคล่อง 
(สินเชื่อและค้ าประกันสินเชื่อ) ด้านการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบสภาพคล่อง เช่น การจัดท าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า ตลอดจนจัดท า
มาตรฐาน SHA และในส่วนของข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น 
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และมีข้อเสนอการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้มาตรการสาธารณสุข อีกทั้งนโยบาย              
การเปิดประเทศในปัจจุบันจะเป็นการเร่งสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วยผู้ประกอบการธุรกิจท่อง เที่ยวกลับมาฟ้ืน
ตัวได้เร็วขึ้น 
 
7. เรื่อง ขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปีการผลิต 2564/65 เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตามท่ีกระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบการเพ่ิมกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 (โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯ) จากเดิม 54,972.72 ล้าน
บาท เป็น 55,567.36 ล้านบาท จ าแนกเป็น 
   1.1 วงเงินที่จ่ายให้เกษตรกร จากเดิม จ านวน 53,871.84 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 583.10 ล้าน
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,454.94 ล้านบาท 
   1.2 ค่าชดเชยต้นทุนเงิน จากเดิม จ านวน 1,077.44 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 11.54 ล้านบาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,088.98 ล้านบาท 
ทั้งนี้ ในส่วนงบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้นจะใช้จ่ายจากงบประมาณคงเหลือจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 
2564/65 (โครงการประกันรายได้ฯ)  
  2. รับทราบการขยายระยะเวลาตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) 
เห็นชอบแล้ว ดังนี้ 
   2.1 ขยายระยะเวลาการจ่ายเงิน จากเดิม สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 เป็น สิ้นสุดวันที่ 
31 สิงหาคม 2565 
   2.2 ขยายระยะเวลาโครงการ จากเดิม สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็น สิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2565 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  พณ. รายงานว่า 
  1. ในการประชุม นบข. ครั้งที่ 1/2565 (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่
ประชุมมีมติเก่ียวกับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯ สรุปได้ ดังนี้  
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   1.1 รับทราบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1 ปีการผลิต 2564/65 โดย
กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 

การขึ้นทะเบียน จ านวนครัวเรือน จ านวนไร่ 
เป้าหมาย 4.690 ล้านครัวเรือน 61,534,544 ไร่ 
ขึ้นทะเบียนแล้ว 4.679 ล้านครัวเรือน 62,063,159 ไร่ 

คาดว่าจะข้ึนทะเบียนเพิ่มเติม 6.780 ครัวเรือน 54,484 ไร่ 
รวม 4.685 ล้านครัวเรือน 62,117,643 ไร่ 
สรุป ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5,000 ครัวเรือน 
สูงกว่าเป้าหมาย 583,099 ไร่ 

โดยมีพ้ืนที่ขึ้นทะเบียนเพ่ิมขึ้นเกินกว่าเป้าหมายของโครงการฯ จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จ านวน 583,099 ไร่ 
เนื่องจาก (1) พ้ืนที่นาร้างที่ไม่ได้ปลูกข้าวสามารถปลูกข้าวเพ่ิมเติมได้ (2) การปลูกข้าวทดแทนอ้อยโรงงานเพ่ิมขึ้น
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง และ (3) มีการโค่นไม้ผล เช่น ลิ้นจี่ เพ่ือปลูก
ข้าวไร่ทดแทนในพ้ืนที่ภาคเหนือ จึงส่งผลให้พ้ืนที่เพาะปลูกจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพ่ิมขึ้นจากพ้ืนที่
เพาะปลูกท่ีใช้ค านวณงบประมาณตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
   1.2 รับทราบผลการประชุมหารือเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งกรมการค้าภายในร่วมกับ
ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการคลัง สงป. กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. หารื อแนวทางการขอรับจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติม โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯ และการขยายระยะเวลาโครงการ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
รับทราบผลการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯ และประมาณการวงเงินที่ต้องจ่ายให้เกษตรกรที่จะต้อง
ขอเพ่ิมเติม โดยค านวณจากพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จ านวน 583,099 ไร่ จ่ายให้กับเกษตรกรไร่ละ 
1,000 บาท คิดเป็นวงเงินจ่ายให้เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 583.10 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมการชดเชยต้นทุนเงิน และ
ค่าใช้จ่ายของ ธ.ก.ส.จึงมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการ ดังนี้ (1) พิจารณาต้นทุนเงินและค่าบริหารจัดการของ
โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯ พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดข้อมูลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 
2561 มาตรา 27 และ 28 และ (2) พิจารณาการขยายระยะเวลาการจ่ายเงิน และระยะเวลาโครงการให้เหมาะสม 
ทั้งนี้ เพ่ือไม่เป็นการเพ่ิมภาระงบประมาณตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
และเป็นการบริหารจัดการงบประมาณท่ีได้รับมาแล้วให้เกิดประสิทธิภาพ ที่ประชุมเห็นควรน างบประมาณในส่วนที่
คาดว่าจะเหลือของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 มาจัดสรรให้โครงการสนับสนุนค่า
บริหารจัดการฯ เพิ่มเติม 
   1.3 รับทราบรายงานผลการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯ เพ่ิมเติม ของ                 
ธ.ก.ส. ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 สรุปดังนี้ 

รายละเอียด กรอบวงเงิน (ล้านบาท) 
1. กรอบวงเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯ ส่วนจ่ายขาดให้
เกษตรกร 

53,871.84 

2. โอนเงินแล้ว 4.632 ล้านครัวเรือน 53,871.65 
3. วงเงินคงเหลือ (1) – (2)  0.19 

และรับทราบข้อมูลการด าเนินการของ ธ.ก.ส. ตามมติที่ประชุมเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ตามข้อ 1.2) ดังนี้ 
    1.3.1 งบประมาณที่ขอเพิ่มเติม รวม 594.64 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) วงเงิน
ที่จ่ายให้เกษตรกร จ านวน 583.10 ล้านบาท และ (2) ค่าชดเชยต้นทุนเงิน จ านวน 11.54 ล้านบาท 
    1.3.2 ขยายระยะเวลาการจ่ายเงิน เดมิ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 - 30 เมษายน 
2565 เป็น ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 - 31 สิงหาคม 2565 และขยายระยะเวลาโครงการ เดิม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2564 - 31 พฤษภาคม 2565 เป็น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
   1.4 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯ 
จ านวน 594.64 ล้านบาท โดยจัดสรรงบประมาณคงเหลือของโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2564/65 ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
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โครงการประกันรายได้ฯ 
กรอบวงเงิน 89,306.39 จัดสรรให ้

โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯ รายการ วงเงิน คงเหลือ 
วงเงินจ่ายขาดให้เกษตรกร 87,532.30 923.95* 583.10 
ค่าชดเชยต้นทุนเงิน 
ของ ธ.ก.ส. 

1,750.65 18.48 11.54 
[อัตราต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. 

 ประจ าไตรมาส + 1 
(0.98 + 1 = ร้อยละ 1.98)] 

ค่าบริหารจัดการ 
ของ ธ.ก.ส. 

23.44 ไม่ระบุ - 
(ไม่มีค่าบริหารจัดการฯ เพิ่มเติมเนื่องจาก 

จ านวนเกษตรกรไม่เกินกว่าเป้าหมาย) 
รวม 89,306.39 N/A 594.64 

   1.5 เห็นชอบการขยายระยะเวลาการจ่ายเงิน และระยะเวลาโครงการสนับสนุนค่าบริหาร
จัดการฯ จากเดิมระยะเวลาการจ่ายเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และ
ระยะเวลาโครงการ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
   1.6 มอบหมายกรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. น าเสนอคณะรัฐมนตรีตาม
ระเบียบต่อไป 
   1.7 มอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ
การจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ หากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
 
8. เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว (พ.ศ. 2565 – 2580)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาประชากรเพ่ือการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(แผนพัฒนาประชากรฯ) (พ.ศ. 2565 – 2580) เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ตามท่ีส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สศช. รายงานว่า 
  1. บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านประชากร สรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น สาระส าคัญ 
1. 1 สั ด ส่ ว น ป ร ะ ช า ก ร
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทั่วโลกเป็น
ทั้ ง อุปสรรคและโอกาส
ส าหรับประเทศไทย 

- องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2050 ประชากรโลกที่อายุ
มากกว่า 65 ปี จะมีมากกว่า 1,500 ล้านคน1 (คิดเป็นร้อยละ 15.46 ของ
ประชากรโลก) ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงไปสู่สินค้าที่
ตอบสนองผู้สูงอายุมากขึ้น 
- มีแนวโน้มที่แรงงานต่างด้าวในไทยจะกลับประเทศและเกิดการแย่งชิงแรงงาน
ทักษะสูง (Talent war) เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการท างานแบบออนไลน์มากขึ้น
ในทุกสายงาน ซึ่งเอ้ือต่อการจ้างงานโดยไม่ต้องย้ายประเทศ  

1.2 ความก้ าวหน้ า ของ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส่ ง ผ ล ใ ห้
ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น 
แต่ อาจก่ อ ให้ เ กิ ดความ
เหลื่ อมล้ า ระห ว่างกลุ่ ม
ประชากรมากขึ้น 
 

- ผู้ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มักเป็นกลุ่มคนที่มี
รายได้สูง 
- ผู้สูงอายุหรือเกือบจะสูงวัยมีข้อจ ากัดในการปรับตัวด้านสมรรถนะทาง
เทคโนโลยี 
- ระบบอัตโนมัติ/ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจถูกพัฒนาให้สามารถทดแทนแรงงาน
มนุษย ์
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้การเสพสื่อมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
สามารถสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง แต่อาจเข้ามาควบคุมการใช้ชีวิตผ่าน
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การเสพสื่อเพียงบางด้านจากการท างานของอัลกอริทึมที่อยู่เบื้องหลัง รวมถึงอาจ
ส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วย 

1.3 แนวคิดการด าเนินชีวิต
ของประชากรรุ่นใหม่ 

ประชากรเจเนอเรชั่นวาย (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2524 - 2539) และหลังจากนั้น 
จะเป็นก าลังแรงงานหลักในอนาคต และอาจผลักดันคุณค่าใหม่ ๆ อาทิ ความ
สมดุลระหว่างชีวิตการท างาน ความเท่าเทียมทางเพศ ให้เกิดได้เป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น 

1.4 ครอบครัวที่ ไ ม่มีบุตร
และอยู่คนเดียวมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน 

ในอนาคตสัดส่วนครอบครัวคู่สามีภรรยาที่ไม่มีบุตร หรือครัวเรือนคนเดียวจะมี
สัดส่วนถึง 1 ใน 5 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงครอบครัวที่มีรูปแบบ
หลากหลาย เช่น ครอบครัวเพศเดียวกัน2 ครอบครวัแม่/พ่อเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัว
ข้ามรุ่น เป็นต้น 

1.5 ผลจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

เกิดการหดตัวของเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จ านวนคนว่างงานเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
สะท้อนจุดอ่อนส าคัญของสวัสดิการสังคมทั้งระบบสุขภาพ ระบบการศึกษา 
และระบบความคุ้มครองทางสังคมโดยส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อกลุ่มที่มีความ
เปราะบางในสังคม รวมทั้ง ยังส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะการปิด
โรงเรียน ที่อาจจะสร้างผลกระทบทางการเรียนรู้ให้กับเด็กในระยะยาว และ
ส่งผลต่อการหลุดจากระบบการศึกษา  

1.6 ประเด็นอ่ืน ๆ • ประชากรมีแนวโน้มจะอาศัยอยู่ในเขตเมืองมากขึ้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบจากการเป็น
เมือง อาทิ ความแออัด และความครอบคลุมของบริการ 
• การเป็นประชาคมอาเซียนและการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรียิ่งขึ้น และเกิดความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในพื้นท่ีต่าง ๆ มากข้ึน 
• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
การอพยพย้ายถิ่นในพ้ืนที่ลุ่มน้ า และอาจทวีความรุนแรงต่อการเกิดโรค 

  2. ภาพอนาคตประชากรไทยในระยะยาว สรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 ประชากรรวมจะยังคงเพิ่มขึ้นอยู่และจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงปี 2571 ที่มีจ านวนสูงสุดที่ 
67.19 ล้านคน จากนั้นตั้งแต่ปี 2572 เป็นต้นไป จ านวนประชากรรวมจะลดลง และในปี 2580 วัยเด็กจะมีสัดส่วน
ลดลงเหลือร้อยละ 14.3 แต่ผู้สูงอายุกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.85 
   2.2 การขาดแคลนแรงงานในอนาคต เนื่องจากโครงสร้างประชากรวัยแรงงานจะลดลง
กว่า 3 ล้านคนในทุก 10 ปี ในขณะที่ความต้องการแรงงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 37.55 ล้านคนในปี 2560 เป็น 
44.71 ล้านคนในปี 2580 โดยทางออกหนึ่งคือ การใช้ระบบอัตโนมัติในการทดแทนแรงงาน 
   2.3 สัดส่วนผู้สูงอายุหญิงเพิ่มขึ้น เมื่ออายุยิ่งมากขึ้น เนื่องจากเพศหญิงมีอายุยืนกว่าเพศ
ชาย อีกทั้ง ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีระดับการศึกษาต่ า ซึ่งน าไปสู่ความเปราะบางท่ีจะถูกทดแทน และความท้าทายใน
การยกระดับทักษะ 
   2.4 อัตราสูงวัยในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนระดับพ้ืนที่มาก
ยิ่งขึ้น 
   2.5 การเพิ่มขึ้นของประชากรเจเนอเรชั่น Alpha (เกิดในช่วง พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป) 
อย่างเป็นนัยส าคัญ ซึ่งประชากรกลุ่มนี้ใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเอง เนื่องจากมีพลังความรู้ความสามารถที่
มาก ขณะเดียวกันก็มีความสนใจที่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสรรค์ให้โลกนี้ดีขึ้น แต่การอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไป
อาจท าให้คนกลุ่มนี้ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อมนุษย์คนอ่ืนเท่าที่ควร ท าให้มีความเข้าใจระหว่างกันน้อยลง ไม่เคารพซึ่งกัน
และกัน จึงจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ท่ีต้องหาแนวทางตั้งรับอย่างเหมาะสม 
  3. กระบวนทัศน์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงจากประเด็นด้านประชากรที่เปลี่ยนไป 
 - อุตสาหกรรมในอนาคตที่มีความก้าวหน้าและเพ่ิมมูลค่าได้สูงมิได้อยู่บนฐานการใช้แรงงานทักษะจ านวน
มาก 
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 - ความต้องการระบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่เหมาะกับคนทุกเจเนอเรชั่นด้วยบริบทและทุนทางเทคโนโลยีที่
ต่างกัน 
 - รัฐต้องพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการและดึงดูดแรงงานทักษะสูงให้เข้ามาท างานร่วมกับคน
ไทย 
 - รัฐต้องพัฒนาสมรรถนะคนทุกระดับให้มีความเข้าใจ/ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สามารถติดตาม/จัดการกับภัยคุกคามในโลกดิจิทัลได้ 
  4. กรอบแนวทางการพัฒนาประชากร 
      ให้ความส าคัญกับคุณภาพหลัก 3 ด้าน ได้แก่ (1) การเกิดอย่างมีคุณภาพ (2) การอยู่อย่างมี
คุณภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (3) การแก่และตายอย่างมีคุณภาพ โดยต้องมีวาระการพัฒนา
บนฐานของกระบวนทัศน์ใหม่ และค านึงถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย และเจเนอเรชั่น ที่จะส่งผลให้การ
ด ารงชีวิตของประชากรในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยบางมาตรการต้องจัดท าเพ่ือพลิกโฉมการพัฒนาใน
บางประเด็น จึงจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถเร่งการพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ รวมถึงหากสภาวการณ์ด้าน
สุขภาวะและระบบเกื้อหนุนทางสังคมของผู้สูงอายุที่ค่อนข้างเปราะบางยังเป็นดังเช่นปัจจุบัน จะท าให้ภาระการดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งระหว่างรัฐและเอกชน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทางงบประมาณสูงสุด นอกจากนี้ อัตราการสูงวัยและบริบทการพัฒนามีความแตกต่างกันตาม
พ้ืนที่ จึงควรพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อให้จัดการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการส่งเสริมระบบ
สวัสดิการร่วมจ่าย เพื่อลดภาระการคลังภาครัฐในอนาคต 
  5. สาระส าคัญของแผนพัฒนาประชากรฯ (พ.ศ. 2565 - 2580) มี ดังนี้  
  วิสัยทัศน์ 
  ประเทศไทยมีประชากรที่เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการร่วม
ยกระดับการพัฒนาประเทศ 
  เป้าประสงค์ 
  • ประชากรไทยได้รับการพัฒนาตามศักยภาพสูงสุดและมีคุณภาพสอดรับกับบริบทการพัฒนา
ประเทศบนพื้นฐานของการมีทักษะที่สอดรับกับโลกในศตวรรษท่ี 21 
  • ประชากรไทยมีความม่ันคงทางรายได้และทรัพย์สินเพียงพอตลอดช่วงชีวิต 
  • มีระบบคุ้มครองทางสังคมที่สร้างความม่ันคงในชีวิตขณะที่ มีความยั่งยืนทางการคลังในระยะ
ยาว 
  ตัวช้ีวัด 
  • ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HDI) มีค่าคะแนนมากกว่า 0.90 
  • อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 75 ปี 
  • ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
  • ผลิตภาพการผลิตรวมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4 ต่อปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นแนวทางการพัฒนา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบท่ีเอื้อต่อการมีและเลี้ยงดูบุตร  
1.1 ผลักดันประเด็นการพัฒนา 
ครอบครัวเป็นวาระส าคัญของชาติ 

พัฒนาแนวความคิดและทัศนคติ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ร ะดั บ ช า ติ ผ่ า น ก ล ไ ก ส ถ า บั น
ครอบครัว เช่น ค่านิยมการยอมรับ
ความเห็นต่าง 

สศช. คณะกรรมการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 

1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ส าหรับการมีบุตรและการดูแล
ครอบครัว 

พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลในการ
เลี้ยงดูบุตร และจัดให้มีระบบพ่ี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
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เลี้ยงชุมชน และเพ่ิมบทบาทวิชาชีพ
ต่าง ๆ ให้เป็นกลไกในการพัฒนา 

1.3 สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ 
และ เอกชนสร้ า งคว ามสมดุ ล
ระหว่างการท างานและการดูแล
ครอบครัวรวมถึงระบบสนับสนุน
ครอบครัวหลากหลายรูปแบบ 

-  สนับสนุนวันลาเ พ่ือการดูแล
ครอบครัว อาทิ วันลาเพ่ือดูแลบุตร
หลังคลอดส าหรับผู้ชาย 
-  แก้ ไขกฎหมายส าหรับการมี
ครอบครัวหลากหลายรูปแบบอย่าง
เท่าเทียม 

กระทรวงแรงงาน (รง.) 
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนา 
แรงงานไทย 
สถานประกอบการ 

 

1.4 จัดหาสิทธิประโยชน์ในการจูง
ใจและลดภาระจากการมีบุตร 
 

- จัดท ากลุ่มสิทธิประโยชน์ส าหรับ
ครอบครั วที่ คลอดบุตรทั้ งด้ าน
การเงินและบริการดูแลบุตร 
- ตั้งกองทุนภาคสมัครใจส าหรับ
แบ่งเบาภาระในการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว 

พม. รง. 
 

1.5 ส่ ง เสริมการมีบุ ตร ในกลุ่ ม
ประชากรที่ต้องการมีบุตรหรือกลุ่ม
ผู้มีบุตรยาก 

 

ก าหนดให้การมีบุตรไม่ ได้ ด้ วย
ตนเองหรือมีบุตรยากเป็นภาวะโรค
หรือทุพพลภาพ เพ่ือให้สามารถใช้
สิทธิสวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ 

กระทรวงการคลัง (กค.) พม. 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ (สปสช.) 

 
1.6 สร้างศูนย์ดูแลและพัฒนาเด็ก 
เล็กที่มีคุณภาพ 

สร้างและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และ
สถานรั บ เ ลี้ ย ง เ ด็ ก  ( 0 -  2 ปี ) 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยมีครูพ่ีเลี้ยง 
ที่มีใบอนุญาต มีองค์กรก ากับและ
บริหารจัดการ และระบบติดตาม
การด าเนินงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.)ภาคประชาสังคม 
UNICEF 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนายกระดับผลิตภาพประชากร 
2.1 ส่งเสริมระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

- ยกระดับระบบการศึกษาให้มี
สมรรถนะพ้ืนฐานส าหรับศตวรรษที่ 
21 อาทิ การสร้างทัศนคติด้านการ
เติบโต (growth mindset) 
-  ขย ายความครอบคลุ มด้ า น
อุปกรณ์และอินเทอร์ เน็ต  เ พ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ทางออนไลน์
อย่างเหมาะสมและเท่าเทียม 

ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(อว.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
แ ล ะสั ง ค ม  ( ด ศ . )  ก ร ะท ร ว ง 
มหาดไทย (มท.) ศธ. อปท. สถาบัน
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

2.2 พัฒนารูปแบบของระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้ชัดเจน 

พัฒนาระบบข้อมูลและการจัดกลุ่ม
ทักษะ (Skill dusters)/ และจัดท า
ฐานข้อมูลตลาดแรงงาน และการ
วิเคราะห์อาชีพจ าเป็นใหม่ ๆ 

ร ง .  ศ ธ .  ศู น ย์ ก า ร ศึ กษ านอก 
โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) 

2.3 เพ่ิมก าลังและคุณภาพแรงงาน
ให้กับประชากรกลุ่มเปราะบาง 

-  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จ้ า ง ง า น ต า ม
สมรรถนะ เพ่ือลดข้อจ ากัดและ
อคติด้านอายุ 
- พัฒนาและบูรณาการรูปแบบการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาทั กษะ ใน
ลักษณะที่ครอบคลุมหลายมิติ 

พม. รง. ศธ. สธ. อปท. กสศ. 
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2.4 รักษาคนไทยที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) ให้ท างานให้กับประเทศ 

- สนับสนุนแหล่งทุนส าหรับธุรกิจ
เพ่ือสังคมและเปิดโอกาสให้ด าเนิน
โครงการของรัฐ 
-  พัฒนาโครงสร้ างการบริหาร
จัดการแรงงานทักษะสูง 

อว. ดศ. กระทรวงอุตสาหกรรม 
(อก.) ส านักงาน ก.พ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับความม่ันคงทางการเงิน 
3.1 ส่งเสริมให้ประชากรมีความ
มั่นคงทางการเงิน 

- ส่งเสริมการออมและนวัตกรรม
ทางการเงินส าหรับประชากรทุก
กลุ่ม 
- จัดท าระบบการออมภาคบังคับ 
โดยเพ่ิมการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม
เข้าบัญชีการออมของผู้บริโภค 

กค. ศธ.  ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สถาบันการเงิน กลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ 

3.2 การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน - พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
ข้ อ มู ล เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
รายบุคคล 
- วางกลไกการให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือครัวเรือนที่มีปัญหาหนี้
อย่างเป็นระบบ และมีประกันภัย
พ้ืนฐานในการพยุงระดับรายได้
ครัวเรือน 

กค. มท. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อลดการตายก่อนวัยอันควร และมีระบบดูแลระยะยาวและช่วง
ท้ายของชีวิต 
4.1 ยกระดับศักยภาพให้คนทุก
กลุ่มทุกวัยมีความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะสามารถป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ 

- ใช้เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม
รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ 
- ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของสถาบันการศึกษาให้ครอบคลุม
ความรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งการ
พัฒนาพฤติกรรมการสร้างสุขภาวะ
ที่ด ี

ศธ. สธ. อปท. 

4.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ - พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตที่
เชื่อมโยงการบริการสังคมและ
การแพทย ์
-  สนั บสนุ นการว า งแผนดู แ ล
สุขภาพในวัยสูงอายุ ระบบพิทักษ์
ทรัพย์สินผู้สูงอายุ 

สธ. อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพกับทุกกลุ่มวัย 
5.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เป็น
มิตรและเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม 

ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การปรั บ เปลี่ ยนพฤติ กร รม ใน
ลักษณะความปกติต่อไป (Next 
Normal) ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุข
ภาวะในมิติใหม่ 

มท. อปท. 
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5. 2 เ พ่ิ ม แ ล ะ ก ร ะ จ า ย พ้ื น ที่
สาธารณะให้มีความท่ัวถึง 

จูงใจให้องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ 
ด าเนินการเพ่ิม และกระจายพ้ืนที่
สาธารณะและพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้
เอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์ 

สธ. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อปท. 

5.3 พัฒนาชุมชนเป็น พ้ืนที่แห่ ง
คุณภาพชีวิตที่ดี 

น าร่องพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ระดับ
ต าบล ในมิติด้านสภาพแวดล้อม 
ความเสมอภาค และการส่งเสริม
ก า ร ท า ง า น แ ล ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการที่ดี  ตลอดจนน า
กลไกใหม่ ๆ มาปรับใช้ เช่น Social 
credit system 

รง. สธ. อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการด้านการย้ายถิ่น 
6.1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือ
สนับสนุนการท างานในพ้ืนที่ 
 

- กระจายอ านาจด้านการบริหาร
ไปสู่  อปท.  เ พ่ิมขึ้น  เ พ่ือจัดท า
บริการสาธารณะตามความต้องการ
ของพ้ืนที ่
-  สนับสนุนการวิจัยให้ เกิดการ
พัฒนาและต่อยอด รวมทั้งสร้าง
งานใหม่ ๆ ในพื้นที ่

อว. มท. อปท. 
 

6.2 ดึ งดู ดคนไทยทั กษะสู ง ใน
ต่างประเทศและคนต่างชาติทักษะ
สูงให้เข้ามาท างานในประเทศ 

- ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เ ช่ น  ให้ นั กศึ กษาต่ า งช า ติ ที่ มี
ความสามารถสูงท างานต่อได้หลัง
จบการศึกษา การก าหนดโควตา
การน าเข้าแรงงานกลุ่มทักษะต่ าให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
- จูงใจแรงงานไทยทักษะสูง โดยท า
การตลาดเชิงรุกในการสรรหาคน
เ ก่ ง  ( Active recruitment 
strategies) 

กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
ส า นั ก ง า น  ก . พ .  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

6.3 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือ
สนับสนุนการอยู่ร่วมกันภายใต้
ความหลากหลาย 

พัฒนากลไกการดูแลแรงงานต่าง
ด้ า ว ให้ ส ามารถ เข้ าถึ งสิทธิ ขั้ น
พ้ืนฐาน และเสริมสร้างทัศนคติเชิง
บวกต่อผู้ย้ายถิ่น 

มท. รง. สธ. 
 

6.4 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบที่น าไปสู่การน าเข้า
แบบถูกกฎหมายเพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการได้ครอบคลุมทุกมิติ 

รง. สธ. อก. 

 
การจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการ 

ระยะ การด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน : 
การจัดการกับปัญหาที่เป็นผลพวง
จากสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด 19 

ช่วงท่ี 1 (พ.ศ. 2565 - 2566) 
• มุ่งให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ
การศึกษา เช่น  การสนับสนุน

มาตรการที่เป็นการเปลี่ยนแปลง
ระดับโครงสร้างสังคม 
(Structural Reform) 
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ระยะยาว : 
มาตรการที่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบสูงและเป็น 
วงกว้าง (Big Impact) 
 

อุปกรณ์และอินเทอร์ เน็ต และ
พัฒนาระบบการเรียนเสริม 
• สร้างงานใหม่ในพ้ืนที่ท้องถิ่น 
เ พ่ือรองรับกลุ่ มคนที่ ย้ า ยกลั บ
ภูมิล าเนา และน าแรงงานเข้าสู่
กระบวนการยกระดับทักษะใน
ลักษณะจ้างอบรมและจับคู่งาน
อย่างตรงจุดบนฐานข้อมูลแหล่ง
งานทดแทนจากทุกภาคส่วน 
• ส ารวจและให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) : 
แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน 
ช่วงท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
• ส ร้ า งทั กษะที่ น า ไ ปสู่ ก า รมี
ครอบครัวคุณภาพ 
• ปรับระบบการศึกษาและพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็น
รูปธรรม 
• พัฒนากรอบและแนวทางที่
ชัดเจนส าหรับแรงงานทักษะไม่สูง
มาก และมีโอกาสจะถูกทดแทน
ด้วยระบบอัตโนมัติ ควบคู่กับการ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ สุขภาวะดี มี
งานท า 
• พัฒนาระบบการออมภาคบังคับ
แก่ประชาชนทุกกลุ่มตั้ งแต่ช่วง
เริ่มต้นท างาน 
ช่วงท่ี 3 - 4 (พ.ศ. 2571 - 2580) 
ขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
พร้อมทั้ งประ เมินผลและถอด
บทเรียนเป็นระยะ 

-  ก าหนดรูปแบบการท างานที่
หลากหลาย 
- ปรับทัศนคติของสังคม ครอบครัว 
เช่น บทบาทของบิดาในการเลี้ยงดู
บุตร 
- เพ่ิมระบบการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองตลอดชีวิต 
-  มี ก ร อ บ แ น ว คิ ด ใ น ก า ร น า
ชาวต่างชาติมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศ 
-  พัฒนาระบบด า เนินการร่ วม
ร ะหว่ า งทุ กภ าคส่ วน  ร ว มทั้ ง
มาตรการลักษณะ  
Comprehensive package 

 
กลไก การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

กลไกบูรณาการในระดับนโยบาย 
และแผนการพัฒนาที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
กลไกการขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติ 
 
 

• ก าหนดให้ประเด็นการพัฒนาด้านประชากรเป็นวาระที่ส าคัญของ
ประเทศ นโยบายรัฐบาล รวมถึงการให้ความเห็นเชิงนโยบายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
• ขับเคลื่อนประเด็นส าคัญผ่านกลไกภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านกลไกการจัดท า
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 
เกี่ยวข้อง 
• ผลักดันให้เกิดการจัดท าแผนงาน/โครงการระดับกระทรวง และ
โครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนา
ใหม่ รวมทั้งขับเคลื่อนร่วมกับแผนระดับที่  3 ที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
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กลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน 
 
 
 
 
 
กลไกการติดตามประเมินผล 
 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว แผนปฏิบัติการด้านระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ เป็นต้น 
• ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนพัฒนาประชากรฯ (พ.ศ. 2565 - 
2580) ตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
• ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติ โดยร่วมมือกับส านักงานกองทุน
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย  ก อ ง ทุ น ป ร ะ ช า ก ร แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย 
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การติดตามผลการพัฒนาที่มีแผนระดับที่ 
3 เฉพาะ และการติดตามแนวทางการพัฒนาเฉพาะที่ยังมิได้อยู่ในการ
ด าเนินงานตามแผนระดับที่  3 อ่ืน ๆ โดยจะด าเนินการประเมิน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในแต่ละระยะตามกรอบการพัฒนา รวมทั้ง
ปรับปรุงประเด็นและแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างประชากรและบริบทการพัฒนาประเทศ 

  6. สภาพัฒนาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) 
แผนพัฒนาประชากรฯ (พ.ศ. 2565 - 2580) และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เช่น 
   6.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ส าคัญตั้งแต่วัยเยาว์ อาทิ การเสริมสร้างค่านิยมการ
ยอมรับความเห็นต่าง ค่านิยมประชาธิปไตย (democratic value) ที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่ในสถาบันครอบครัวไปจนถึง
ระบบการศึกษา รวมถึงการพัฒนาแนวความคิดและทัศนคติ (ideology) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับชาติ
ถึงหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลเด็กทุกคนที่เกิดมาในประเทศ เพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประชากรที่มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
   6.2 การให้ความส าคัญกับประเด็นอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชากร ได้แก่                    
(1) ประเด็นยาเสพติด โดยควรสร้างความเชื่อมโยงประเด็นยาเสพติดและการดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่แนวทางการพัฒนา
ประชากรควบคู่กันไปด้วย (2) ประเด็นความปลอดภัยทางชีวิต โดยควรเพ่ิมนโยบายอ่ืนที่ป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัย
อันควร อาทิ การบังคับใส่หมวกกันน็อคเมื่อขับขี่ยานยนต์ รวมถึงพิจารณาปรับประเด็นการปรับแก้ไขกฎหมายเอ้ือให้
ครอบครัวหลากหลายรูปแบบมีความพร้อมและสามารถมีบุตรออก เนื่องจากยังขาดความชัดเจนว่าจะสามารถเพ่ิม
จ านวนประชากรได้อย่างไร 
___________________________ 
1ประเทศไทยมีผู้สูงอายุใน พ.ศ. 2560 จ านวน 11.31 ล้านคน (หญิง 6.23 ล้านคน และชาย 5.08 ล้านคน) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ)  
2กลุ่มเพศทางเลือก (LGBT) ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี มีประมาณ 3.6 ล้านคน (ร้อยละ 5 ของประชากรไทย) ใน พ.ศ. 2562 
 
9. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ประจ าปี 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เสนอ ดังนี้  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กสทช. ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี 2564 สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ กสทช. ปี 2564 ได้ด าเนินภารกิจหลักในการบริหารคลื่นความถี่ 
การก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความ
มั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เช่น (1) ตราพระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2564) เพ่ือให้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ มีผลใช้บังคับรองรับกรณีที่สามารถน าไปประกอบ
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กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมได้โดยไม่จ ากัดเฉพาะกิจการใดกิจการหนึ่ง (2) ปรับปรุง
การใช้งานคลื่นความถ่ีย่าน 3500 เมกะเฮิรตซ์ (3) จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ (4) ออกประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) โดยมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 (5) อนุญาตให้ใช้สิทธิการให้เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมส าหรับข่ายงานดาวเทียม
ประเภทวงโคจรประจ าที่ที่ประเทศไทยมีสิทธิอยู่เดิม (6) อนุญาตให้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด ได้รับสิทธิใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศส าหรับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม โดยใช้ดาวเทียมต่างชาติบนอากาศยานเพ่ือให้บริการแก่ผู้โดยสาร                      (7) ส่งเสริม
และสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง (8) จัดระเบียบสายสื่อสาร และการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน
ทั่วประเทศ (9) สนับสนุนนโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการด าเนินการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง และ (10) ยกระดับส านักงาน กสทช. สู่การ
เป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นส านักงานดิจิทัล “NBTC Digitalization” อย่างเต็มรูปแบบ 
  2. แผนการด าเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
     กสทช. และส านักงาน กสทช. มีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2565 เช่น (1) การก ากับดูแล
กิจการดาวเทียมให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากนโยบายปี 2564 ที่ได้ริเริ่มให้มี
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และ กสทช. ต้องก ากับดูแลกิจการดาวเทียมเต็มรูปแบบหลัง
สิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 2564 (2) การจัดท ากฎระเบียบด้านการอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่เพ่ือ
รองรับการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
(3) การทดสอบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยี 4K และ (4) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 6,765.78 ล้านบาท [งบประมาณรายจ่ายของ
ส านักงาน กสทช. 5,755.78 ล้านบาท และเงินจัดสรรเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 1,010 ล้าน
บาท] 
  3. งบการเงิน และรายงานการตรวจสอบภายใน 
   3.1 งบการเงิน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2564 ปี 2563 เพิ่มข้ึน/(ลดลง) 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 60,053.15 73,331.04 (13,277.89) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 207,442.33 176,295.31 31,147.02 
รวมสินทรัพย ์ 267,495.48 249,626.35 17,869.13 

หนี้สิน 
หนี้สินหมุนเวียน 48,057.08 55,372.04 (7,314.96) 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 195,750.79 170,044.58 25,706.21 
รวมหนี้สิน 243,807.87 225,416.62 18,391.25 
2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
รวมรายได้ 78,662.00 104,821.59 (26,159.59) 
รวมค่าใช้จ่าย 78,218.23 82,402.92 (4,184.69) 
ต้นทุนทางการเงิน 14.01 12.08 1.93 
รายได้สูง (ต่ า) 
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 

429.76 22,406.59 (21,976.83) 

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 



 

 

 

29 

   3.2 รายงานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบภายในเห็นว่า การด าเนินงาน
ของส านักงาน กสทช. ส าหรับปี 2564 โดยรวมมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์และการใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่า ตลอดจนมีการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยไม่พบข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ นอกจากนี้ กระบวนการ
จัดท ารายงานทางการเงินได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอันเป็นที่รับรองทั่วไปมีความเหมาะสม รวมถึงมีการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอและมีความน่าเชื่อถือ 
  4. ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เช่น (1) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจุบันผู้บริโภคได้หันไปบริโภคเนื้อหารายการผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Over the Top: OTT) ซึ่งสามารถรับฟังและรับชมรายการได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน
หลากหลายอุปกรณ์ รวมทั้งผู้ให้บริการ OTT มีความได้เปรียบมากกว่าผู้ให้บริการในช่องทางเดิม โดยไม่ถูกก ากับดูแล
ที่เข้มงวดเช่นเดียวกับผู้ให้บริการโทรทัศน์ รวมถึงไม่ต้องเสียค่าใบอนุญาต และไม่ต้องเสียค่าโครงข่าย ท าให้
สถานีโทรทัศน์จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และ (2) ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์บางกลุ่มขาดความพร้อมและองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้งานระบบการยื่นค า
ขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-BCS) ซึ่งส านักงาน กสทช. มีแผนการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความรู้ให้
อย่างต่อเนื่อง 
  5. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ส านักงาน กสทช. ได้พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
ของศูนย์ Call Center 1200 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในปี 
2564 ส านักงาน กสทช. สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
แล้วเสร็จ 108 เรื่อง จากทั้งหมด 173 เรื่อง (ร้อยละ 62.43) และเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมแล้วเสร็จ 
1,620 เรื่อง จากทั้งหมด 2,267 เรื่อง (ร้อยละ 71.46) 
  6. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ กทปส. 
   6.1 ประสิทธิภาพ ในปี 2564 กสทช. ได้เห็นชอบการสนับสนุนเงิน กทปส. ให้แก่โครงการ
ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 จ านวน 33 โครงการ (เช่น โครงการขยาย
ผลศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือสังคมด้อยโอกาสในกลุ่มบ้านสาขาบนพ้ืนที่สูง และโครงการเส้นทางสู่สื่อมืออาชีพ
โทรทัศน์และวิทยุรุ่นใหม่) วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น 211.48 ล้านบาท (กรอบวงเงินงบประมาณการจัดสรร 400 ล้านบาท) 
สามารถพิจารณาปรับลดเป็นผลให้ประหยัดงบประมาณได้ 184.81 ล้านบาท (ร้อยละ 47) นอกจากนี้ จากการลงทุน
ในเงินฝากประจ าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศ กทปส. ได้รับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อย
ละ 0.49 และมีแผนการเบิกจ่าย 14,148.06 ล้านบาท แต่สามารถเบิกจ่ายได้ 4,331.67 ล้านบาท (ร้อยละ 30.62) ซึ่ง
ต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากการด าเนินโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่พ้ืนที่
ชายขอบ (Zone C+) และโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่พ้ืนที่ห่างไกล 
(Zone C) ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 
   6.2 ประสิทธิผลในปี 2564 กทปส. มีรายได้ทั้งสิ้น 8,826.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 
จ านวน 32,263.33 ล้านบาท และมีรายจ่ายทั้งสิ้น 2,919.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 5,616.45 ล้านบาท 
ทั้งนี้ มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและได้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น (1) แบบจ าลองการสร้างต้นแบบเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ ที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน และสามารถน าไปใช้เพ่ือการเกื้อหนุนวิถีการด ารงชีวิตของผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในสังคมไทยในอนาคต และ (2) โครงการระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังริมฝั่งแม่น้ าโขงเพ่ือช่วยลดอัตราการตายของปลาในกระชัง 
  7. รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน 
   7.1 กิจการโทรทัศน์ มูลค่าตลาดการให้บริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่หรือบริการช่อง
รายการโทรทัศน์แบบดิจิทัลในปี 2564 มีมูลค่ารวมประมาณ 18,097.48 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาแนวโน้มของมูลค่า
ตลาดรวมในแต่ละปี นับตั้งแต่ปี 2558 - 2563 พบว่า ในภาพรวมตลาดยังคงมีแนวโน้มของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นก่อนจะมี
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สัดส่วนที่ลดลงตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส าหรับมูลค่าตลาดกิจการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่หรือบริการช่องรายการโทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิล ดาวเทียม และไอพีทีวี มี
มูลค่ารวมประมาณ 1,811.66 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มของรายได้ท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2559 
   7.2 กิจการกระจายเสียง มูลค่าการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม คลื่น
หลักในกรุงเทพมหานคร ในปี 2564 มีมูลค่าประมาณ 3,261.13 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 341.12 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 9.7 
   7.3 กิจการโทรคมนาคม มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจ าที่ของไทย 4.63 ล้านเลข
หมาย ลดลงร้อยละ 7.40 เมื่อเทียบกับปี 2563 และมีผู้ลงทะเบียนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 117.76 ล้านเลข
หมาย โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.26 เมื่อเทียบกับปี 2563 ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต มีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ประจ าที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 13.16 ล้านราย โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.48 และมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเคลื่อนที่เพ่ิมข้ึนจากปี 2563จ านวน 65.98 ล้านเลขหมาย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.62 
 
10. เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 ตามท่ี
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอดังนี้ 
  1. ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2565 
      เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 
1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2565 
ขยายตัวจากไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ร้อยละ 1.1 (QoQ_SA) 
   1.1 ด้านการใช้จ่าย การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกบริการขยายตัวเร่งขึ้น 
การลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัว ขณะที่การส่งออกสินค้าชะลอตัว และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง การ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.9 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมา
จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น 
รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ และการด าเนินมาตรการของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ใช้จ่ายภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นในทุกหมวด การใช้จ่ายหมวดบริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.6 
ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการกลับมาขยายตัวของการใช้จ่ายในกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร และกลุ่มนันทนาการและ
วัฒนธรรม การใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 4.1 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อน
หน้า ตามการเพ่ิมขึ้นของการใช้จ่ายกลุ่มไฟฟ้า และก๊าซฯ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และกลุ่ม
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และยาสูบ การใช้จ่ายหมวดสินค้ากึ่งคงทนขยายตัวร้อยละ 0.4 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อย
ละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้จ่ายกลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้า และการใช้จ่ายในหมวด
สินค้าคงทนขยายตัวร้อยละ 3.8 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการกลับมาขยายตัว
ในเกณฑ์สูงของการใช้จ่ายเพ่ือซื้อยานพาหนะ อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมในไตรมาสนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 37.3 จากระดับ 38.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามความกังวลเกี่ยวกับการ
เพ่ิมขึ้นของภาระค่าครองชีพท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่วน
การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 4.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 8.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยรายจ่ายการโอนเพ่ือสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินส าหรับสินค้าและบริการในระบบตลาดขยายตัวสูงร้อยละ 
74.5 ตามการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาพยาบาลโรคโควิด -19 ส่วนค่าตอบแทนแรงงาน (ค่าจ้าง 
เงินเดือน) และค่าซื้อสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 2.6 และร้อยละ 3.8 ตามล าดับ ส าหรับ อัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 20.6 (ต่ ากว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 35.5 ในไตรมาสก่อนหน้าแต่
สูงกว่าร้อยละ 19.6 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) การลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อย
ละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.8 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของการลงทุนในหมวดเครื่องจักรเครื่องมือร้อยละ 5.4 เทียบกับการลดลงร้อยละ 
0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้างลดลงร้อยละ 8.0 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 0.7 ในไตร
มาสก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 4.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตาม
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การลดลงของทั้งการลงทุนรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจร้อยละ 6.5 และร้อยละ 2.1 ตามล าดับ ส าหรับอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 15.1 (ต่ ากว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 16.0 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่
สูงกว่าร้อยละ 14.3 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน) 
   1.2 ด้านภาคต่างประเทศ 
         การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 73,288 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 14.6 ชะลอลง
จากการขยายตัวร้อยละ 21.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณและราคาส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.2 และร้อยละ 4.0 
เทียบกับร้อยละ 16.9 และร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามล าดับ กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น 
เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี (ร้อยละ 18.7) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ 5.7) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ 
3.5) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 15.1) เครื่องปรับอากาศ (ร้อยละ 5.6) อาหารสัตว์ (ร้อยละ 26.3) 
ข้าว (ร้อยละ 19.3) ยางพารา (ร้อยละ 6.2) และน้ าตาล (ร้อยละ 180.9) เป็นต้น กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลง 
เช่น รถยนต์นั่ง (ร้อยละ 49.1) รถกระบะ (ร้อยละ 28.9) ผลิตภัณฑ์ยาง (ลดลงร้อยละ 25.0) และทุเรียน (ลดลงร้อย
ละ 48.2) เป็นต้น การส่งออกสินค้าไปยังตลาดส่งออกหลักยังคงขยายตัวในอัตราชะลอลง ขณะที่การส่งออกไปยัง
ตลาดออสเตรเลียลดลง เมื่อหักการส่งออกทองค าที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 9.7 
และเม่ือคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 25.1  
        การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 64,135 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.5 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 20.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยราคาและปริมาณน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.3 และร้อยละ 4.6 
ตามล าดับ ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 9.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (302.4 พันล้านบาท) 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ มูลค่าการส่งออกของประเทศ และอัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ 

(%YoY) 
GDP มูลค่าการส่งออกสินค้า อัตราเงินเฟ้อ 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 2564 2565 สูงสุดในรอบ 
(เดือน) ทั้งปี Q4 ทั้งปี Q1 ทั้งปี Q4 ทั้งปี Q1 ทั้งปี Q1 ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

สหรัฐฯ -3.4 5.5 5.7 3.6 -13.5 23.1 23.3 18.8 4.7 6.3 7.9 8.5 8.3 4831/ 
ยูโรโซน -6.4 4.7 5.4 5.0 -7.1 7.5 17.9 10.42/ 3.9 6.1 5.9 7.4 7.5 303 
สหราชอาณาจักร -9.3 6.6 7.4 8.7 -12.2 10.1 9.8 9.3 2.6 6.2 6.2 7.0 - 3601/ 
ออสเตรเลีย3/ -2.2 4.2 4.7 - -7.4 27.0 37.3 22.3 2.6 5.1 - - - - 
ญี่ปุ่น -4.5 0.4 1.6 - -9.1 6.4 17.9 4.4 2.9 0.9 0.9 1.2 - 411/ 
จีน 2.2 4.0 8.1 4.8 4.0 22.7 29.7 15.6 -0.2 1.1 0.9 1.5 2.1 5 
อินเดีย -6.6 5.4 8.3 - -14.8 41.0 43.1 23.8 0.9 6.3 6.1 7.0 - 171/ 
เกาหลีใต้ -0.9 4.2 4.0 3.1 -5.5 24.5 25.7 18.3 5.1 3.8 3.7 4.1 4.8 162 
ไต้หวัน 3.4 4.9 6.4 3.1 4.9 26.0 29.3 23.5 2.5 2.8 2.3 3.3 3.4 116 
ฮ่องกง -6.5 4.7 6.3 -4.0 -0.5 23.2 26.0 2.8 2.0 1.5 1.6 1.7 - 31/ 
สิงคโปร์ -4.1 6.1 7.6 3.4 -4.1 25.9 22.1 17.1 1.6 4.6 4.3 5.4 - 1231/ 
อินโดนีเซีย -2.1 5.0 3.7 5.0 -2.7 45.6 41.9 35.3 2.3 2.3 2.1 2.6 3.5 52 
มาเลเซีย -5.5 3.6 3.1 5.0 -2.3 26.5 27.4 18.6 1.6 2.2 2.2 2.2 - - 
ฟิลิปปินส์ -9.5 7.8 5.7 8.3 -8.1 5.2 14.5 9.8 2.5 3.4 3.0 4.0 4.9 40 
เวียดนาม 2.9 5.2 2.6 5.0 6.9 19.0 18.9 13.3 3.9 1.9 1.4 2.4 2.6 8 

ที่มา: CEIC รวบรวมโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลเดือนมีนาคม 2565 2/ ข้อมูลถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 3/ อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียเป็นรายไตรมาส 
   1.3 ด้านการผลิต สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ 
และการประมงกลับมาขยายตัว สาขาขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวเร่งขึ้น ขณะที่สาขาการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม สาขาการขายส่ง ขายปลีก และการซ่อมฯ และสาขาการไฟฟ้าและก๊าซฯ ชะลอตัว และสาขาการ
ก่อสร้างลดลงต่อเนื่อง สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง กลับมาขยายตัวร้อยละ 4.1 ปรับตัวดีขึ้นจาก
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การลดลงร้อยละ 0.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตหมวดพืชผลส าคัญ อาทิ ข้าวเปลือกเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 19.3 อ้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 กลุ่มไม้ผลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 ปาล์มน้ ามันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.3 และยางพาราเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 1.2 ส่วนผลผลิตพืชเกษตรส าคัญที่ลดลง อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงร้อยละ 5.5 และมันส าปะหลังลดลงร้อยละ 
1.6 และหมวดประมงกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 9 ไตรมาส ร้อยละ 2.5 ในขณะที่หมวดปศุสัตว์ลดลงต่อเนื่องเป็น
ไตรมาสที่ 5 ร้อยละ 2.3 ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.7 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 4.3 ในไตร
มาสก่อนหน้า โดยเฉพาะราคาสุกรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.6 ราคาปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.1 ราคาไก่เนื้อเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 16.2 ราคาอ้อยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.6 และราคายางพาราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.0 เป็นต้น การเพ่ิมขึ้นของดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 ไตร
มาส ร้อยละ 9.3 สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.8 ในไตร
มาสก่อนหน้า โดยเป็นผลจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออก
น้อยกว่าร้อยละ 30) ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 ชะลอตัวจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า และดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1 ชะลอตัวจากการขยายตัว
ร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะเดียวกัน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออก
มากกว่าร้อยละ 60) ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส ร้อยละ 0.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 6.6 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า อัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 66.35 สูงกว่าร้อยละ 64.51 ในไตรมาส
ก่อนหน้า และใกล้เคียงกับร้อยละ 66.32 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ที่เพ่ิมขึ้น 
เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม (ร้อยละ 14.1) การผลิตยานยนต์ (ร้อยละ 3.0) การผลิตชิ้นส่วน
และแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 7.3) การผลิตน้ าตาล (ร้อยละ 10.4) และการผลิตมอลต์และสุราที่ท าจากข้าว
มอลต์ (ร้อยละ 22.8) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
(ลดลงร้อยละ 13.0) การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน (ลดลงร้อยละ 9.4) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ (ลดลงร้อยละ 4.7) การผลิตเครื่องจักรอ่ืน ๆ ที่ใช้งานทั่วไป (ลดลงร้อยละ 6.7) และ
การผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูป (ลดลงร้อยละ 4.9) เป็นต้น สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวในเกณฑ์สูง
ร้อยละ 34.1 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการกลับมาขยายตัวครั้ง
แรกในรอบ 3 ไตรมาส ตามการกลับมาขยายตัวของการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการขยายตัวในเกณฑ์สูงของ
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยในไตรมาสนี้ มีรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ 0.144 ล้านล้านบาท 
ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 11 ไตรมาส ร้อยละ 63.8 เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ของภาครัฐ ความคืบหน้าในการกระจายวัคซีน และการด าเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีจ านวน 497,693 คน เทียบกับ 20,172 คนในไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน โดยเป็นผลจากการกลับมาด าเนินมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนครบแล้วแบบไม่กักตัว
และไม่จ ากัดพ้ืนที่ (Test & Go) ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการเดินทางออกนอกประเทศของหลายประเทศทั่ว
โลก ส าหรับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 36.15 สูงกว่าร้อยละ 26.25 ในไตรมาสก่อนหน้า และสูงกว่าร้อยละ 
16.15 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ เพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 2.9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการปรับตัวดีขึ้นของ
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และการขยายตัวต่อเนื่องของกิจกรรมการผลิตและการ
ส่งออก สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 4.6 เร่งขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของบริการขนส่งทางอากาศและการกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกใน
รอบ 3 ไตรมาสของบริการขนส่งทางบกและท่อล าเลียง ส าหรับบริการสนับสนุนการขนส่งและบริการไปรษณีย์เพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่อง สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 2.0 เทียบกับ 
ร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าขยายตัวเร่งขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ  
การใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมเป็นส าคัญ ในขณะที่กิจกรรมโรงแยกก๊าซปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็น
ไตรมาสที่ 3 
   1.4 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.53 ต่ ากว่าร้อยละ 1.64 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า และต่ ากว่าร้อยละ 1.96 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
4.7 และอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ส าหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 1.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (5.3 
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หมื่นล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของ GDP เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 อยู่ท่ี 2.42 
แสนล้านดอลลาร์ สรอ. และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 มีมูลค่าทั้งสิ้น 9 ,951,962.7 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 60.6 ของ GDP 
  2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2565 
      เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.5 - 3.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส าคัญ
จากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ การฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยว และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ
การส่งออกสินค้า โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ.จะขยายตัวร้อยละ 7.3 การอุปโภคบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.9 และร้อยละ 3.5 ตามล าดับ ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ    
3.4 ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4.2 - 5.2 และดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มขาดดุลร้อยละ 1.5 
ของ GDP 
  รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2565 ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 
   2.1 การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค (1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาด
ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.3 ในปี 2564 ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของฐานรายได้
ในระบบเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาคครัวเรือนเข้าสู่ภาวะปกติหลังความรุนแรงในการแพร่ระบาด
ของโรคลดลง แต่เป็นการปรับลดจากร้อยละ 4.5 ในการประมาณการครั้งก่อน ตามการเพ่ิมขึ้นของอัตราเงินเฟ้อซึ่ง
ส่งผลต่อก าลังซื้อของครัวเรือน และ (2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2564 และเท่ากับการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับการคงสมมติฐานอัตราการ
เบิกจ่ายงบประจ าภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ที่ร้อยละ 98 ของวงเงินงบประมาณ รวมทั้งการเบิกจ่าย
ภายใต้ของแผนงานและโครงการที่ได้รับการอนุมัติภายใต้พระราชก าหนดเงินกู้ฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 5 แสนล้าน
บาท     
   2.2 การลงทุนรวม คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 เทียบกับร้อยละ 3.4 ในปี 2564 และเป็น
การปรับลดจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในประมาณการครั้งก่อน โดย (1) การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.5 เร่งขึ้นจากร้อยละ 3.3 ในปี 2564 และปรับลดจากร้อยละ 3.8 ในการประมาณการครั้งก่อน และ                     
(2) การลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.4 เทียบกับร้อยละ 3.8 ในปี 2564 และปรับลดลงจากร้อยละ 4.6 
ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา สอดคล้องกับการปรับลดสมมติฐานการเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 
   2.3 มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.3 เทียบกับ
ร้อยละ 18.8 ในปี 2564 และปรับเพ่ิมจากร้อยละ 4.9 ในการประมาณการครั้งก่อน โดยเป็นผลจากการปรับเพ่ิม
สมมติฐานราคาส่งออกให้สอดคล้องกับสมมติฐานราคาน้ ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
สินค้าคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ปรับลดลงจากร้อยละ 3.9 ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับการปรับลด
สมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ขณะที่การส่งออกบริการมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าการ
ประมาณการครั้งที่ผ่านมาตามการปรับเพ่ิมสมมติฐานจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เมื่อรวมกับการส่งออกสินค้า
ท าให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการในปี 2565 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ 8.3 เทียบกับการขยายตัวร้อย
ละ 8.9 ในการประมาณการครั้งก่อน และร้อยละ 10.4 ในปี 2564 
  3. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2565 
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2565 ควรให้ความส าคัญกับ (1) การรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการ
ใช้จ่ายของภาคครัวเรือน โดย (i) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 (ii) การดูแล
และแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือน (iii) การดูแลกลไกตลาดเพ่ือให้ราคาสินค้าเคลื่อนไหวสอดคล้องกับต้นทุนการ
ผลิต และ (iv) การดูแลกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของราคาสินค้า (2) การสนับสนุนการฟื้นตัว
ของการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง โดย (i) การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ (ii) การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีก าลังซื้อสูง (iii) การพิจารณามาตรการสินเชื่อและมาตรการอ่ืน ๆ 
เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจ และ (iv) การยกระดับศักยภาพและฟ้ืนฟูภาคการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน (3) การรักษาแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้า โดย (i) การขับเคลื่อนการ
ส่งออกสินค้าส าคัญไปยังตลาดหลักและการสร้างตลาดใหม่ให้กับสินค้าที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ได้รับ
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ประโยชน์จากการเพ่ิมขึ้นของราคาพลังงาน (ii) การพัฒนาสินค้าส่งออกให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (iii) การใช้ประโยชน์
จากกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้า
เสรีที่ก าลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา และการเตรียมศึกษาเพ่ือเจรจากับประเทศคู่ค้าส าคัญใหม่ ๆ และ ( iv) การ
ปกป้องความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนการผลิต (4) การส่งเสริม 
การลงทุนภาคเอกชน โดย (i) การเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและออกบัตรส่งเสริมการลงทุนให้เกิดการ
ลงทุนจริง (ii) การแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ ( iii) การด าเนินมาตรการส่งเสริม
การลงทุนเชิงรุก (iv) การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ต่าง ๆ (v) การลงทุนพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ส าคัญ ๆ และ (vi) การพัฒนา
ก าลังแรงงานทักษะสูงเพ่ือรองรับกับอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้มข้น (5) การขับเคลื่อนการใช้
จ่ายและการลงทุนภาครัฐ (6) การดูแลการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร โดย (i) การบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมเพ่ือเตรียมการรองรับฤดูกาลเพาะปลูก และ ( ii) การบรรเทาผลกระทบจากปัญหาต้นทุนวัตถุดิบทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น และ (7) การติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมมาตรการรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจและ
การเงินโลก 

ต่างประเทศ 
11. การต่ออายุความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Centre: AJC) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น (The 
Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism)                            
(ความตกลงฯ) ออกไปอีก 5 ปี เป็น [25 พฤษภาคม 2565 (ค.ศ. 2022) - 24 พฤษภาคม 2570 (ค.ศ. 2027)] และ
มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยในสมาชิก
คณะมนตรีของศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น เป็นผู้แทนในการลงนามให้การรับรองการต่ออายุความตกลงฯ ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre: AJC) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2524 (ค.ศ. 1981) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (ความ
ตกลงฯ) เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนกับญี่ปุ่น โดยมีคณะมนตรี (Council Directors) จ านวน 11 ราย จากประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น ซึ่ง
ในส่วนของประเทศไทย ผู้แทนโดยต าแหน่ง คือ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ซึ่งสาระส าคัญของความ
ตกลงฯ มีประเด็นที่ส าคัญ เช่น  

ประเด็น สาระส าคัญ 
การก่อตั้ง 
 

1) จะมีการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกาแลกเปลี่ยน
ระดับบุคคล ที่เรียกว่า ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น (ศูนย์) 
2) ส านักงานใหญ่ของศูนย์จะตั้งอยู่ที่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

วัตถุประสงค์ การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยการส่งเสริมการค้าจากประเทศสมาชิกอาเชียนไปญี่ปุ่น 
โดยเฉพาะสินค้ากึ่งส าเร็จรูป และสินค้าที่ผลิตขึ้น การส่งเสริมการไหลเวียนของ
การลงทุน รวมถึงการถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีระหว่างญี่ปุ่น และประเทศ
สมาชิกอาเซียน การกระตุ้นการท่องเที่ยวท าให้ปริมาณนักท่องเที่ยวระหว่างญี่ปุ่น
และประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ิมขึ้นและการขยายการแลกเปลี่ยนบุคลากรผ่าน
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน 

กิจกรรม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศูนย์จะด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1) แนะน า และประชาสัมพันธ์ในญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน ถึงผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม โอกาสการลงทุน และทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งของญี่ปุ่น และ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่น และประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
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2) บริหารจัดการอาคารแสดงนิทรรศการแบบถาวรของศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น 
3) ช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลประโยชน์ทั้งของญี่ปุ่น และประเทศสมาชิก
อาเซียน 
4) เป็นช่องทางส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง
ญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
เข้าถึงตลาด ตลอดจนการจัดเตรียม และวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มตลาด 
5) วิจัย และศึกษาเกี่ยวกับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยน
บุคลากรตามความจ าเป็น 
6) จัดหาข้อมูลด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ตามความเหมาะสม 
7) อ านวยความสะดวกส าหรับความร่วมมือทางเทคนิค รวมถึงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยน
บุคลากรตามความเหมาะสม 
8) รักษาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับรัฐบาลของประเทศสมาชิก และองค์กรระดับภูมิภาค 
และระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
9) ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนตามที่เห็นสมควร เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในหมู่นักเรียน 
10) ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเพื่อบรรสุวัตถุประสงค์ของศูนย์ 

 
  2.  พณ. ได้ขอให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการ
ก่อตั้งศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น ที่จะหมดอายุลงในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ออกไปอีก 5 ปี ดังนี้ 
จากเดิม เสนอครั้งนี้ 
25 พฤษภาคม 2560 (ค.ศ. 2017) - 24 พฤษภาคม 
2565 (ค.ศ. 2022) 

25 พฤษภาคม 2565 (ค.ศ. 2022) - 24 พฤษภาคม 
2570 (ค.ศ. 2027) 

 
พร้อมทั้งมอบหมายให้ พณ. โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยในสมาชิกคณะมนตรี
ของศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น เป็นผู้แทนในการลงนามให้การรับรองการต่ออายุความตกลงฯ ซึ่งในการประชุมคณะมนตรี
ประจ าปีของศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 41 (The 41st  Annual Meeting of the Council) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล คณะมนตรีมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าควรมีการต่ออายุความตกลงฯ ออกไปอีก 
5 ปี พร้อมเห็นชอบการเพ่ิมข้อความการต่ออายุดังกล่าวในภาคผนวกของความตกลงด้วยแล้ว ดังนี้ “Decision of 
the Council on the Extension of the Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, 
Investment and Tourism In accordance with the Article XXIV of the Agreement, the Council decided 
that the Agreement be extended for another five years beginning May 25, 2022, at its Forty -  First 
Annual Meeting of the Council on March 17, 2022, Tokyo, Japan.”  ทั้ งนี้  พณ. แจ้งว่า กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาแล้ว                
ไม่ขัดข้อง 
 
12. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของเวทีทบทวนการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศและ
ค ามั่นโดยสมัครใจของไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาความคืบหน้า (Progress Declaration) ของการ
ด าเนินการตาม GCM และเห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยร่วมรับรองร่างปฏิญญาความคืบหน้าฯ ในเวทีทบทวนการ
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โยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นและมีการเสนอปรับแก้ร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการได้โดย
ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก รวมทั้งเห็นชอบต่อร่างค ามั่นโดยสมัครใจของไทยเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ เพ่ือให้คณะผู้แทนไทย
ประกาศในเวทีทบทวนการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. ร่างปฏิญญาความคืบหน้าฯ เป็นเอกสารผลลัพธ์ของเวทีทบทวนฯ โดยเป็นเอกสารที่ไม่มีถ้อยค า
หรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ
ไม่ได้มุ่งให้มีการเจรจาเพื่อเปิดประเด็นสาระใหม่ที่มากเกินไปกว่าที่ GCM ได้เคยตกลงไว้ 
  2. สาระส าคัญของร่างปฏิญญาความคืบหน้าฯ  เป็นการยืนยันความส าคัญของหลักการและ
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงฯ และสะท้อนความคืบหน้า ความท้าทาย ช่องว่างและข้อเสนอแนะในการด าเนินการตาม
ข้อตกลงฯ เช่น (1) การต่อยอดจากการด าเนินการและแนวปฏิบัติที่ดีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ และวัคซีน (2) การเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิขั้น
พ้ืนฐาน และการคุ้มครองสตรีและเด็กหญิงผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (3) การเพ่ิมความพยายามในการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่น
ฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ เพ่ือตอบสนองสถานการณ์ด้านแรงงาน และการสร้างช่องทางการโยกย้ายถิ่น
ฐานส าหรับผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรม
ทางสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสถานการณ์เปราะบางอ่ืน ๆ (4) การด าเนินการด้านต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมูลด้านสิทธิและ
พันธกรณีแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การยอมรับการพิสูจน์อัตลักษณ์ทางกฎหมาย การยอมรับทักษะและวุฒิการศึกษา                  
การลดค่าใช้จ่ายในการส่งเงินกลับประเทศต้นทาง (5) การทบทวนการด าเนินการตาม GCM (6) การบูรณาการการ
โยกย้ายถิ่นฐานในแผนพัฒนาระดับชาติและกรอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง (7) การส่งเสริมขีดความสามารถของ
ประเทศ การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ Migration Multi-Partner Trust Fund                      
(8) การสนับสนุนให้รัฐสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ค าม่ันผ่าน Pledging Initiative (9) การพัฒนากลไกการขึ้นฝั่ง 
(disembarkment mechanisms) ส าหรับผู้ที่ได้รับการช่วยชีวิต และ (10) การขอให้ประธานสมัชชาสหประชาชาติ
จัดการประชุมเต็มคณะของสมัชชาฯ เพ่ือพิจารณารายงานราย 2 ปีของเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตาม GCM 
  3. ร่างค าม่ันโดยสมัครใจของไทยเกี่ยวกับการด าเนินการตาม GCM 
   1) ตามที่เครือข่ายสหประชาชาติว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานได้ขอให้ประเทศต่าง ๆ 
พิจารณาให้ค ามั่นโดยสมัครใจเกี่ยวกับการด าเนินการตาม GCM กระทรวงการต่างประเทศได้จัดท าร่างค ามั่นโดย
พัฒนามาจากประเด็นที่ไทยเคยให้ค ามั่นไว้ในกรอบอ่ืน ๆ  หรือเป็นเรื่องที่ไทยมีนโยบายในหลักการอยู่แล้ว แต่ยัง
ด าเนินการให้เกิดความก้าวหน้าเพิ่มเติมได้อีก 
   2) กระทรวงการต่างประเทศได้น าร่างค ามั่นเข้าสู่การพิจารณาของคณะท างานขับเคลื่อน
การน าข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัยและข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็น
ระเบียบ และปกติ ไปปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ซึ่งที่ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนฯ ได้พิจารณาให้
ความเห็นเพิ่มเติม และเห็นพ้องให้เสนอค ามั่นโดยสมัครใจต่อการด าเนินการตาม GCM ดังนี้ (1) ให้บุตรของผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานทุกคนที่เกิดในประเทศไทยได้รับการจดสูติบัตร (2) พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้โยกย้ายถิ่น
ฐานกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น (3) น ามาตรการทางเลือกแทนการคุมขังเด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) 
ส่งเสริมทัศนคติที่ดีของสาธารณชนเกี่ยวกับประโยชน์ของผู้โยกย้ายถิ่นฐานและขจัดการเลือกปฏิบัติและการตีตราผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน 
  ทั้งนี้เวทีทบทวนฯ ก าหนดจะจัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ นคร
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในรูปแบบปกติ (in person) 
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13.   เรื่อง ขอส่งค าขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี พ.ศ. 2565 และผลงานส าคัญ
ของรัฐบาล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึง
วันท าการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2565 จ านวน 399,572,400 ล้านบาท ให้กรมประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี พ.ศ. 2565 และผลงานส าคัญของรัฐบาลตามที่
ส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
  สาระส าคัญ 
  ส านักงานรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี พ.ศ. 
2565 และผลงานส าคัญของรัฐบาล วงเงินงบประมาณ 399,572,400 ล้านบาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี พ.ศ. 2565 และผลงานส าคัญของรัฐบาล โดยให้เบิกจ่ ายในงบ
รายจ่ายอื่น ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
 
14. เรื่อง ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ในโอกาสครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก : วาระร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ในโอกาสครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้ง
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก : วาระร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่ว นที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ และ/หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้ตามความ
เหมาะสม โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง รวมทั้งเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใน
ฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยส าหรับการประชุมฯ หรือผู้แทน ร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. ร่างปฏิญญาฯ มีเนื้อหาเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกเอสแคปในการ
จัดการกับความท้าทายด้านการพัฒนา เพ่ือเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน
ในทุกมิติ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การฟ้ืนฟูอย่างเท่าเทียม ยั่งยืน และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การส่งเสริมการ
ลงทุนในระบบคุ้มครองทางสังคม และการประกันการเข้าถึงทรัพยากรและบริการที่ส าคัญ เพ่ือเสริมสร้างความต้าน
ทางต่อผลกระทบจากความท้าทายและวิกฤตอ่ืน ๆ การฟื้นฟู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคอย่างบูรณาการและไร้รอยต่อ ทั้งในเชิงโครงสร้างพ้ืนฐานการค้า 
การเงิน ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ ร่างปฏิญญาฯ ย้ าความส าคัญของการระดมทุนเพ่ือการพัฒนาในการ
ช่วยบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการระดมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่ง การส่งเสริมการให้และถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเสริมสร้างขีดความสามารถและภูมิต้านทาน นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน และ
ความร่วมมือในรูปแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี จะช่วยเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและระบบพหุภาคีนิยม 
  2. ร่างปฏิญญาฯ สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการเป็นแกนกลางของระบบ
สหประชาชาติ และบทบาทที่ส าคัญของเอสแคปในการเป็นกลไกหลักด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค
ภายใต้ระบบสหประชาชาติ ประเทศสมาชิกย้ าการสนับสนุนต่อเอสแคปในการเร่งให้เกิดความร่วมมือทั้งในระดับ
ภูมิภาค อนุภูมิภาค และในการเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ พร้อมเสนอแนะบทบาทและการด าเนินงานของ                          
เอสแคปในการระบุ สนับสนุน และวิเคราะห์แนวทางต่าง ๆ ที่มีนวัตกรรมและบูรณาการ มุ่งเน้นการปฏิบัติและ
ครอบคลุมหลายภาคส่วน ท าหน้าที่ประสานการหารือเชิงนโยบายที่ครอบคลุม โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับระบบงาน
ด้านการพัฒนาของสหประชาชาติในส่วนอื่น ๆ 
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15. เรื่อง การเข้าร่วมถ้อยแถลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรือง 
(Statement on Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก เพ่ือ
ความเจริญรุ่งเรือง เพ่ือให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมของไทยต่อฝ่ายสหรัฐฯ 
เพ่ือให้ระบุชื่อประเทศไทยในร่างถ้อยแถลงฯ ในชั้นนี้ เอกสารฉบับนี้ยังไม่มีผลผูกพันประเทศไทย แต่เป็นเพียงการ
แสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมเจรจา ( Indo-Pacific Economic Framework  : IPEF) ต่อไป  ทั้งนี้ ในกรณีหากมีการ
แก้ไขร่างถ้อยแถลงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย อนุมัติให้กระทรวงการ
ต่างประเทศพิจารณาด าเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกตามที่กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. การประกาศถ้อยแถลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด -แปซิฟิกเพ่ือความ
เจริญรุ่งเรือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ของประเทศที่เข้าร่วม ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือภายใต้ IPEF และรายละเอียดของสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ในระยะต่อไป  
  2. ร่างถ้อยแถลงฯ มีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศที่เข้าร่วมในการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และหารือเกี่ยวกับกรอบ IPEF เพ่ือส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
มั่นคงและครอบคลุม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน 4 เสาความร่วมมือ ประกอบด้วย (1) การค้า (2) ห่วงโซ่อุปทาน (3) 
พลังงานสะอาด การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และโครงสร้างพ้ืนฐาน และ (4) ภาษีและการต่อต้านการทุจริต ซึ่ง
ในขณะนี้ ยังเป็นเพียงประเด็นสาขาความร่วมมือกว้าง ๆ โดยจะมีการเจรจาแนวทางการด าเนินความร่วมมือใน
รายละเอียดในระยะต่อไป และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ประเทศต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมเฉพาะเสาความ
ร่วมมือใดหรือเลือกเข้าร่วมทั้งหมดได้ตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ หากมีพัฒนาการ
น าไปสู่การเจรจา IPEF ส่วนราชการเจ้าของเรื่องก็จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
  3. ร่างถ้อยแถลงฯ ไม่มีถ้อยค าหรือบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กอปรกับไม่มีการลงนาม ดังนั้น ร่างถ้อยแถลงฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ 
 
16. เรื่อง ข้อตกลงการด าเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส 
(Implementing Agreement to the Paris Agreement between  the Kingdom of Thailand and the 
Swiss Confederation) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบต่อข้อตกลงการด าเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สมาพันธรัฐสวิส (Implementing Agreement to the Paris Agreement between the Kingdom of Thailand 
and the Swiss Confederation) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงฯ ที่มิใช่สาระส าคัญ หรือไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจลงนามในข้อตกลงฯ 
  3. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full powers) เพ่ือให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในข้อตกลงฯ 
  4. มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานตามข้อตกลงนี้ และองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานของกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกและ
ระบบทะเบียน 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
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  1. สาระส าคัญของข้อตกลงการด าเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สมาพันธรัฐสวิส (Implementing Agreement to the Paris Agreement between the Kingdom of Thailand 
and the Swiss Confederation) มีวัตถุประสงค์ (Objective) เพ่ือจัดท ากรอบความร่วมมือโดยความสมัครใจในการ
ด าเนินงาน และ/หรือ การยอมรับการถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศเพ่ือใช้ส าหรับการบรรลุ 
NDC หรือเพ่ือความมุ่งประสงค์การลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศอ่ืน โดยภาคีท้ังสองฝ่ายต้องส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและประกันความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใส รวมถึงในการก ากับดูแล และใช้การจัดท าบัญชี
ที่เข้มข้น รวมถึงการหลีกเลี่ยงการนับซ้ า 
  2. ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ 
   1) การลงนามในข้อตกลงการด าเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสมาพันธรัฐสวิส เปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถใช้แนวทางความร่วมมือที่มีการใช้ผลการลดก๊าซเรือนกระจกท่ี
ถ่ายโอนระหว่างประเทศตามข้อ 6.2 ของความตกลงปารีส เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ NDC ของประเทศ และขับเคลื่อน
การมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
(Net zero GHG emission) 
   2) การลงนามในข้อตกลงการด าเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสมาพันธรัฐสวิส เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนในประเทศไทยสามารถยื่นเอกสารข้อเสนอกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
เพ่ือขอรับการอนุญาตให้สามารถใช้เป็นผลการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีถ่ายโอนระหว่างประเทศภายใต้ข้อ 6.2 ของความ
ตกลงปารีส อันจะน ามาชึ่งการเข้าถึงเงินทุนระหว่างประเทศ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการขายผลการ
ลดก๊าซเรือนกระจกที่ถ่ายโอนระหว่างประเทศท่ีได้รับการอนุญาตดังกล่าว 
 

แต่งตั้ง 
17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายคธาทิพย์               
เอ่ียมกมลา ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อ านวยการระดับสูง) กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ด ารงต าแหน่ง สถาปนิกใหญ่ 
(สถาปนิกทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายดนัย ธีวันดา 
สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ส านัก
นายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอแต่งตั้ง นายอภิชาติ รัตนราศรี ที่ปรึกษา
ส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) ส านักงบประมาณ ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาส านัก
งบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 
2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น
ต้นไป  
 
 



 

 

 

40 

20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
จ านวน 2 ราย เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้   
   1. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง    
   2. พันต ารวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง    
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอการแต่งตั้ง นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 
390,000 บาท ตามมติคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 และครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกระทรวงการคลังได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา
จ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จ านวน 1 ราย เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ผู้ครองต าแหน่งอยู่เดิมได้รับอนุญาตให้
ลาออก คือ นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับต้น) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
อุตสาหกรรม ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 

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


