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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (24 มกราคม 2566)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                     
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ 
    ปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    ประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษี 
    อากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 รวม 2 ฉบับ 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้
    เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยฉพาะ ในท้องที่ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง  
    จังหวัดอุดรธานี ให้แก่ นางมี รักเสมอวงศ์ พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผล
    การด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อก าหนด 
    จริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565 
  4.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา
    การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
    เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมือง 
    กระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
    พ.ศ. 2559 
  5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา
    การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
    เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม  
    ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง  
    ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้  
    ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2557 
  6.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ 
    พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ  
    พ.ศ. 2556) 
  7.  เรื่อง  ร่างกฎหมายการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาค 
    ด้านสาธารณสุข 
  8.  เรื่อง  ร่างกฎหมายการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมระบบภาษี  
    อิเล็กทรอนิกส์ 
  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. ....  
  10.  เรื่อง  ร่างพระราชก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
    พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
  11.  เรื่อง  ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบ 
  12.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564  
  13.  เรื่อง  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
    ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 
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  14.  เรื่อง   การน าเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง
    มรดกโลก  
  15.  เรื่อง   รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน และ 11 เดือนแรกของ
    ปี 2565 
  16.  เรื่อง   สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนธันวาคม 2565 
  17.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
    ฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง  
    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
  18.  เรื่อง  ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 
    วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 ที่ห้ามใช้ประโยชน์ 
    ป่าชายเลน ในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือการพัฒนาฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่ง
    ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านทะเลน้อย ถนนทะเลน้อย – ท่ากะพัก ถนนทะเลน้อย –  
    ท่าตาเทือง และท่าตาเทือง – สะพานรักษ์แสม มีความคาบเกี่ยวต าบลวังหว้า  
    ต าบลเนินฆ้อ ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  19.  เรื่อง  โครงการพัฒนาเครือขา่ยระบบด้านการดูแลสุขภาพจิต 
  20.  เรื่อง  มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่าน
    กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
    ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 
  21.  เรื่อง  การลงทุนโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
    (EEC) และจังหวัดล าพูน 
  22.  เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
    จากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น 
 

ต่างประเทศ 
  23.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 21 
    และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
  24.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ 29 และการประชุม
    ระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา  
    ครั้งที่ 27 
  25.   เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาไทย - ตุรกี ระหว่าง
    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย
    และสภาอุดมศึกษาแห่งสาธารณรัฐตุรกี 
  26.  เรื่อง  รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ASEAN Labour Ministers’  
    Meeting: ALMM) ครั้งที่ 27 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐ 
    ฟิลิปปินส์ และขอความเห็นชอบต่อการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint  
    Communique) ของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 27 และร่างถ้อย
    แถลงร่วม (Joint Statement) ของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม 
    ครั้งที่ 12 
  27.  เรื่อง  ผลการด าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
    โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development  
    Programme: UNDP) ในการด าเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค   
    กรุงเทพมหานคร - UNDP (Bangkok - UNDP Regional Innovation Center: 
    RIC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ความก้าวหน้าของกิจกรรมประจ าปี พ.ศ. 2565 และ
    การขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 
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  28.  เรื่อง  ถ้อยแถลงร่วมเก่ียวกับการเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็น 
    ทางการของมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 
 

แต่งตั้ง 
  29.  เรื่อง  รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการ (จ านวน 15 ราย)  
  30.  เรื่อง  การแต่งตัง้โฆษกกระทรวงสาธารณสุข  
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักงาน
    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)  
  32.  เรื่อง  ขออนุมัติต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
    ครั้งที่ 2 (กระทรวงพาณิชย์)  
  33.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
    ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
  34.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    แห่งชาติ  
  35.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุขในคณะกรรมการ
    หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
    
 

********* 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้มี
หน้าที่รายงานรวบรวม และน าส่งข้อมูลที่ต้องรายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการขอหนังสือรับรองสถานะว่าเป็นหรือไม่เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับ
ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้  ร่างกฎกระทรวงฯ รวม 2 ฉบับ ที่กระทรวงการคลังเสนอเป็นการออกกฎกระทรวง                      
เพ่ือก าหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความความตกลงระหว่างรัฐบาล                 
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษี
อากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 ได้แก่ สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันชีวิต เป็นต้น มีหน้าที่
รวบรวมและน าส่งข้อมูล เช่น ข้อมูลบัญชีทางการเงิน ข้อมูลทางภาษี ฯลฯ ต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ (รัฐ มนตรีว่า                  
การกระทรวงการคลังหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีเพ่ือปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาล                   
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษี
อากรระหว่างประเทศ) และมีหน้าที่ในการจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ปีนับแต่ปีที่ได้รับข้อมูล 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการขอหนังสือรับรองสถานะว่าเป็นหรือไม่เป็น
ผู้มีหน้าที่รายงาน โดยให้มี “คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาหนังสือรับรองสถานะ” ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
แต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาการออกหนังสือรับรองสถานะดังกล่าว 
  ร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวเป็นการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษี
อากรระหว่างประเทศและการด าเนินการตาม FATCA (Agreement between the Government of the 
Kingdom of Thailand and the Government of the United States of America to Improve International 
Tax Compliance and to Implement FATCA) (ความตกลง FATCA) ที่ได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 
ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือน าข้อมูลของผู้เสีย
ภาษีมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศในระยะยาว 
ประกอบกับเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวบรวมและน าส่งข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ 
เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รายงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามความตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภาษี ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับแล้ว ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นไม่ได้คัดค้านในหลักการของ                                    
ร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยในหลักการ 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้มีหน้าที่รายงานรวบรวม และน าส่ง
ข้อมูลที่ต้องรายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ พ.ศ. .... เป็นการก าหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน [1) สถาบัน
การเงิน 2) บริษัทหลักทรัพย์ 3) บริษัทประกันชีวิต 4) บริษัทประกันวินาศภัย 5) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 6) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 7) ผู้ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิต และ 8) บุคคลที่ประกอบธุรกิจรับฝากหลักทรัพย์ รับฝากเงิน หรือด าเนินธุ รกิจเกี่ยวกับการลงทุน] 
ในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องรายงานและน าส่งข้อมูลดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ ตลอดจนหน้าที่ในการจัดเก็บรักษา
ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้ 
   1.1 ก าหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องรายงานให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้มีอ านาจ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีเพ่ือปฏิบัติการตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติ
ตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ) เช่น ข้อมูลบัญชีทางการเงิน ข้อมูลภาษี ฯลฯ 
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   1.2 ก าหนดระยะเวลาในการน าส่งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ โดยให้ผู้มีหน้าที่รายงาน
น าส่งข้อมูลภายในเดือนมิถุนายนของปีถัดไปนับแต่วันสุดท้ายของปีปฏิทินของการได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องรายงาน เว้นแต่
ข้อมูลที่ต้องรายงานในปีแรก ให้ผู้มีหน้าที่รายงานน าส่งข้อมูลที่ต้องรายงานภายในเดือนมิถุนายนของปีถัดจากวันที่
กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ 
   1.3 ก าหนดให้การส่งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อระบบ IDES 
[International Data Exchange Service (IDES) ซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามข้อ 3 อนุวรรค                 
6 ก) ของความตกลงฯ] แจ้งเตือนว่าข้อมูลได้ถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสหรัฐแล้ว 
   1.4 ก าหนดให้เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจได้รับแจ้งความไม่ถูกต้องของข้อมูลจากระบบ IDES 
ที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้มีหน้าที่รายงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รายงานทราบ และผู้มีหน้าที่
รายงานต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและน าส่งข้อมูลที่ต้องรายงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน 
   1.5 ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องจัดเก็ บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานใน                     
การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและการรายงานข้อมูล เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ปี นับแต่ปีที่ได้รับข้อมูล 
  2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการขอหนังสือรับรองสถานะว่าเป็นหรือ                 
ไม่เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. .... เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระบวนการในการพิจารณาค าขอ การยื่นขอ
หนังสือรับรองสถานะของการเป็นหรือไม่เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรอบระยะเวลาในการยื่นค าขอ ช่องทางการ
ด าเนินการ ตลอดจนขั้นตอนการพิจารณารับรองสถานะของผู้มีหน้าที่รายงาน สรุปได้ดังนี้ 
   2.1 ก าหนดให้ผู้ยื่นค าร้องขอหนังสือรับรองสถานะว่าเป็นหรือไม่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตาม
พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2560 
(พระราชบัญญัติ FATCA) จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ FATCA 
   2.2 ก าหนดระยะเวลายื่นค าขอให้ออกหนังสือรับรองสถานะฯ ส าหรับรอบปีปฏิทินที่สิ้นสุด
ก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ให้ยื่นค าร้องขอให้ออกหนังสือรับรองสถานะฯ ภายใน  2 เดือน นับแต่วันที่
กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ส าหรับในปีถัดไปสามารถขอให้ยื่นค าร้องขอให้ออกหนังสือรับรองสถานะฯ ภายในวันที่                  
31 มกราคมของทุกปี 
   2.3 ก าหนดให้ผู้ขอหนังสือรับรองสถานะฯ ยื่นค าขอให้ออกหนังสือรับรองสถานะฯ และ
เอกสารประกอบพิจารณาตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศไทย (รัฐมนตรี       
ว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรี) ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ ผู้ขอให้ออก
หนังสือรับรองสถานะฯ ต้องให้ความยินยอมแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศไทยในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในการพิจารณาสถานะของผู้ยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศสหรัฐอเมริกา 
   2.4 ก าหนดให้มีคณะกรรมการเ พ่ือพิจารณาหนังสือรับรองสถานะที่รัฐมนตรีว่ า                      
การกระทรวงการคลังแต่งตั้ง และมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาค าขอให้ออกหนังสือรับรองสถานะฯ และให้
ความเห็นและค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศไทยในการพิจารณาออกหนังสือรับรองสถานะฯ โดยให้
อธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธาน และผู้แทนจากกรมสรรพากรและส านักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการและ
เลขานุการร่วม 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยฉพาะ ในท้องท่ีต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้แก่ นางมี รักเสมอวงศ์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยฉพาะ ในท้องที่ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้แก่                    
นางมี รักเสมอวงศ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วให้ด าเนินการต่อไปได ้
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. ร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มีสาระส าคัญเป็นการโอนที่ราชพัสดุที่เป็น              
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามหลักฐาน น.ส. 3 ก. เลขที่ 959 ในท้องที่
ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เนื้อท่ีประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา (ท่ีตั้งโรงเรียนบ้านป่าเป้าเดิม) 
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ให้แก่นางมี รักเสมอวงศ์ ซึ่งได้ครอบครองท าประโยชน์อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางมี รักเสมอวงศ์ 
หลักฐาน น.ส. 3 ก. เลขที่ 884 เนื้อที่ 16 ไร่ 0 งาน 00 ตารางวา (โดยปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้าน
ป่าเป้าเพื่อให้เป็นที่ราชพัสดุ) 
  2. กระทรวงการคลังได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ด้วยแล้ว  โดยได้รับฟังความคิดเห็นจาก                    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นางมี รักเสมอวงศ์ (ผู้แลกเปลี่ยน) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านป่าเป้า 
อดีตข้าราชการครูและบุคลากร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและชาวบ้านบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ
ซึ่งเห็นชอบด้วย และได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ www.treasury.go.th และ 
ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th รวมทั้งได้จัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ 
(Checklist) และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าวแล้ว พร้อมกับน าสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าวเผยแพร่ผ่านทาง www.treasury.go.th และ 
www.law.go.th ด้วยแล้ว 
 
3. เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการด าเนินการ       ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม               
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม
และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565 เพ่ือส านักงาน ก.พ. จะได้ด าเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มี
ผลใช้บังคับต่อไป 
  เรื่องเดิม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ (29 กันยายน 2563) รับทราบระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดท าประมวลจริยธรรมและ
ข้อก าหนดจริยธรรมที่ใช้บังคับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล1 และส่วนราชการต่าง ๆ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ส านักงาน ก.พ. รายงานว่า 
  1. โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 13 บัญญัติให้คณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มีหน้าที่และอ านาจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวถึงการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม2 ตลอดจนตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์เป็นระเบียบ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการ
จัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม ทั้งนี้  ในช่วงปี 2563 -2565 ก.ม.จ. ได้ด าเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติดังกล่าวที่ส าคัญ เช่น การจัดท ายุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรม
ภาครัฐ พ.ศ. 2565-2570 (ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว) การก าหนดรูปแบบรายงาน วิธีการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล และการก าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา การก ากับ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริม
จริยธรรม นอกจากนี้ ได้ออกระเบียบ ก.ม.จ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และ
กระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 [ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบด้วยแล้ว 
(มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 กันยายน 2563)] 
  2. ก.ม.จ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ 
ก.ม.จ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อก าหนด
จริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 25653 เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมที่ใช้บังคับ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ และได้แจ้งเวียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างระเบียบฯ แล้ว 
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  3. ส านักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงร่างระเบียบฯ ตามที่ได้รับข้อสังเกตของส านักงานรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) และเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธาน ก.ม.จ. ลงนามแล้ว ซึ่งได้เห็นควรให้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการออกระเบียบ ก.ม.จ. ฉบับดังกล่าว มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   3.1 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมถึงข้อมูลการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม 
การเผยแพร่ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ การน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
การจัดท ามาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องโดยจัดท าเป็นรายงานประจ าปีเสนอต่อองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรม4 แล้วแต่กรณี ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   3.2 ก าหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรม 
ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานของรัฐมีการจัดท าและเสนอรายงานผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม เพ่ือน ามาวิเคราะห์และประเมินผล                
ในภาพรวมเสนอต่อ ก.ม.จ. ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
   3.3 ก าหนดให้การรายงานผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวล
จริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบตามที่ 
ก.ม.จ. ก าหนด 
   3.4 ก าหนดให้ส านักงาน ก.พ. รวบรวมและวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ขององค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรม แล้วแต่กรณี เพ่ือประเมินผลในภาพรวมและจัดท า
รายงานประจ าปีพร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อ ก.ม.จ. ภายในเดือนมกราคมของทุกปีและรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
   3.5 ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวล
จริยธรรมเปิดเผยรายงานการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม        
และกระบวนการรักษาจริยธรรมได้ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
_____________________ 
1 องค์กรกลางบริหารงานบุคคล หมายความถึง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น รวมทั้งคณะกรรมการ
กลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
2 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ซ่ือสัต ย์สุจริต 
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3 ส านักงาน ก.พ. แจ้งว่า ร่างระเบียบฯ จะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การรายงานผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรมฯ และสอดคล้องกับระเบียบ ก.ม.จ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริ ยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษา
จริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานทางจ ริยธรรม
และให้ ก.ม.จ. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
4 องค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรม หมายความว่า องค์กรกลางบริหารงานบุคคล คณะรัฐมนตรีสภากลาโหม ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนและองค์กรที่ ก.ม.จ. วินิจฉัยว่าเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
5 ส านักงาน ก.พ. แจ้งว่า ในส่วนของข้าราชการการเมือง ขณะนี้ยังไม่มีการก าหนดหน่วยงานที่จะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทั้งยังไม่มีการก าหนดหน่วยงานที่จะเป็นผู้รวบรวมและวิเคราะห์รายงานผลการ
ด าเนินการดังกล่าวเพื่อประเมินผลในภาพรวมของข้าราชการการเมือง เสนอต่อ ก.ม.จ. โดยภายหลังจากที่มีการประกาศใช้ระเบียบฯ แล้วจะก าหนดผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวให้ได้ข้อยุติภายในเดือนมีนาคม เพื่อให้สามารถรายงานผลการด าเนินการได้ทันภายในเดือนตุลาคม 2566 
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4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่
อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จั งหวัดกระบี่                 
พ.ศ. 2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และ
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้
ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม และ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้ ทส. เสนอว่า 
  1. ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะ
ลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้พ้ืนที่ที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขต
อนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตควบคุมอาคาร และเขตควบคุมมลพิษในจังหวัดกระบี่ เป็นเขตพ้ืนที่ที่ใช้มาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยให้มีระยะเวลาบังคับใช้ห้าปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลใช้บังคับ 
5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) 
  2. ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามข้อ 1 ได้แก่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลอง
ท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับสองปีนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่                    
31 มีนาคม 2566  
  3. โดยที่กระบวนการยกร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขต
พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลอง
ท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) เพ่ือให้มีผลใช้ บังคับต้องน าเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบซึ่งการด าเนินการปรับปรุงประกาศดังกล่าวข้างต้น ทส. โดย
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการอีก
ระยะหนึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้มีผลใช้บังคับได้ทันกับระยะเวลาการใช้บังคับประกาศตามข้อ 1 และข้อ 2                
ที่จะหมดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ประกอบกับมาตรา 45 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การขยายระยะเวลาประกาศดังกล่าว ให้กระท าได้เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยท าเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น 
เพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ตามประกาศในข้อ 1 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทส. 
จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่
อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 
เพ่ือขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศตามข้อ 1 ออกไปอีกสองปีนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 
2568 
  4. ในคราวประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565             
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับการขยายเวลาตามร่างประกาศในข้อ 3 แล้ว 
  5. ทส. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าวโดยได้รับฟังความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ของ สผ. และระบบกลางทางกฎหมาย และได้มีหนังสือรับฟังความคิดเห็นไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
จังหวัดกระบี่ รวมทั้งได้จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
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กฎหมายและเปิดเผยเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงก าหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟัง ความ
คิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. 2565 ด้วยแล้ว พร้อมทั้ง ทส. ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่               
22 มีนาคม 2565 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย) 
โดยกรมการปกครองได้ตรวจสอบแผนที่ท้ายประกาศตามข้อ 1 แล้วพบว่า แนวเขตการปกครองที่ปรากฏในแผนที่
ท้ายประกาศดังกล่าวสอดคล้องกับค าบรรยายในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก าหนดเขตต าบลในท้องที่ที่
เกี่ยวข้องฉบับปัจจุบัน 
  สาระส าคัญของร่างประกาศ 
  ร่างประกาศในเรื่องนี้มีสาระส าคัญเป็นการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก 
อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 ต่อไปอีก 
สองปีนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 
 
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
ท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย 
อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี               
พ.ศ. 2557 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง 
ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้
และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. ร่างประกาศฯ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอมีสาระส าคัญเป็นการขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง                   
ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะครบก าหนดระยะเวลาการใช้บังคับในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ต่อไปอีกสอง
ปีนับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นไปอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และจัดท าร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขต
พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า                
ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) 
  2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น าร่างประกาศในเรื่องนี้ไปด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงก าหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ 
พ.ศ. 2565 ตลอดจนได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
กรณีการตราร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย) แล้ว 
  



10 
 

6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ... .                  
(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมือง                   
รวมสมุทรปราการ พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556) ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอว่า 
  1. กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดสมุทรปราการว่าภายหลังการประกาศใช้บังคับ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 (ซึ่งได้มีการถ่ายโอน
ภารกิจการวางและจัดท าผังเมืองรวมดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558) ว่าได้มี
นโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) 
ที่มุ่งส่งเสริมให้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในการพัฒนาด้าน
การขนส่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางหลักในการขนส่งทางอากาศในภูมิภาค เชื่อมโยงการขนส่ง                   
ระบบรถ ระบบราง ระบบเรือ และระบบขนส่งทางอากาศ และเชื่อมโยงการให้บริการแก่ผู้เดินทาง นักท่องเที่ยว และ              
การขนส่งในอนาคต 
  2. เพ่ือสนองนโยบายการพัฒนาดังกล่าว บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) จึงมี
ความจ าเป็นในการจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการพัฒนากิจกรรมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น           
การก่อสร้างอาคารรองรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสาร อาคารตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า (Certify Hub) ก่อน
ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการที่ต่อเนื่องกับกิจการท่าอากาศยานต่าง ๆ อย่างไรก็
ตาม พ้ืนที่ที่ ทอท. จะใช้ด าเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในที่ ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินเพ่ือสงวนรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและส่งเสริมการเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรมตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ท าให้พ้ืนที่บริเวณ
ดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการโครงการตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของ ทอท. ได้ 
  3. ต่อมาองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรปราการจึงได้เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ในประเด็นการขอแก้ไขด้านการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ ก. 1 - 3 (บางส่วน) จ านวน 5 แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 786, 772, 15, 32 และ 
199 เนื้อที่ 560 - 1 - 99 ไร่ ของ ทอท. ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ               
(สีน้ าเงิน) เพ่ือด าเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาที่ดินและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการ
ประกอบกิจการท่าอากาศยาน ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการผังเมือง (ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518) 
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้
แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ดังกล่าวแล้ว และน าไปปิดประกาศเป็นเวลา
สามสิบวันปรากฏว่าไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นข้อคิดเห็น และได้เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือทราบ เมื่อวันที่                
20 พฤศจิกายน 2562 
  4. ต่อมาได้มีประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่         
25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งพระราชบัญญัติการผังเมืองดังกล่าวบัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518        
ทั้งฉบับ และได้แก้ไขรูปแบบการประกาศใช้บังคับกฎหมายในส่วนของผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็น                  
ผู้วางและจัดท าผังขึ้นใหม่ โดยได้ด าเนินการประกาศใช้บังคับเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย (เดิมประกาศใช้บังคับ
เป็นกฎกระทรวง) ประกอบกับมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ บัญญัติให้ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการวางและจัดท าตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพ่ิมเติมในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2562 ใช้บังคับ การด าเนินการต่อไปส าหรับการนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนด 
และในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ผัง
เมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดวางและท าผัง ซึ่งคณะกรรมการผังเมือง (ตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2518) ได้ให้ความเห็นชอบแล้วและอยู่ในขั้นตอนการยกร่างกฎหมาย ให้ด าเนินการออกเป็นประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือใช้บังคับต่อไป 
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  5. มท. โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดท าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ                    
พ.ศ. 2556) ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ที่บัญญัติว่า 
“เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 29 แล้ว ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ใดยื่นค าร้องตามมาตรา 30 หรือมีแต่
คณะกรรมการผังเมืองสั่งยกค าร้องดังกล่าวหรือเมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้กรม
โยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด าเนินการเพ่ือออกประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า ในการนี้ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองน าประกาศกระทรวงมหาด ไทย
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยตรงเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน” ทั้งนี้ในกระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวม
ก่อนที่จะได้จัดท าเป็นร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง                   
ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว 
  สาระส าคัญของร่างประกาศ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ ก. 1 - 3 (บางส่วน) จ านวน 5 แปลง ได้แก่ 
โฉนดที่ดินเลขที่ 786, 772, 15, 32 และ 199 เนื้อท่ี 560 - 1 - 99 ไร่ ของ ทอท. ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ าเงิน) บริเวณ ส. - 1 - 1 ใบบริเวณ ก. 1 - 3 เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ 
พ.ศ. 2556 
(ฉบับเดิม) 

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ                  

พ.ศ. .... 
(ฉบับแก้ไข) 

แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังสี) 
บริเวณ ก. 1 - 3  เพ่ิม บริเวณ ส. - 1 - 1 ในบริเวณ ก. 1 - 3 

ข้อก าหนด 
 ข้อ 6 การใช้ประโยชน์ที่ ดินตามแผนผั ง
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
 (13) ที่ดินประเภท ส. ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสถาบันราชการ 
กิจการของรัฐที่ เกี่ ยวกับการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์  จ าแนกเป็น
บริเวณ ส. - 1 ถึง ส. - 13 

 ข้อ  6  การใช้ประโยชน์ที่ ดินตามแผนผั ง
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
 (13) ที่ดินประเภท ส. ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสถาบันราชการ 
กิจการของรัฐที่ เ กี่ ยวกับการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์  จ าแนกเป็น
บริเวณ ส. - 1 และ ส. - 1 - 1 และบริเวณ ส. - 2 ถึง          
ส. - 13 

รายการประกอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  
 
 ก. 1 - 3 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 1,000 
เมตร กับศูนย์กลางถนนสายบึงปลาเหม็น - อ่อนนุช (วัด
ศรีวารีน้อย) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะ 
3,500 เมตร และเส้นตั้ งฉากกับคลองบางน้ าจืด              
ฝั่งตะวันตก 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินในรายการ ก. 1 - 3 และ 
รายการ ส. 1 - 1 ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 
 ก. 1 - 3 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 1,000 
เมตร กับศูนย์กลางถนนสายบึงปลาเหม็น - อ่อนนุช (วัด
ศรีวารีน้อย) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะ 
3,500 เมตร และเส้นตั้ งฉากกับคลองบางน้ าจืด              
ฝั่งตะวันตก 
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  ด้านตะวันออก จดคลองบางน้ าจืด    
ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต ้จดถนนสาย ง 2 ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองหนองงูเห่า           
ฝั่งตะวันออก 

  ด้านตะวันออก จดคลองบางน้ าจืด    
ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต ้จดถนนสาย ง 2 ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองหนองงู เห่า            
ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส. - 1 - 1            
ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน (แก้ไขเพ่ิมเติมในครั้งนี้) 
 ส. - 1 - 1 ศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการ             
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แก้ไขเพ่ิมเติมในครั้งนี้) 

 
7. เรื่อง ร่างกฎหมายการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติ ดังนี้ 
  1. รับทราบการยกเลิกหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับการ
บริจาคด้านสาธารณสุข ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ 
  1. เป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลเพ่ือสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุขให้แก่หน่วยรับบริจาครวม 10 แห่ง ได้แก่ (1) สภากาชาดไทย                      
(2) มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (3) ศิริราชมูลนิธิ (4) มูลนิธิจุฬาภรณ์ (5) มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (6) มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน                
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (7) มูลนิธิโรคมะเ ร็ง 
โรงพยาบาลศิริราช (8) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (9) มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ (10) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
  2. เพ่ิมเติมหน่วยรับบริจาครวม 3 แห่ง ได้แก่ (1) มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา และ (3) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก 
โดยให้หักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจ านวนเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคส าหรับการบริจาคผ่านระบบ
บริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากรที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่               
31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
  3. ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจาก
การโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้า หรือการกระท าตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคทั้ง               
13 แห่งดังกล่าว (การบริจาคท่ีดิน รถยนต์ และทองค า)  
  4. กระทรวงการคลังได้เคยเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2564 และวันที่                    
26 กรกฎาคม 2565 เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับการบริจาค
ด้านสาธารณสุข รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และ 
26 กรกฎาคม 2565 ซึ่งการยกเลิกหลักเกณฑ์ฯ ในครั้งนี้ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มความรุนแรงของโรคดีขึ้น อัตราการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลด
น้อยลง และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับการบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคดังกล่าว โดยให้หักลดหย่อนหรือ
หักรายจ่ายได้ 1  เท่า [ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 2) ฯ] มีความ
เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจให้มีการบริจาคแล้ว 
  กระทรวงการคลังได้รายงานประมาณการการสูญเสียรายได้ตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยคาดว่ามาตรการทางภาษีดังกล่าวจะท าให้ภาครั ฐจัดเก็บ
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ภาษีลดลงประมาณปีละ 370 ล้านบาท แต่จะเป็นการช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลในด้าน
สาธารณสุขได้อีกทางหนึ่ง 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ก าหนดให้ยกเ ว้นภาษี เงินได้ส าหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์                       
(e-Donation) ให้แก่หน่วยรับบริจาค รวม 13 แห่ง ได้แก่ (1) สภากาชาดไทย (2) มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ                
(3) ศิริราชมูลนิธิ (4) มูลนิธิจุฬาภรณ์ (5) มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ (6) มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์                    
เขตร้อนฯ (7) มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช (8) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (9) มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า                
(10) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (11) มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกฯ (12) มูลนิธิสนับสนุนสถาบัน
ประสาทวิทยา และ (13) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2567 ดังนี้ 
   1) บุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นส าหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ                   
หักลดหย่อนเป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมค านวณกับเงินได้ที่ก าหนดให้มีการยกเว้นภาษี
เงินได้เป็นจ านวนสองเท่าของเงินที่ได้จ่ายตามกรณีที่ก าหนดไว้แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมิน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น 
   2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นส าหรับเงินได้เป็นจ านวนสองเท่าของ
รายจ่ายที่บริจาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมค านวณกับรายจ่ายที่ก าหนดให้มีการยกเว้นภาษี
เงินได้เป็นจ านวนสองเท่าของรายจ่ายแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะ
หรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา 
  2. ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บุคคล
ธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือ
ส าหรับการกระท าตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคทั้ง 13 แห่งดังกล่าว (การบริจาค
ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ที่ดิน รถยนต์ และทองค า เป็นต้น) ที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่                 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยผู้โอนจะต้องไม่น าต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็น
ค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
 
8. เรื่อง ร่างกฎหมายการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยภาษีเงินได้ รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ กค. เสนอว่า  
  1. จากการด าเนินการตามมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการ
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
   1.1 ผู้ประกอบการใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ในปี 2565 จ านวน 1,657 ราย 
เพ่ิมข้ึน 405 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 32.34 เมื่อเทียบกับปี 2564 (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 
ระบบ e-Tax Invoice & 

e-Receipt 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(1 ม.ค. - 30 ก.ย. 65) 
จ านวนผู้ใช้ (ราย) 727 1,252 1,657 

   1.2 ผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding Tax ในปี 
2565 จ านวน 2,304 ราย และ 915,997 รายตามล าดับ โดยมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding 
Tax จ านวน 8,868.61 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นประมาณ 4,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.63 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
(ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 
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ระบบ e-Withholding Tax ปี 2563 
(31 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63) 

ปี 2564  ปี 2565 
(1 ม.ค. - 30 ก.ย. 65) 

ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย (ราย) 280 1,513 2,304 
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
(ราย)  

10,611 714,683 915,997 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
(ล้านบาท 

443.84 4,856.15 8,868.61 

  2. ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมการแปลงเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) และการใช้ระบบ 
e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนช่วยให้การจัดการ
ภาษีเป็นเรื่องง่าย ช่วยลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กค. 
พิจารณาแล้วเห็นควรขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตาม                  
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 718) พ.ศ. 2564 ออกไป
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (มาตรการเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565) และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการ
ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 373 (พ.ศ. 2564) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (มาตรการเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่ 
31 ธันวาคม 2565) โดยเห็นควรปรับลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ 
e-Withholding Tax เหลือร้อยละ 1 (เดิมร้อยละ 2) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหักและน าส่งภาษีผ่านระบบ                
e-Withholding Tax มากขึ้น 
  3. กค. ได้พิจารณาการสูญเสียการได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว ดังนี้ 
   3.1 ประมาณการสูญเสียรายได้  
   การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะท า
ให้สูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 20 ล้านบาท และการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการ
ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ไม่ท าให้สูญเสียรายได้ภาษีเนื่องจากผู้ประกอบการ
ยังคงมีหน้าที่น าเงินได้พึงประเมินไปรวมค านวณภาษีเงินได้ต่อไป 
   3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    (1) ช่วยให้ภาคเอกชนใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ                  
e-Withholding Tax อย่างแพร่หลายในการท าธุรกรรมระหว่างกันและการท าธุรกรรมกับภาครัฐ อันจะช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลและการแปลงเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
    (2) ช่วยลดต้นทุนการจัดท า การจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งต้นทุนการปฏิบัติหน้าที่
ทางภาษีของภาคเอกชน 
    (3) ช่วยให้ผู้ประกอบการมีกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลาด าเนินมาตรการ
ลดอัตราภาษีเงินได้ ปีละประมาณ 9,800 ล้านบาท (ใช้ฐานจากปี 2564 ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้ อยละ 2 จะมีเม็ด
เงินหมุนเวียนประมาณ 5,000 ล้านบาท และถ้าหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเท่า) 
ซึ่งกระแสเงินสดที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าวจะเป็นเม็ดเงินที่หมุนเวียนเพิ่มมูลค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจต่อไป 
    (4) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี รวมถึง
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร                  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในระบบภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจ านวน 2 เท่าของค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ 
   1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในระบบใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax Invoice & e-Receipt)  
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   2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding 
Tax) และ 
   3. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการระบบใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax Invoice & e-Receipt) และระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) จากผู้ให้บริการ
ทั้งนี้ ส าหรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีได้รับยกเว้น
ภาษีตามร่าง พ.ร.ฎ. ที่ กค. เสนอ 

สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข 

1. การลงทุนในระบบใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax Invoice & e-Receipt)  
[รายจ่ายที่ใช้ เ พ่ือลงทุนในระบบการ
จัดท าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระบบรับ
ข้อมูล การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ร่วม หรือการจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการจัดท า ส่งมอบ 
รั บ  ห รื อ เ ก็ บ รั ก ษ า ใ บ ก า กั บ ภ า ษี
อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
แต่ไม่รวมค่าซ่อมแซมอุปกรณ์] 

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้เป็นจ านวน 2 เท่า
ของค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนท า
ระบบ (e-Tax Invoice & 
e-Receipt) 

• ต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 
• ทรัพย์สินที่ลงทุนต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
     - ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
     - เป็นทรัพย์สินที่น ามาหักค่าสึกหรอ
และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ โดย
ต้องได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
     - อยู่ในราชอาณาจักร 
     - น ามาใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 3 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน นับ
แต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ได้มาและ
พร้อมใช้งาน 
     - ไม่เป็นทรัพย์สินที่น าไปใช้ในกิจการ
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่า
ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย หรือกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน  

2. การลงทุนในระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)  
[รายจ่ายเพ่ือการลงทุนในระบบการ
น าส่งภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ร่วม 
อุปกรณ์เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้น าส่งภาษี แต่
ไม่รวมค่าซ่อมแซมอุปกรณ์] 

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้เป็นจ านวน 2 เท่า
ของค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนท า
ร ะบบ  (e-Withholding 
Tax) 

3. การใช้บริการระบบใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax Invoice & e-Receipt)  แ ล ะ
ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Withholding Tax)  จากผู้ให้บริการ  
[ค่าบริการของผู้ให้บริการจัดท าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  หรือค่าบริการน าส่ ง
ข้อมูล อิ เล็ กทรอนิกส์  ค่ า ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือค่าใช้พ้ืนที่เก็บข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ค่าบริการของผู้ให้บริการ
น าส่งเงินภาษี และค่าบริการใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จ่ายไปเพ่ือการน าส่ง
ภาษีผ่านระบบ e-Withholding Tax] 

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้เป็นจ านวน 2 เท่า
ของค่าใช้จ่าย (ค่าบริการ
ของผู้ให้บริการจัดท า ส่ง 
จดัเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
และค่าบริการน าส่งเงินภาษี
ผ่านระบบ e-Withholding 
Tax) 

• ต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 

  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ 
ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e- Withholding Tax) ลด
อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตราร้อยละ 5 อัตรา อัตราร้อยละ 3 และอัตราร้อยละ 2 เหลืออัตราร้อยละ 1 
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ส าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่                    
31 ธันวาคม 2568 โดยให้ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ส าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามที่กฎกระทรวง
ก าหนด เช่น 
 

นิติบุคคล (ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคม) บุคคลธรรมดา 
1. เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า เช่น ค่า
นายหน้า ค่าโบนัส เป็นต้น 
2. ค่ากู๊ดวิลล์ (ค่าความนิยมในตัวบริษัทจะเกิดข้ึนตอน
บริษัทนั้นขายกิจการ) ค่าลิขสิทธิ์ 
3. ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าเรือ 
4. เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น วิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม  
5. เงินที่ได้จากการรับเหมา 
6. เงินที่ได้จากการจ้างท าของ เงินรางวัลในการประกวด 
การแข่งขัน ชิงโชค 

1. ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าเรือ 
2. เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น วิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม  
3. เงินที่ได้จากการรับเหมา  
4. เงินที่ได้จากการจ้างท าของ เงินรางวัลในการประกวด 
การแข่งขัน ชิงโชค 
5. ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
ประเทศไทย 

 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอและให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  1. ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการปรับเพิ่มจ านวนเงินสะสมของสมาชิก
และเงินสมทบของรัฐบาลเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (ไม่เกินบัญชีเงินสมทบสูงสุดท้ายพระราชบัญญัติกองทุน               
การออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554) เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการออมส าหรับสมาชิกใหม่และกระตุ้นการออมเงินอย่างต่อเนื่อง
ส าหรับสมาชิกรายเดิม สร้างความมั่นคงในอนาคตให้สมาชิกมีเงินเพียงพอในการด ารงชีพยามชราภาพ และเป็น                 
การแบ่งเบาภาระการคลัง เมื่อแรงงานนอกระบบเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ดังนี้ 
   1) ปรับเพิ่มการจ่ายเงินสะสมสูงสุดของสมาชิกเข้ากองทุนไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 
(เดิมไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี เพ่ิมข้ึนอีก 16,800 บาท)  
   2) ปรับเพิ่มการจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลส าหรับสมาชิกทุกช่วงอายุรวมแล้วต้องไม่เกิน 
1,800 บาทต่อปี ดังนี้  
    2.1) สมาชิกอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ รัฐสมทบให้ร้อยละ 50 ของเงินสะสมแต่ 
ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี (เดิมไม่เกิน 600 บาทต่อปี และบัญชีเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2554 ก าหนดให้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี) 
    2.2) สมาชิกอายุเกิน 30 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ รัฐสมทบให้ร้อยละ 
80 ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี (เดิมไม่เกิน 960 บาทต่อปี และบัญชีเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ก าหนดให้ไม่เกิน 4,800 บาทต่อปี) 
    2.3) สมาชิกอายุเกิน 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รัฐสมทบให้ร้อยละ 100 ของเงินสะสม
แต่ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี (เดิมไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี และบัญชีเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติกองทุนการออม
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 ก าหนดให้ไม่เกิน 6,000 บาทต่อปี) รัฐจ่ายเงินสมทบให้มากที่สุดเนื่องจากบุคคลดังกล่าวมี
ระยะเวลาออมสั้นกว่าช่วงอายุอ่ืน เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มาตรา 30 บัญญัติ
ให้มีสิทธิออมได้ถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 
  กระทรวงการคลังได้พิจารณาการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 และ
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยเห็นว่า มาตรการดังกล่าวเป็น                
ภาระผูกพันที่ไม่สามารถประมาณการวันสิ้นสุดโครงการได้  ประกอบกับมาตรา 32 วรรคหนึ่งและวรรคสี่                       
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 บัญญัติว่า “ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบตามระดับอายุของผู้
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เป็นสมาชิกและเป็นอัตราส่วนกับจ านวนเงินสะสมตามบัญชีเงินสมทบ โดยการจ่ายเงินสมทบ ให้จ่ายภายในสิ้น
เดือนถัดจากเดือนที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ดังนั้น งบประมาณรายจ่ายที่เกิดขึ้นจึงขึ้นอยู่กับจ านวน
สมาชิกที่เพิ่มขึ้นและจ านวนเงินที่สมาชิกน าส่ง โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบตามระดับอายุของสมาชิก โดยในปี 
2566 สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติมีประมาณ 2,575,000 คน หากมีสมาชิกน าส่งเงินร้อยละ 20 ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมด (ประมาณ 515,000 คน) รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินสมทบประมาณ 1,035 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือน
ตุลาคม ปี 2565 รัฐบาลจ่ายเงินสมทบประมาณ 350 ล้านบาท) แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวจะเป็นการจูงใจ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานนอกระบบ (ประมาณ 19 ล้านคนทั่วประเทศ) สร้างความเป็นธรรมในการดูแลจาก
ภาครัฐ รวมทั้งเป็นการลดภาระทางการคลังด้านการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวของประเทศในอนาคตเพื่อเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 
10. เรื่อง ร่างพระราชก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  1. ร่างพระราชก าหนดฯ ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ เป็นการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ตุลาคม 2565 โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันมีการ
หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินโดยผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้ที่ท าการเปิด
บัญชี บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) เพ่ือน าเงินหรือทรัพย์สินมาใช้ในการกระท า
ความผิดอาญาจ านวนมาก โดยเฉพาะที่เกิดจากการหลอกลวงหรือฉ้อโกงประชาชนให้มีการท าธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
หรือโอนเงินให้แก่ผู้กระท าความผิด โดยเมื่อผู้กระท าความผิดได้รับเงินจากผู้เสียหายแล้วก็จะมีการโอนเงินของ
ผู้เสียหายต่อไปยังบัญชีอ่ืนซึ่งเป็นของผู้ร่วมขบวนการด้วยกันต่อไปเป็นทอด ๆ อย่างรวดเร็ว หรือท่ีเรียกว่า “บัญชีม้า” 
ซึ่งจากข้อมูลสถิติการฉ้อโกงและหลอกลวงประชาชนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ปรากฏว่า มีประชาชนถูกหลอกลวง
ได้รับความเดือดร้อนและสูญเสียทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก โดยจากสถิติตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 ตุลาคม 2565 มีจ านวน
คดีออนไลน์กว่า 114,000 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 22,000 ล้านบาท เฉลี่ย 800 คดีต่อวัน และมีแนวโน้ม
ที่การกระท าความผิดดังกล่าวจะขยายตัวและแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็ว อันก่อให้เกิดผลร้ายและเป็นอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สมควรก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดเป็นการเฉพาะขึ้น เพ่ือ
ก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประกอบกับปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการ
แก้ไขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน และเรื่องดังกล่าวเป็นอาชญากรรมที่ท าต่อประชาชน
ทั่วไป อันเป็นเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนจ านวนมาก และเป็นอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งมิจฉาชีพได้มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการฉ้อโกงอยู่เสมอ เพ่ือ
หลบเลี่ยงการป้องกันและปราบปรามของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได้ เพ่ือรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ทันต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราเป็นพระราชก าหนดขึ้น ตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
  2. ร่างพระราชก าหนดฉบับนี้เป็นการก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี เพ่ือคุ้มครองประชาชนที่สุจริตซึ่งถูกหลอกลวงให้โอนเงินโดยผ่ านการติดต่อทางโทรศัพท์หรือวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ที่เปิดบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าเงินหรือทรัพย์สินมา
ใช้ในการกระท าความผิดอาญา โดยก าหนดให้มีกลไก “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี” เพ่ือก าหนดแนวทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้ความเห็นชอบระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล และก าหนดหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ก าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจมีอ านาจแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและธุรกรรม
ของลูกค้าในระหว่างสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจนั้น ผ่านระบบหรือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
คณะกรรมการเห็นชอบ รวมทั้งให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมีอ านาจแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการในระหว่างกัน โดย
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน ปปง. และหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนนั้น 
(ปัจจุบันไม่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร แอปพลิเคชัน หรือเครื่องมือทางเทคโนโลยี
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อ่ืน ๆ ของผู้กระท าความผิดหรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน) โ ดยก าหนดบท
ยกเว้นให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชก าหนดนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ก าหนดให้ส านักงาน กสทช. จัดท า
ระบบฐานข้อมูลกลางเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ข้อความสั้น และข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์จากผู้ให้เครือข่ายโทรศัพท์ และผู้ให้บริการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการสืบสวนสอบสวนและป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ือระงับการท าธุรกรรมของสถาบัน
การเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจ โดยในกรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจพบเหตุอันควรสงสัยเอง หรือได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจด าเนินคดีอาญา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือจาก
ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือจากผู้เสียหาย ว่าบัญชีหรือกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ใดอาจถูกใช้ในการกระท าธุรกรรม
เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจสามารถระงับการท าธุรกรรม
และแจ้งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนระงับการท าธุรกรรม รวมถึงระงับการท าธุรกรรมต่อไปเป็น
ทอด ๆ ไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้มีการตรวจสอบและพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป              
อันเป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้งการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ทันท่วงที รวมทั้งก าหนดบทลงโทษส าหรับการที่
บุคคลใดเปิดบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือประเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้มีเจตนาใช้เพ่ือตนหรือเพ่ือกิจการที่ตน
เกี่ยวข้อง และกรณียินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้หรือยืมใช้ซิมโทรศัพท์ของตนในประการที่รู้หรือควรจะรู้ว่าอาจจะน าไปใช้
ในทางทุจริตหรือผิดกฎหมาย และบทลงโทษส าหรับการเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพ่ือให้มี
การซื้อขายบัญชี บัตรอิเล็กทรอนิกส์ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือซิมโทรศัพท์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระท าความ  
ผิดอาญา 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
11. เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบ เพ่ือเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 
  สาระส าคัญ 
  “เอกสารระเบียบวาระธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ส าหรับ
รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร” เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3                 
พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ซึ่งจัดท าขึ้นตามข้อแนะน าของสภาผู้ ราษฎร เพ่ือแสดงถึงเป้าหมายและ              
แนวทางการขับเคลื่อนสาระส าคัญรายหมวดของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ความ
เป็นมาและกระบวนการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 รวมถึงคณะผู้จัดท า 
และประเด็นค าถาม-ค าตอบจากข้ออภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 
เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความเข้าใจถึงกระบวนการจัดท าและการขับเคลื่อน รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมนูญฯ ได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่ได้มีการแก้ไขเนื้อหาสาระของ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3              
พ.ศ. 2565 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 แต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดของเอกสาร 
ดังนี้ 
  1. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้
เห็นชอบแล้ว เมื่อ 20 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อระบบ
สุขภาพ ในระยะ 5 ปี ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิด ปรัชญาและเป้าหมายร่วมของระบบสุขภาพในธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และ ส่วนที่ 3 มาตรการส าคัญสู่เป้าหมายระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องที่ระบุไว้ใน มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 รวมถึงยังได้ระบุ                           
แนวทางการวัดผลส าเร็จของระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และนิยามศัพท์เอาไว้ด้วย 
  2. เป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนสาระส าคัญรายหมวดของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นรายละเอียดของการน าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ                  
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ในข้อ 1 สู่การปฏิบัติ ซึ่งจะใช้ เป็นส่วนแนบอยู่กับสาระส าคัญทั้ง 3 ส่วนของธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการระบุสถานการณ์ ปัญหา/ประเด็นท้าทาย เป้าหมายและ
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มาตรการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายระบบสุขภาพที่เป็นธรรม รวมทั้งแนวทางในการวัดผลส าเร็จในระยะ 5 ปี 
ของแต่ละสาระส าคัญรายหมวดตามที่ระบุใน มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ไว้อย่าง
ชัดเจน ส าหรับน าไปใช้อ้างอิงเพ่ือการปฏิบัติต่อไป 
  3. ความเป็นมาและกระบวนการจัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3                   
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ทราบถึงที่มาและกระบวนการจัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 
โดยกลไกคณะกรรมการจัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 คณะอนุกรรมการและคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน และการท างานทางวิชาการบนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  4. ค าถามและค าตอบ (Q&A) เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3               
พ.ศ. 2565 ที่รวบรวมมาจากประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายและตั้งค าถามในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เพ่ือให้มีความเข้าใจถึงกระบวนการจัดท าและขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ได้ดียิ่งขึ้น 
  5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และรายชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ทราบถึงรายนามของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3                
พ.ศ. 2565 ที่อยู่ในกลไกต่าง ๆ พร้อมทั้งรายชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างส าคัญในการน าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ไปใช้ในการอ้างอิงในกระบวนการท างานเพ่ือการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ร่วมกัน 
 
12. เรื่อง รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564 ตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)1 และมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบายต่อไป ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานรับความเห็น
ของกระทรวงการคลังและข้อเสนอแนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  พม. รายงานว่า กผส. ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ได้มีมติรับทราบ
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
  1. สถานการณ์ผู้สูงอายุ 

ประเด็น สาระส าคัญ 
สถานการณ์โลก  ในปี 2564 โลกมีจ านวนประชากรรวมทั้งหมด 7,875 ล้านคน โดยมีผู้สูงอายุ* 1,082 ล้านคน 

คิดเป็นร้อยละ 13.7 ของประชากรทั้งหมด 
สถานการณ์ในภูมิภาค - ทวีปยุโรปมีประชากรสูงอายุรวมทั้งหมด 195 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 26.1                    

ของประชากรทวีปยุโรปทั้งหมด (748 ล้านคน) และทวีปอเมริกาเหนือมีประชากร            
สูงอายุรวมทั้งหมด 87 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ของประชากรทวีปอเมริกาเหนือ
ทั้งหมด (371 ล้านคน)  ดังนั้น 2 ทวีปดังกล่าวจึงเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์* และ
เกือบทุกภูมิภาคทั่วโลกได้กลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ว* ยกเว้นทวีปแอฟริกาซึ่งเป็น
ภูมิภาคเดียวที่ยังไม่เป็นสังคมสูงอายุ (มีอัตราผู้สูงอายุร้อยละ 5.6) 
- อาเซียนมีประชากรสูงอายุรวมทั้งหมด 76 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของ
ประชากรอาเซียนทั้งหมด (671 ล้านคน) โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ ที่
เป็นสังคมสูงอายุแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเมียนมา 
(ท่ียังไม่เป็นสังคมสูงอายุ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์) 

สถานการณ์ใน
ประเทศไทย 

- ในปี 2564 ไทยมีประชากรรวมทั้งหมด 66.7 ล้านคน โดยมีผู้สูงอายุ จ านวน                    
12.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ของประชากรไทยทั้งหมด แบ่งตามกลุ่มช่วงอายุได้ 
ดังนี้  

ช่วงอายุ จ านวน (ล้านคน) 
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ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี)  7.6 
ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี)  3.5 
ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)  1.4 

ทั้งนี้ ปี 2564 เป็นปีแรกที่มีจ านวนคนตาย (563,650 คน) มากกว่าจ านวนเด็กเกิด
(544,570 คน) ท าให้อัตราประชากรติดลบเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
- ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรไทยจะมีจ านวนลดลง โดยจ านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น
จาก 12.5 ล้านคน ในปี 2564 เป็น 20.5 ล้านคน ในปี 2583  คิดเป็นร้อยละ 31.4 ของ
ประชากรทั้งหมด 
- จ านวนผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จ านวน 2,196 คน [อยู่ภายใต้การดูแลของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 910 คน และภายใต้การดูแลของ พม. 
จ านวน 1,286 คน] 
- สถานะสุขภาพของผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อม จ านวน 6.8 แสนคน และ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะติดเตียง จ านวน 46,779 คน 

  2. สถานการณ์ผู้สูงอายุกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปี 2564 ผู้สูงอายุติดเชื้อ 
จ านวน 182,950 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 ของประชากรติดเชื้อทั้งหมด (จ านวน 1.67 ล้านราย) มีอัตราการเสียชีวิต
สูงถึง 14,597 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.8 ของประชากรติดเชื้อและเสียชีวิตทั้งหมด (จ านวน 20,917 ราย) ทั้งนี้             
มีผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จ านวน 8.22 ล้านคน เข็มที่ 2 จ านวน 7.38 ล้านคน และเข็มที่ 3 จ านวน               
0.70 ล้านคน2 
  3. การปรับตัวและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุในช่วงโควิด-19 
   3.1 การเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้สูงอายุ3 รัฐบาลได้ประกาศใช้
มาตรการความช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ เพ่ือลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจาก
ผลกระทบของโควิด-19  ไดม้ีโครงการส าคัญที่มีผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งของผู้ได้รับประโยชน์ เช่น โครงการเพิ่มก าลังซื้อ
ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) โครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษและโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โดยร้อยละ 99.3 ของผู้สูงอายุ รับรู้/รับทราบมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐ แต่ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุ (ร้อยละ 32.2) ประสบปัญหาในการลงทะเบียนผ่านระบบ                    
อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้สิทธิตามมาตรการที่ภาครัฐก าหนด 
   3.2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต พบว่า มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 54.6) ของผู้สูงอายุไม่ใช้
อินเทอร์เน็ต โดยมีสาเหตุมาจาก (5 อันดับแรก)4 ดังนี้  
   

เหตุผล ร้อยละ 
ไม่มีพ้ืนฐานความรู้/ใช้งานไม่เป็น  42.0 
ยาก/ซับซ้อน/ไม่เข้าใจ 17.7 
ไม่ต้องการใช้งาน 8.3 
ไม่มีอุปกรณ์ 7.6 
ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  7.5 

 
   3.3 ความเป็นธรรมทางดิจิทัลส าหรับทุกวัย ในช่วงโควิด-19 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น
อย่างก้าวกระโดดและเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้การใช้ชีวิตประจ าวันทั้งการท างานและการเรียนหนังสือ รวมถึงท า
ให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลรอบข้างและสังคมได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น แต่ขณะเดียวกันกลับเป็นสังคมที่มีการ
แบ่งแยกทางดิจิทัล (digital divide)5 โดยในปี 2564 มีประชากรไทยประมาณร้อยละ 15 ที่ยังไม่สามารถเข้าถึง
บริการอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะเชื่อมต่อทางดิจิทัลน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับประชากรวัยอ่ืน 
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนความเป็นธรรมทางดิจิทัลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยจึงเกิดข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่อาจเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันความเป็นธรรมทางดิจิทัล ดังนี้ 
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ประเด็น รายละเอียด เช่น 
1. ข้อเสนอแนะเชิงเนื้อหา  
 1.1 ด้ านการจัดการ
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับสังคมสูงอาย ุ
 
 
  

 
- ลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้รอบคลุม
ทุกพื้นที ่
- จัดสวัสดิการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต 
- เพ่ิมทักษะและการรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อออนไลน์ 
- ส่งสริมการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ นวัตกรรม แพลตฟอร์มและแอป
พลิเคชันที่เป็นมิตรมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ที่ใช้งาน
สะดวก ไม่ยุ่งยาก 

 1.2 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความม่ันคง
ของผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี 

- พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดระยะเวลา และลดความแออัดในการเข้ารับ
บริการของผู้สูงอายุ  
- จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพ่ิม
รายได้ด้วยการท าธุรกิจหรือท างานรับจ้างอิสระผ่านช่องทางออนไลน์ 
- สร้างแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ที่เป็นช่องทางการตลาดให้แก่ผู้สูงอายุ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงกลไก 
 

- จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานที่รวมผู้ รับผิดชอบหลายภาคส่วนเข้า
ด้วยกันโดยรวมผู้สูงอายุเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการตัดสินใจ ทั้งใน
ระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น 
- พัฒนากรอบนโยบายแบบบูรณาการที่ครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัยโดย
ค านึงถึงบริบทของนโยบายและเนื้อหาของแนวปฏิบัติหรือโครงการที่ผ่านมา 
- ก าหนดกรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความชัดเจน รวมถึงการบังคับใช้ต่อเรื่องที่ผิดกฎหมาย 
- จัดหาแหลง่เงินงบประมาณที่เพียงพอและยั่งยืนต่อการด าเนินนโยบายและ
โครงการ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- พัฒนาระบบก าลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เพียงพอและเหมาะสม 
- สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีส าหรับคนทุกวัยโดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ 
- จัดท ากลไกการติดตามและประเมินผลให้ชัดเจนและมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
  4. การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุในไทย 
   4.1 มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุและมาตรการเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์โควิด -19                 
ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) พม. กระทรวงแรงงาน (รง.) สธ. ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  และกรุงเทพมหานคร (กทม. ) ได้มีการด าเนินงานส่งเสริม
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านมาตรการต่าง ๆ  
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้ 

ประเด็น ผลการด าเนินงาน เช่น 
1. ด้านเศรษฐกิจและ
การเงิน 

- จัดท าโครงการต่อเนื่องจากปี 2563 จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการเพ่ิม
ก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 (2) โครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (3) โครงการคนละครึ่ง และ (4) โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้      
- ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการ
ผ่อนช าระหนี้ให้ผู้สูงอายุ จ านวน 2,769 ราย เป็นเงินประมาณ 44 ล้านบาท 
- ขับเคลื่อนโครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัยและ
โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพและ
มีการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 13,191 คน 
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2. ด้านการดูแลจิตใจ 
 

- จัดกิจกรรมดูแลด้านสุขภาพจิตโดยอาศัยเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต) และศูนย์สุขภาพชุมชน เช่น (1) ตรวจเช็คสุขภาพใจ เป็นการ
ประเมินสภาพจิตใจรูปแบบออนไลน์ และ (2) พัฒนาระบบการดูแลสังคมจิตใจ
ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ด าเนินการในพ้ืนที่ รพ.สต. จ านวน 7,352 แห่ง 
โดยพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและผู้ดูแลผู้สู งอายุให้
ช่วยเหลือดูแลสังคมและจิตใจผู้สูงอายุ 
- จัดท าโครงการ “โทรหาเพราะห่วงใย สายด่วน... เรามีเรา” เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จ านวน 3,978 ราย และได้ส่งต่อความ
ห่วงใยสถานดูแลผู้สูงอายุเอกชน จ านวน 190 แห่ง 

3. ด้านสวัสดิการสังคม 
และการส่งเสริมการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

- ปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้เหมาะสมและปลอดภัย จ านวน 20 แห่ง รวมทั้ง 
จัดท าสื่อเทคนิคการดูแลบ้านผู้สูงอายุให้ห่างไกลโควิค-19 
- จัดท าคู่มือบ้านปลอดภัยกับชีวิตวิถีใหม่ เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ 
- สนับสนุนการจัดท าสื่อความรู้เพื่อการใช้ชีวิตในช่วงโควิด-19 ให้ผู้สูงอายุเรียน
ผ่านเว็บไซต์และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดท าหลักสูตร เช่น หลักสูตร   
“เกษียณคลาส” มีหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่ออายุมากขึ้น                
การปรับตัวและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และการรับรู้คุณค่าแห่งชีวิต 

4. ด้านการป้องกันและ
คัดกรอง 

- ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน (อสบ.)6 ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ จ านวน 4,405 คน ให้ได้รับการเสริมสร้างความรู้ในการดูแล
ผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด-19 และมีผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จ านวน 
66,075 คน 
- จัดเตรียมบุคลากรและห้องปฏิบัติการ จ านวน 225 แห่งทั่วประเทศ ให้พร้อมตรวจ
วินิจฉัยเชื้อได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ได้อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้
เป็น อสม. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการตรวจ 
ATK ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 

5. ด้านการดูแลรักษา สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ประสานงานการแยกกักตัวในชุมชนในพื้นที่ กทม.   
จ านวน 103 แห่ง และในเขตสุขภาพท่ี 1-12 อีก 509 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีวัด โรงเรียน 
โรงยิม หอประชุมขนาดใหญ่ และแคมป์คนงานก่อสร้าง และจัดตั้งศูนย์พักคอยและ
สถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 

 
   4.2 มาตรการทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พม. รง.  
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และ สธ. มีผลการด าเนินงาน เช่น (1) ประเมินสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุในไทย7 พร้อม
จัดท าแผนการส่งเสริมสุขภาพดีให้ผู้สูงอายุและพัฒนาโปรแกรม Long Term Care (3C) (รูปแบบสมุดบันทึกสุขภาพ
ดิจิทัลเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ)  (2) ให้การกู้ยืมเงินทุนจากกองทุนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2564 แก่ผู้สูงอายุ จ านวน  
8,158 คน เป็นเงิน 231 ล้านบาท และสนับสนุนอุดหนุนให้ชมรม องค์กร และภาคีเครือข่ายด้านสูงอายุ  จ านวน               
108 องค์กร เป็นเงิน 17 ล้านบาท ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ (3) ส่งเสริมการมีงานท า
ให้แก่ผู้สูงอายุ จ านวน 70,527 คน ด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือเครือข่ายเพ่ือการมีอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมี
เป้าหมายให้ผู้สูงอายุท างานได้อย่างต่อเนื่อง พ่ึงตนเองได้ และเป็นก าลังร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  5. สถานการณ์เด่นในรอบปี 2564 เช่น 
   5.1 บังคับใช้กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ 3 ฉบับ  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยให้มีผลบังคับใช้ใน 180 วัน คือตั้งแต่วันที่                        
28 มกราคม 2564 เป็นต้นไป) เพ่ือเป็นกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 
ได้แก่ (1) กฎกระทรวงก าหนดให้กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงเป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือ
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สุขภาพ พ.ศ. 2563 (2) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง พ.ศ. 2563 และ (3) กฎกระทรวงก าหนด             
ค่าธรรมเนียมและการช าระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ฉบับที่ 2)                 
พ.ศ. 2563 
   5.2 นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ
ที่ได้ท าส าเร็จในปี 2564 เช่น นวัตกรรมกายภาพเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ
ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยเหลือการด ารงชีวิตด้านการมองเห็นส าหรับผู้สูงอายุและ                
ผู้ที่สายตาเลือนราง และอุปกรณ์กระดกข้อเท้าและยกขาอัตโนมัติ 
  6. งานวิจัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุ 
  งานวิจัยจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ (1) การศึกษาผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ต่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย (2) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการยอมรับการท าหนังสือแสดงเจตนา
เพ่ือการรักษาทางการแพทย์ในผู้สูงอายุไทยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (3) โครงการส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับ
ความเข้าใจเรื่องโรคการปฏิบัติตัวและการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุและ  
ผู้พิการทางการเห็น และ (4) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพ่ือการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลัง8 ของ
ผู้สูงอายุไทย 
  7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ประเด็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.  ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากรไทยที่
มีประชากรวัยแรงงานลดลง
และสัดส่วนประชากรสูงอายุที่
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต 

- เสนอให้มีการทบทวนนิยาม “การเริ่มนับอายุของผู้สูงอายุ” ให้เพิ่มมากกว่า 
60 ปี และขยายเวลาในการ “เกษียณอายุ” จากการท างาน (ทั้งภาครัฐและ
เอกชน) โดยอาจจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายบางฉบับ 
- พิจารณาขยายเวลารับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ                    
ในภาคเอกชน จากเดิมก าหนดไว้เริ่มที่อายุ 55 ปี ขยายเป็นเริ่มที่อายุ 60 ปี เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลาการท างานในระบบเพ่ิมมากขึ้น 
- พิจารณาน าเข้าแรงงานที่มีทักษะและแรงงานกึ่งทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน
และประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นมิตรประเทศกับประเทศไทยอย่างเป็นระบบ 

2. การเตรียมการ 
ของสังคมไทยเพื่อรองรับ 
คลื่นสึนามิผู้สูงอายุ9 

- หนุนเสริมและพัฒนาทักษะของประชากรทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะทักษะของ
ประชากรวัยแรงงาน วัยก่อนสูงอายุ และกลุ่มประชากรสูงอายุ ภายใต้แนวคิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ส่งเสริม อปท. ชุมชน ภาคธุรกิจเอกชนและสถานประกอบการ ให้มีการ             
จ้างงานผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ 
- สร้างแรงจูงใจการท างานให้กับแรงงานสูงอายุด้วยการออกแบบการท างานที่
ยืดหยุ่น เหมาะสมกับความต้องการและเงื่อนไขตามวัยของแรงงานและขยาย
สิทธิประโยชน์ให้กับนายจ้างท่ีจ้างงานผู้สูงอายุ 
- พัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ เ พ่ิมประสิทธิภาพการท างานของประชากร                  
วัยแรงงานและกลุ่มผู้สูงอายุ 

3. การลดผลกระทบจากการ
แพร่ ร ะบาดของโค วิด - 19 
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

- เร่งรัดการให้ข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้องกับผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแล โดยเฉพาะ
ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และ/หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีน
โควิด-19 
- ควรมีระบบการจัดการข่าวปลอมในเรื่องโควิด-19 และการฉีดวัคซีนในสื่อ
สังคมออนไลน์ 
- พัฒนาระบบการส่งยาทางไปรษณีย์ การรับยาและเวชภัณฑ์ส าหรับโรค             
ไม่ติดต่อเรื้อรังที่ร้านขายยา และ รพ.สต./ส านักงานพัฒนาเร่งรัดชนบทรวมทั้ง
ระบบการรักษาทางไกลให้มีความต่อเนื่อง ครอบคลุมผู้สูงอายุที่อยู่ในทุกสิทธิ
ระบบประกันสุขภาพ 
- พิจารณาเพิ่มก าลังคน พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของอาสาสมัคร 
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และนักบริบาลชุมชนที่ให้บริการในระบบการดูแลระยะยาว 
- เปิดโอกาสให้รัฐวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มธุรกิจไม่แสวงผลก าไรเข้ามาช่วยเหลือ
ภาครัฐและชุมชนในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง (ติดบ้าน                   
ติดเตียง) โดยมีค่าตอบแทน 

4. การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุอยู่
ในถิ่นที่อยู่ที่โดยจัดให้มีบริการ
ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพการใช้
ชี วิ ต อ ย่ า ง เ ป็ น อิ ส ร ะ แ ล ะ                  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้สูงอายุ 

- สนับสนุนแนวคิด “ให้ผู้สูงอายุคงอยู่ในถิ่นที่อยู่เดิม ในครอบครัว ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมที่ตนคุ้นชิน” 
- ผลักดัน อปท. องค์กรสาธารณประโยชน์ สถานศึกษา ภาคธุรกิจเอกชนขนาด
ใหญ่ที่ต้องการสร้างสาธารณประโยชน์ให้ท าหน้าที่ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
และการจัดบริการในระดับชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ 
- ส่งเสริมให้ อปท. และชุมชน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และจัดบริการสาธารณะ
โดยเฉพาะการขนส่งสาธารณะที่เ อ้ือต่อการใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้สูงอายุ                   
- ยกระดับมาตรฐานของที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะด าเนินการโดยรัฐหรือเอกชนส าหรับ
ผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องไปอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่ 

5.  การส่งเสริมให้ผู้สู งอายุ               
มีหลักประกันรายได้ที่ ม่ันคง
และย่ังยืน 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และวางแผนการออมเงินและใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดเพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายยามชราภาพ 
- ปรับแก้กฏหมายการออมแห่งชาติให้มีความยืดหยุ่นและให้สมาชิก/แรงงาน
ทุกระบบมีการออมอย่างต่อเนื่อง 
- มุ่งพัฒนาระบบบ านาญให้ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้า รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบเบี้ยยังชีพให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ/ภาวะเงินเฟ้อที่สูงข้ึน 

6. การสนับสนุนความเป็น
ธรรมทางดิจิทัลส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

- จัดสวัสดิการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับสังคมสูงอายุ เช่น จัดให้มี 
WiFi ฟรีครอบคลุมในทุกพ้ืนที ่
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีผ่านการพัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ออนไลน์เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ด้วยการท าธุรกิจทาง
ออนไลน์และการสร้างแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์เพ่ือเป็นช่องทางการตลาด
ให้แก่ผู้สูงอายุ 
- สร้างระบบสนับสนุนที่หนุนเสริมการใช้ดิจิทัล เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชากรทุกกลุ่มวัย โดยอาจใช้กลไกอาสาสมัคร
ในการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้สูงอายุมีการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ   
- เสริมทักษะด้านความรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กค. พม. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) รง. กระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) สธ. กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ : *องค์การสหประชาชาติ ให้นิยามว่า (1) ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 
10 ของประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวสู่สังคมสูงอายุ (2) ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  เพ่ิมเป็น
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ และ (3) ประเทศใดมีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด โดยไทย
ได้นิยามค าว่า “ผู้สูงอาย”ุ ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมว่า “ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป” 
______________ 
1กรมกิจการผู้สู งอายุ  ในฐานะฝ่ ายเลขานุการ กผส .  ได้แจ้ ง เวียนให้  กผส .  พิจารณารายงานฯ (ตามหนั งสือ  กผส.                                           
ที่ 0402/ว 8554 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2565) ซึ่ง กผส. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานฯ แล้ว 
2ข้อมูลสะสมโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตั้งแต่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม 2564 
3ข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 โดย
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) 
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4ข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน โดย สสช. 
5การแบ่งแยกทางดิจิทัล (digital divide) คือ ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ ซึ่งเกิดจากการขาดความสนใจ หรือ
ความกลัวในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ขัดขวางหรือกลายเป็นอุปสรรคไม่ให้ผู้ทดลองใช้ตั้งแต่แรก การขาดทักษะดิจิทัล การขาดโอกาสในการ
เข้าถึงเทคโนโลยี รวมถึงความแตกต่างของลักษณะประชากร เช่น รายได้และระดับการศึกษา 
6อสบ. มีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล (ภาวะพึ่งพิง) ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่นั้น ๆ โดยดูแลกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ เช่น การอาบน้ า การแต่งตัว การรับประทานอาหาร 
และการเคลื่อนย้ายอย่างพยุงเดิน  ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับทางครอบครัวผู้สูงอายุ รวมถึงการประสานงานขอความ
ช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ และประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องทันท่วงที 
7ผลการประเมินพบว่า มีผู้สูงอายุติดสังคม จ านวน 7.4 ล้านคน ผู้สูงอายุติดบ้าน จ านวน 207,024 คน และผู้สูงอายุติดเตียง จ านวน 
46,779 คน 
8ภาวะพฤฒิพลัง (Active Aging) คือ การกระท าตามกระบวนการที่น าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี การมีส่วนร่วมในสังคม และการมี
หลักประกันที่มั่นคงในการที่จะเสริมสร้างชีวิตเมื่อสูงวัย เช่น ผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือ สอน แนะน าผู้อื่นได้ รวมถึงถ่ายทอดข้อมูล              
ต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคม 
9 คลื่นสึนามิผู้สูงอายุเกิดจากอัตราการเกิดน้อยและคนมีอายุยืนยาวขึ้น โดยประชากรที่เกิดปี 2506-2526 ในช่วง 20 ปีนั้น 
อัตราการเกิดของประชากรมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี ซึ่งคนจ านวนเหล่านี้ก าลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุที่ก าลังจะเข้ามาในโครงสร้างอายุประชากร
ไทย ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้การสูงวัยในไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 
13. เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้  
  1. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2.เห็นชอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมในการด าเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนา 
และยกระดับ  ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในระดับนโยบายเกี่ยวกับตัวชี้วัดบังคับของผู้ว่าราชการ
จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาร่วมกับส านักงาน ก.พ. ส านักงาน 
ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อน
ด าเนินการต่อไป รวมทั้งขอให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับความเห็นของ
ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาด้วย 
  3. ให้ส่งความเห็นของกระทรวงมหาดไทย ส านักงาน กพ. และส านักงาน กพร. ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป .ป.ช.) รายงานว่า                   
ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ด าเนินการ
ประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้ประกาศผลการประเมินฯ ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ
ประเมินฯ และสาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาใน
การประชุมครั้งที่ 133/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานผลการประเมิน ITA 
ต่อคณะรัฐมนตรี สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือหนึ่งของการยกระดับและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐตามแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) โดยในปี 2561-2565 
ได้ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องมีคะแนน 85
คะแนนขึ้นไป ซึ่งการประเมินฯ ถือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
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ด าเนินการ ที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานน าผลการประเมิน ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริการ
จัดการเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีหน่วยงานภาครัฐที่ เข้ารับการประเ มิน จ านวน                        
8,303 หน่วยงานทั่วประเทศ ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ องค์กรอิสระ และ 
อปท. มีประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประเมิน ITA จ านวน 1,300,132 คน ทั้งนี้ การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงใช้หลักเกณฑ์
ในการประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

แหล่งข้อมูล ตัวช้ีวัด คะแนน/ระดับผลการประเมิน 
บุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐ (ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นการประเมิน  
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใสเป็นไปขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นการประเมิน 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ 
ตัวขี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ เป็นการประเมินการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาที่เป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นการ
ประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในการน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้  การขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เ พ่ือให้
บุคลากรน าไปปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นการ
ประเมินเกี่ยวกับการให้ความส าคัญของผู้บริหาร
สูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และ
ประสิทธิภาพการแก้ ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงานที่จะต้องให้มีการทุจริตน้อยลงหรือไม่มี
เลย 

คะแนน ระดับ 
95.00-100 AA 

85.00-94.99 A 
75.00-84.99 B 
65.00-74.99 C 
55.00-64.99 D 
55.00-54.99 E 

0-49.99 F 
 

ผู้ รั บบริ ก า รหรื อ ผู้
ติ ด ต่ อ ห น่ ว ย ง า น
ภาครัฐ (ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก)  

ตัวชี้ วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  เป็นการ
ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก  ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นการ
ประเมินเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่
หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งจัดให้มี
ช่องทางรับความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็น
การประเมินเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เช่น 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ 
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การ เปิด เผยข้อมูล
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นการประเมิน
การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ได้แก่  
ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน
งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ 
ตัวชี้ วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต  เป็นการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
เกีย่วกับการป้องกันการทุจริต 

 

 
   3. สรุปการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    3.1 ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.57 
คะแนน (อยู่ในระดับผลการประเมิน ระดับ A) สูงกว่าปีที่ผ่านมา 6.32 คะแนน มีจ านวนหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการ
ประเมิน ITA ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ จ านวน 5,855 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 
70.52 (จาก 8,303 หน่วยงาน) (สูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 20.57) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการประเมินฯ ยังไม่บรรลุค่า
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ (ร้อยละ 80) แต่ผลการประเมินฯ สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐจ านวน
มากที่มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้น 
    3.2 ผลการประเมิน ITA ตามตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพ่ิมขึ้นเป็น 9 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด เช่น ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่มีคะแนน ITA อยู่ที่ 94.45 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีคะแนน ITA อยู่ที่ 92.44 และตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูลมีคะแนน ITA อยู่ที่ 86.70 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีคะแนน ITA อยู่ที่ 77.31   
    3.3 ผลการประเมิน ITA ตามประเภทหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 17 ประเภท โดย
มีหน่วยงานภาครัฐ 10 ประเภท ที่มีหน่วยงานภายในมากกว่าร้อยละ 80 ที่มีค่าคะแนน ITA ผ่านตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและหน่วยงานที่มี
ขนาดใหญ่ เช่น กรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขณะที่ อปท. [ประเภท
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)] ซึ่งเป็นประเภทหน่วยงานภาครัฐที่มี
จ านวนหน่วยงานเข้าร่วมมากท่ีสุดในการประเมิน ITA แม้ว่าจะยังมีหน่วยงานรวมในแต่ละประเภทไม่ผ่านค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แต่ก็พบว่ามีพัฒนาการสูงมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและใกล้บรรลุ              
ค่าเป้าหมายแล้ว สรุปได้ ดังนี้ 

ประเภทหน่วยงาน จ านวน
หน่วยงาน 

คะแนนเฉลี่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. พัฒนาการ ร้อยละที่ผ่าน* 
2565 2564 

1) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 3 95.55 92.38 3.17 100.00 
2) อบจ. 76 93.29 92.18 1.11 92.11 
3) จังหวัด 76 93.01 92.43 0.57 96.05 
4) รัฐวิสาหกิจ 51 92.85 93.31 -0.46 90.20 
5) องค์กรอัยการ 1 92.40 95.82 -3.42 100.00 
6) องค์การมหาชน 57 91.90 93.24 -1.34 92.98 
7) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ 18 90.93 93.27 -2.34 83.33 
8) กรมหรือเทียบเท่า 146 90.48 92.07 -1.59 86.30 
9) องค์กรศาล 3 90.06 93.62 -3.56 100.00 
10) กองทุน 7 89.54 94.12 -4.59 71.43 



28 
 

11) เทศบาลเมือง 195 89.30 85.32  3.98 77.95 
12) เทศบาลนคร 30 88.69 91.25 -2.56 76.67 
13) สถาบันอุดมศึกษา 86 88.04 89.88 -1.84 76.74 
14) เทศบาลต าบล 2,247 87.80 79.48 8.32 71.43 
15) อบต. 5,300 87.04 80.72 6.32 68.09 
16) องค์กรอิสระ 5 86.81 91.10 -4.29 80.00 
17) อปท. รูปแบบพิเศษ 2 83.13 84.44 -1.31 50.00 

หมายเหตุ * แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 จะต้องมีคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
   ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทต่าง ๆ เช่น (1) ประเภทหน่วยงานใน
สังกัดรัฐสภา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 99.46 (2) ประเภทกรมหรือเทียบเท่า 
กรมการปกครอง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 99.55 (3) ประเภทเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองพล จังหวัดขอนแก่น มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 99.86 (4) ประเภทจังหวัด จังหวัดอ่างทอง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 99.99 และ (5) ประเภท อบต.                        
อบต.โคกสะอาด จังหวัดกาพสินธุ์ และ อบต.บ้านพลับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 100 
  4. การอภิปรายผลการประเมินฯ เช่น (1) รูปแบบของปัญหาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะยังคง
เดิม เช่น เปิดเผยข้อมูลผิดพลาดไม่ครบองค์ประกอบ แต่ขนาดของปัญหาได้ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้
จากจ านวนหน่วยงานภาครัฐที่มีระดับผลการประเมินตั้งแต่ระดับ C ลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือเพียง 
965 หน่วยงาน (จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวน 2,483 หน่วยงาน) (2) แนวทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  แม้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงานภาครัฐ ส่วนใหญ่ (6,643 หน่วยงาน) จะมีพัฒนาการในด้านการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการด าเนินงาน
ป้องกันการทุจริตแต่หน่วยงานภาครัฐอีก 1,660 หน่วยงาน ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนด
จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐฯ โดยเฉพาะการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงานก่อนเป็นเบื้องต้น และ (3) การก าหนดค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินต้องมี
คะแนน ITA เฉลี่ย 85 คะแนนขึ้นไป การก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาหน่วยงานควรมุ่งเน้นกลุ่มที่มีผลการประเมิน
ระดับ B C และ D เป็นหลัก ซึ่งมีจ านวนรวมกันกว่าร้อยละ 28.66 ของหน่วยงานทั้งหมด 
  5. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมในการด าเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง 
พัฒนา และยกระดับ ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบ่งออกเป็น 
2 ระดับ ได้แก่ 
   5.1 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ เช่น หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ต่ ากว่า                
85 คะแนน (ระดับ B-F) ควรมุ่งเน้นการยกระดับผลการประเมิน ITA ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัด             
ที่ 10 การป้องกันการทุจริต และหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป (ระดับ A-AA) ควรต่อยอดหรือ
รักษาระดับคุณภาพการด าเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พัฒนาขั้นตอนและนวัตกรรมการให้บริการสาธารณะ
ที่มีความสะดวกและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
   5.2 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับหน่วยงานภาครัฐ
ประเภท อปท. เนื่องจากมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินรวมทั้งหมด 7,851 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ไม่ผ่าน            
ค่าเป้าหมายการประเมินที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ เป็นจ านวนมาก (2,390 หน่วยงาน) เมื่อเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานภาครัฐประเภทอ่ืน สรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
5.2.1 ควรก าหนดให้ผลการประเมิน ITA เฉลี่ยของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งในพื้นที่
จังหวัด (เช่น จังหวัด อ าเภอ อปท.) ที่ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ (85 คะแนนขึ้นไป) เป็นตัวชี้วัดบังคับของผู้ว่าราชการจังหวัด รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันให้
หน่วยงานในจังหวัดสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดได้เพ่ิมข้ึน 

กระทรวงมหาดไทย (มท.)  
ส านักงาน ก.พ. 
และส านักงาน ก.พ.ร.  
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5.2.2 ควรก าชับให้การขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในการ
ประเมิน ITA ของจังหวัดและ อปท. ภายในจังหวัด เป็นวาระเร่งด่วนของ
คณะกรรมการผลักดันการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

มท.  

5.2.3 ผู้บริหาร อปท. ทุกแห่ง ควรสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการประเมินที่
ก าหนด 

มท. (อปท.)  

 
14. เรื่อง  การน าเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบเอกสารน าเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง
มรดกโลก 
  2. เห็นชอบให้ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกลงนามในเอกสาร
น าเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อศูนย์มรดกโลก                   
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  3. กรณีที่ศูนย์มรดกโลกหรือองค์กรที่ปรึกษามีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ด าเนินการปรับแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมเอกสารการเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก โดยไม่
กระทบต่อสาระส าคัญของเอกสารฯ ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา และ
ด าเนินการต่อไป 
  สาระส าคัญ  
  สาระส าคัญของเอกสารการน าเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือขอรับการขึ้นทะเบียนเป็น
แหล่งมรดกโลก สรุปได้ ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ภาคีสมาชิก ผู้จัดเตรียมการเสนอ ชื่อ ที่อยู่ สถาบัน/หน่วยงาน วันที่
เสนอ อีเมล์ โทรสาร และโทรศัพท์ 
  2. ข้อมูลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ชื่อของพ้ืนที่ จังหวัด พิกัดทางภูมิศาสตร์ โดยอยู่
ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านเผือ จังหวัดอุดรธานี 
  3. ข้อมูลคุณลักษณะ : พ้ืนที่น าเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรม
แบบต่อเนื่อง ครอบคลุมพ้ืนที่ จ านวน 585.955 เฮกตาร์ หรือ 3,662 ไร่ 89 ตารางวา ประกอบด้วยแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรม จ านวน 2 พ้ืนที่ ประกอบด้วยเข้าด้วยกัน ได้แก่ 
   (1) อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 
   (2) แหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน 
  4. เหตุผลที่สมควรได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 
     อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ถือว่าเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่พบหลักฐานการเข้ามาใช้พ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ โดยปรากฏวัฒนธรรมโดดเด่นที่เรียกว่า “สีมา” ใน
สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ในพ้ืนที่นี้ คือ การปักสีมาล้อมรอบหลักหินจนกลายเป็นลานศักดิ์สิทธิ์ หรือ 
ลานมณฑลพิธี ที่ปรากฏเพียงแห่งเดียวและยังคงสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนที่สุดในประเทศไทยและในเอเชียอาคเนย์ 
  5. เกณฑ์คุณความโดดเด่นอันเป็นสากลที่น าเสนอเพ่ือขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 
จ านวน 2 ข้อ ดังนี้ 
      เกณฑ์ข้อที่ 3 เป็นพยานหลักฐานส าคัญที่ยอดเยี่ยมหรือหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ของประเพณี
วัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่หรือสูญหายไปแล้ว 
                อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน เป็นตัวแทน
ของการเป็นพ้ืนที่ศักด์สิทธิ์ และเป็นที่ตั้งของวัฒนธรรมสีมาที่พบกระจายในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่
พบมากกว่า 100 แห่ง แต่เป็นแหล่งเดียวในไทย และทวีปเอเชียที่ตั้งอยู่บนภูเขาเพียงแห่งเดียว โดยแหล่งวัฒนธรรม
สีมาเป็นการผสมผสานความเชื่อเรื่องพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์กับการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ ตามคติความเชื่อของพุทธ
ศาสนาแบบเถรวาท ในการใช้หลักหิน (สีมา) ปักล้อมรอบเพิงหิน และท่ีส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
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 ลักษณะของแหล่งตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นภูเขาหินทรายพบหินธรรมชาติที่มีรูปแบบ
พิเศษเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติเป็นลักษณะของเพิงหิน ในรูปแบบต่าง ๆ ต้ังกระจายอยู่เป็นจ านวนมาก และ
ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่ส าคัญที่แสดงถึงการเข้ามาใช้พ้ืนที่ของคนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นภาพเขียนสี
ตามเพิงหินมากกว่า 47 แห่ง มีอายุมากกว่า 3,000 ปี โดยเชื่อว่าภาพเขียนสีเหล่านี้สร้างขึ้นเนื่องในพิธีกรรมความเชื่อ 
และมีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบ อาทิ ขวานหินขัด ลูกปัดหินอาเกต และเศษภาชนะดินเผาเนื้อ
เครื่องดิน ที่พบอยู่ตามที่ราบริมล าน้ าโมงเชิงเขาภูพานด้านทิศตะวันออก จนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ อิทธิพลความ
เชื่อทางพุทธศาสนาในวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16) ได้เข้ามาสู่พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ก่อให้เกิดแหล่งวัฒนธรรมสีมาทั่วทั้งภูมิภาคแต่เฉพาะที่แหล่งมรดกวัฒนธรรมแห่งนี้ที่พบการผสมผสานความเชื่อเรื่อง
หลักหินศักดิ์สิทธิ์กับการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์โดยการปักหลักหิน (สีมา) ล้อมรอบเพิงหินศักดิ์สิทธิ์ โดยพบท้ัง
ที่เป็นแท่งหินธรรมชาติจนพัฒนามาเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมมนและรูปใบสีมา และต่อมาเริ่มมีการสลักลวดลายบนใบสีมา 
และยังคงพบหลักฐานการใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่องสืบเนื่องมาจนถึงในปัจจุบัน 
 เกณฑ์ข้อที่  5 เป็นตัวอย่างลักษณะอันเด่นชัด หรือของขนบธรรมเนียมประเพณี แห่ง
สถาปัตยกรรมวิธีการก่อสร้างหรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีความเปราะบางด้วยตัวเอง หรือเสื่อมสลายได้ง่าย 
เพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่สามารถกลับคืนดังเดิมได้หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ                      
  การเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ตั้งของแหล่งวัฒนธรรมสีมาที่พบอยู่ในบริเวณแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมทั้ง 2 พ้ืนที่ ที่มีมาตั้งแต่ 3,000 ปีมาแล้ว บนเทือกเขาภูพานนับเป็นเอกลักษณ์ ความโดดเด่นที่พบเพียง
แห่งเดียวในไทย ที่มีการผสมผสานคติความเชื่อกับธรรมชาติและดัดแปลงเพิงหินในลักษณะต่าง ๆ กัน ให้สามารถใช้
เป็นที่พักหรือพ้ืนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธควบคู่ไปกับคติความเชื่อในวัฒนธรรมสีมาเพียงแห่งเดียวในไทย
และทวีปเอเชีย เช่น โบราณสถานคอกม้าน้อยและโบราณสถานคอกม้าท้าวบารส เป็นต้น 
  6. ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
     พ้ืนที่น าเสนอเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญและเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความ
โดดเด่น อันเป็นสากลของวัฒนธรรมสีมาที่แสดงถึงความครบถ้วนสมบูรณ์และความเป็นของแท้ดั้งเดิมมากที่สุด                   
มีความหลากหลายของลักษณะหลักสีมาแต่ละยุคสมัย และเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมสีมาเพียงแห่งเดียวที่พบอยู่บน
ภูเขา พบร่องรอยของการสกัดตกแต่งเพิงหินตามธรรมชาติให้มีรูปร่างลักษณะและประโยชน์ใช้สอย โดยนอกจากการ
ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมความเชื่อในพุทธศาสนาที่พบเพียงแห่งเดียว
ในไทยและทวีปเอเชีย และยังพบหลักฐานการเข้ามาใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 
  7. ความเป็นของแท้ดั้งเดิม 
  พ้ืนที่น าเสนอเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นของแท้ดั้งเดิมสูงมากถึงแม้จะผ่านช่วงเวลา
มานับพันปี ทั้งสถานที่ตั้ง รูปแบบ และวัสดุที่ใช้ ถึงแม้ว่าจะได้รับความเสียหายบ้างจากความพยายามจะเพ่ิมเติมรูป
เคารพเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธีกรรม สภาพแวดล้อมของแหล่งฯ ตั้งอยู่บนภูเขาและแวดล้อมไปป่าเบญจพรรณ 
ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากหน่ายงานของรัฐ ได้แก่ กรมป่าไม้และกรมศิลปากร 
  8. การปกป้องคุ้มครองและบริหารจัดการ 
  พ้ืนที่น าเสนอได้รับการปกป้องคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตฺถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535  โดยมีกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานก ากับรับผิดชอบ แต่เนื่องจากตั้งอยู่ภายในบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเขือน้ า) 
สภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งฯ รวมถึงพ้ืนที่กันชนจึงได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 โดยมีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานก ากับรับผิดชอบ 
  พ้ืนที่โดยรอบนอกเขตกันชนได้รับการก าหนดเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม              
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งช่วยปกป้องคุ้มครอง แหล่งมรดกวัฒนธรรม
อีกชั้นหนึ่ง 
  อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ได้จัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์              
ภูพระบาท พ.ศ. 2565-2569 ซึ่งได้ผ่านการท าประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่
เรียบร้อยแล้ว โดยแผนดังกล่าวจะครอบคลุมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
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แผนบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การจัดท าแผนชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวล้อม และการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในด้านการอนุรักษ์ เป็นต้น 
  ทั้งนี้ ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ระหว่างกรมศิลปากร กรมป่าไม้  จังหวัดอุดรธานี                                 
อ าเภอบ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน และเทศบาลต าบลกลางใหญ ่
  เอกสารน าเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพ่ือขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม (Nomination Dossier) เป็นการด าเนินการตามพันธกรณีในอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และตามแนว
ทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (Operational Guidelines for the Implementation of the 
World Heritage Convention) ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ และเอกสารฯ จะต้องจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลก                 
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  
 
15. เรื่อง  รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน และ 11 เดือนแรกของปี 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน และ                   
11 เดือนแรกของปี 2565 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  ดังนี้   
  สาระส าคัญ  

1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน และ 11 เดือนแรกของปี 2565 
       การส่งออกของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีมูลค่า 22,308 ล้านเหรียญสหรัฐ (846,191 
ล้านบาท) หดตัวร้อยละ 6.0 หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน ทองค า และยุทธปัจจัยหดตัวร้อยละ              2.0 
การส่งออกไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะชะลอตัว ผลของอัตรา เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และ              
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก ส่งผลต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค รวมทั้งการใช้มาตรการโควิดเป็น
ศูนย์ในตลาดจีน กระทบต่อภาคการผลิตโดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของโลก (PMI) ต่ ากว่าระดับ 50 ต่อเนื่อง 3 เดือน 
เช่นเดียวกับหลายประเทศในเอเชียที่อัตราการส่งออกชะลอลง อย่างไรก็ดี  ยังมีปัจจัยหนุนจากค่าระวางเรือที่ปรับ
ลดลงต่อเนื่องในเส้นทางสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งช่วยลดต้นทุนของผู้ส่งออก  รวมทั้ง การออกมาตรการกระตุ้นการ
ส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ทั้งนี้ การส่งออกของไทย 11 เดือนแรกยังขยายตัวได้ที่ร้อยละ                
7.6 และเม่ือหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน ทองค า และยุทธปัจจัย ขยายตัวร้อยละ 6.5 
  มูลค่าการค้ารวม 
  มูลค่าการค้าในรูปเงิน เหรียญสหรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2565 การส่งออก  มีมูลค่ า                         
22,308 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 6.0 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การน าเข้า มีมูลค่า 23,650.3  ล้าน
เหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 5.6 ดุลการค้า ขาดดุล 1,342.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ภาพรวม 11 เดือนแรกของ
ปี 2565 (มกราคม-พฤศจิกายน) การส่งออก มีมูลค่า 265,349.1  ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 7.6 การน าเข้า 
มีมูลค่า 280,438.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 16.3 ดุลการค้า ขาดดุล 15,088.9 ล้านเหรียญสหรัฐ 
  มูลค่าการค้าในรูปเงินบาท เดือนพฤศจิกายน 2565 การส่งออก มีมูลค่า 846,191 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 7.7 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การน าเข้า มีมูลค่า 907,143 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ              
20.6 ดุลการค้า ขาดดุล 60,952 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวม 11 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-พฤศจิกายน)                  
การส่งออก มีมูลค่า 9,167,993 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.4 การน าเข้า มีมูลค่า 9,823,872 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 28.0 ดุลการค้า ขาดดุล 655,879 ล้านบาท 
  การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
  มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวร้อยละ 2.0 แต่ยังมีสินค้าที่ขยายตัว
ดี ได้แก่ ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง และไก่แปรรูป ขยายตัวร้อยละ 20.9 (ขยายตัวในตลาดญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร จีน 
เนเธอร์แลนด์ และมาเลเซีย) ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ขยายตัว ร้อยละ ๗.๕ (ขยายตัวในตลาดจีน 
อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 13.0 (ขยายตัวในตลาด
สหรัฐฯ จีน เมียนมา อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น น้ าตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 43.4  (ขยายตัวในตลาดอินโดนีเซีย ลาว 
กัมพูชา จีน และพิลิปปินส์) เครื่องดื่ม ขยายตัวร้อยละ 7.1  (ขยายตัวในตลาดเวียดนาม เมียนมา สิงคโปร์ มาเลเซีย 
และพิลิปปินส์) ไอศกรีม ขยายตัวร้อยละ 7.4 (ขยายตัวในตลาดกัมพูชา ฟิลิปปินส์ ออสตรเลีย อินเดีย และ              
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อินโดนีเซีย) สินค้าส าคัญที่หดตัว อาทิ ข้าว หดตัวร้อยละ 4.7 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ แอฟริกาใต้ แองโกลา เยเมน 
และโมซัมบิก) ยางพารา หดตัวร้อยละ 34.2 (หดตัวในตลาดจีน มาเลเซีย สหรัฐฯ อินเดีย และบราซิล) อาหารสัตว์
เลี้ยง หดตัวร้อยละ 5.8 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น  มาเลเซีย อินเดีย และอิตาลี) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป หดตัว
ร้อยละ 7.8 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น กัมพูชา แคนาคา และสิงคโปร์) สิ่งปรุงรสอาหาร หดตัวร้อยละ                    
15.0 (หดตัวในตลาดฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ  เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และสหราชอาณาจักร) ทั้งนี้ 11 เดือนแรกของปี 
2565 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 10.8 
  การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
  มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 5.1 แต่ยังมีสินค้าส าคัญที่ขยายตัวดี อาทิ 
รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 5.5 (ขยายตัวในตลาดเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และซาอุดีอาระเบีย) อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค า) ขยายตัวร้อยละ 8.0 (ขยายตัวในตลาดฮ่องกง 
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย อิตาลี และเบลเยียม) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ                 
5.5 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ออสเตรเลีย อินเดีย เวียดนาม และไต้หวัน)  เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 91.0 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ  เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมียนมา และ
สาธารณรัฐเช็ก) อุปกรณ์กึ่งตัวน า ทรานซิสเตอร์ และไดโอด ขยายตัวร้อยละ 73.1 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ 
เวียดนาม อินเดีย จีน และสิงคโปร์) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 17.9 (ขยายตัวในตลาด
เบลเยียม ญี่ปุ่น สหรัฐฯ บราซิล และออสเตรเลีย) ขณะที่สินค้าส าคัญท่ีหดตัว อาทิ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน หดตัว
ร้อยละ 27.5 (หดตัวในตลาดจีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ หดตัว              
ร้อยละ 20.9 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์      
หดตัวร้อยละ 16.0 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เวียดนาม และเกาหลีใต้) ทั้งนี้ 11 เดือนแรกของปี 
2565 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 6.5 
  ตลาดส่งออกส าคัญ 
  การส่งออกไปยังตลาดส าคัญส่วนใหญ่หดตัว ตามอุปสงค์จากต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสอดคล้องกับการชะลอตัวของกิจกรรมทางการผลิตของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญในทิศทางชะลอตัว ทัง้นี้ ภาพรวม
การส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ (1) ตลาดหลัก หดตัวร้อยละ 5.5 โดยหดตัวในตลาดจีน ร้อยละ                
9.9ญี่ปุ่น ร้อยละ 4.6 อาเซียน (5) ร้อยละ 15.5 CLMV ร้อยละ 0.3 ขณะที่สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (27) ขยายตัว
ร้อยละ 1.2 และร้อยละ 0.4 ตามล าดับ (2) ตลาดรอง หดตัวร้อยละ 5.1 โดยหดตัวในเอเชียใต้ ร้อยละ                           
16.0 ทวีปออสเตรเลีย ร้อยละ 3.4 ทวีปแอฟริกา ร้อยละ 20.5 รัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS ร้อยละ 53.1 ขณะที่
ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 13.8 และร้อยละ 7.1 ตามล าดับ (3) ตลาดอ่ืน ๆ หดตัวร้อยละ 
53.8 อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ หดตัวร้อยละ 52.3 
  2. มาตรการส่งเสริมการส่งออกและแนวโน้มการส่งออกระยะต่อไป 
  การส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการเชิงรุกและลึก เพ่ือผลักดันและอ านวยความ
สะดวกการส่งออก โดยการด าเนินงานที่ส าคัญในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ (1) การผลักดันการค้าออนไลน์ใน               
ตลาดจีน โดยกระทรวงพาณิชย์ของไทยและจีน ได้ร่วมลงนาม MOU เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน ซึ่งจะท าให้ไทยสามารถส่งเสริมสินค้าคุณภาพสูงในช่องทางอีคอมเมิร์ช และขยายตลาดเพ่ือ
เพ่ิมฐานลูกค้าในจีนได้อย่างเต็มที่ (2) การผลักดันการแก้ไขกฎหมายประมง ไม่ให้เกินหลักเกณฑ์การท าประมงของ
ไอยูยู (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมประมงของ
ไทยเพ่ือลดปัญหาการเลิกกิจการประมง และลดการน าเข้าสัตว์น้ าจากประเทศเพ่ือนบ้านโดยเสนอให้แก้ไขบทก าหนด
โทษที่มีความรุนแรงเกินไป และแก้ไขกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ส่งออกในอนาคต และ (3) การเตรียมความพร้อมกับผู้ส่งออกเพื่อรับมือกับมาตรการทางการค้ารูปแบบใหม่  
โดยเฉพาะการออกมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) 
ของสหภาพยุโรป ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้ส่งออกไฮโดรเจน เคมีภัณฑ์ และพลาสติก  เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้
ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือเตรียมความพร้อมระบบบริหารจัดการให้อยู่ในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับต่อไปใน
อนาคต 
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  แนวโน้มการส่งออกระยะถัดไป แนวโน้มการส่งออกระยะถัดไป กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่า ภาวะ
เศรษฐกิจโลก และการบริโภคท่ีชะลอตัว จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเงินบาทที่มี
แนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ประกอบกับภาวะความ                  
ตึงเครียดของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะมาตรการกีดกันจีนไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง อาจ
ส่งผลกระทบด้านอุปทานการผลิตสินค้าในบางอุตสาหกรรมที่ไทยต้องพ่ึงพาจีน อย่างไรก็ดี จากการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพของธนาคารกลางในหลายประเทศ ราคาพลังงานโลกที่มีแนวโน้มลดลง และค่าขนส่งทางเรือระหว่าง
ประเทศท่ีเริ่มปรับเข้าสู่สมดุล ส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อและราคาสินค้าเริ่มชะลอตัวลง อาจเป็นปัจจัยหนุนที่ช่วยให้ก าลัง
ซื้อของประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้นในอนาคตประกอบกับรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการส่งออกผ่านช่องทางรถไฟจีน -ลาว 
มากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันการค้าให้เติบโตไปพร้อมกับการเปิดประเทศของจีนตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566  
เป็นต้นไป 
 
16. เรื่อง  สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนธันวาคม 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนธันวาคม 2565 ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  สาระส าคัญ  
 1. สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้ 
   ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนธันวาคม 2565 เท่ากับ 107.86 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 101.86 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป สูงขึ้นร้อยละ 5.89 (YoY) ตามราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน 
และอาหารที่ยังสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับฐานราคาในเดือนธันวาคม 2564 ไม่สูงมากนัก และอุปสงค์
ในประเทศปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ เม่ือเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 0.06 (MoM) โดยลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 
ตามการลดลงของราคาน้ ามันเชื้อเพลิง เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ และผลไม้สด เป็นส าคัญ 
   ส่วนอัตราเงินเฟ้อเฉลี ่ยทั ้งปี 2565 สูงขึ ้นร้อยละ 6.08 (AoA) ซึ ่งใกล้เคียงกับที่
กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ และเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อต่างประเทศที่เริ่มชะลอตัวลง (ข้อมูลล่าสุด เดือน
พฤศจิกายน 2565) พบว่า อัตราเงินเฟ้อของไทยอยู่ในระดับที่ดีกว่าหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
อิตาลี เม็กซิโก และอินเดีย รวมถึงประเทศในอาเซียน ลาว ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ 
   เงินเฟ้อที่สูงขึ้นร้อยละ 5.89 (YoY) ในเดือนนี้ สาเหตุส าคัญมาจากสินค้าในหมวดอ่ืน ๆ ทีไ่ม่ใช่
อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 3.87 (YoY) ตามราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานที่สูงขึ้นร้อยละ 14.62 โดยเฉพาะน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม ตลอดจนค่าโดยสารสาธารณะที่ปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้  สิ่งที่เกี่ยวกับท าความ
สะอาด (น้ ายาล้างจาน น้ ายาปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก) ยาสีฟัน แชมพูสระผม และ ค่าแต่งผมชาย-สตรี ราคา
สูงขึ ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าส าคัญอีกหลายรายการที่ราคาลดลง อาทิ โฟมล้างหน้า แป้งผัดหน้า 
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ ารุงผิว เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และค่าสมาชิกเคเบิลทีวี ส่วนหมวด
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ 8.87 (YoY) โดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูปที่สูงขึ้นร้อยละ 9.66 อาทิ 
ข้าวราดแกง อาหารเช้า ก๋วยเตี๋ยว และบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ราคาปรับเพ่ิมขึ้นตามราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิต รวมทั้ง 
เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ และข้าวสาร ราคายังสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามความต้องการในประเทศท่ีปรับตัวดีขึ้น
ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ขณะที่ผักและผลไม้บางประเภทราคาลดลง อาทิ มะเขือเทศ กะหล่ าปลี พริกสด ผักกาดขาว 
มะขามเปียก มะพร้าวแห้ง/ขูด กล้วยน้ าว้า และทุเรียน 

เงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก สูงขึ้นร้อยละ 3.23 (YoY) เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่สูงขึ้นร้อยละ 3.22 (YoY) ตามต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง 

ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนนี้ เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 0.06 (MoM) ลดลง
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยสินค้าในหมวดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.30 ตามการลดลงของราคา
น้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า (เสื้อและกางเกงบุรุษ) ตู้เย็น น้ ายารีดผ้า น้ ายาปรับผ้านุ่ม และผงซักฟอก 
ส าหรับสินค้าส าคัญในกลุ่มอาหารที่ราคาปรับลดลง อาทิ เนื้อสุกร ไก่สด ไก่ย่าง ไข่ไก่ ส้มเขียวหวาน ชมพู่ ฝรั่ง กล้วยน้ าว้า 
มะขามเปียก และน้ ามันพืช ขณะที่สินค้าอ่ืน ๆ  ราคาเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย อาทิ ข้าวสาร ผักสดบางชนิด (ผักชี ผักบุ้ง ผักคะน้า) 
กาแฟผงส าเร็จรูป อาหารบริโภคในบ้าน-นอกบ้าน และค่าโดยสารสาธารณะ 
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อัตราเงินเฟ้อเฉลี ่ยทั ้งปี 2565 สูงขึ ้นร้อยละ 6.08 เป็นระดับที ่ใกล้เคียงกับที่
กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 5.5 - 6.5 (ค่ากลางร้อยละ 6.0) ปัจจัยส าคัญมาจากราคาพลังงาน
ที่สูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามันรายส าคัญควบคุมปริมาณการผลิต และปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง
รัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้อุปทานการผลิตพลังงานตึงตัวมากขึ้น และส่งผลมายังราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า และ
ก๊าซหุงต้มในประเทศ ทั้งนี้ ราคาพลังงานที่สูงขึ้นดังกล่าว รวมถึงการปรับขึ้นค่าจ้าง อัตราดอกเบี้ย และเงินบาทที่อ่อนค่า 
ยังเป็นต้นทุนที่แฝงอยู่เกือบทุกขั้นตอนการผลิต ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการหลายประเภททยอยปรับเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ โรคระบาดในสุกร ปัญหาอุทกภัย อุปสงค์ในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ฐานราคาในปี 2564 ที่อยู่ใน
ระดับต่ า รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงข้ึน มีส่วนท าให้เงินเฟ้อปี 2565 อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ราคา
น้ ามันเชื้อเพลิงที่ปรับลดลงในช่วงปลายปี สถานการณ์อุทกภัยที่คลี่คลาย และมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐที่
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลให้เงินเฟ้อในช่วงปลายปีชะลอตัว 

ส าหรับดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวม เดือนธันวาคม 2565 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 
50.4 จากระดับ 49.9 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ระดับสูงท่ีสุดและเป็นการปรับขึ้นมาอยู่ในช่วงเชื่อม่ันครั้งแรกในรอบ 
43 เดือน (นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562) ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นการปรับเพ่ิมขึ้นทั้งดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคในปัจจุบัน และในอนาคต (3 เดือนข้างหน้า) สาเหตุส าคัญมาจากเศรษฐกิจในประเทศ  ที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว การส่งออก ราคาสินค้าเกษตรส าคัญยังอยู่ ในเกณฑ์ดี และมาตรการ
ของภาครัฐที่ส่งผลให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจมีรายได้ และก าลังซื้อมากขึ้น รวมถึงราคาน้ ามันที่ปรับลดลงเมื่อเทียบ
กับเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น 

2. แนวโน้มเงินเฟ้อ 
                           แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2566 คาดว่าจะชะลอตัวลงจากปี 2565 อย่างชัดเจน เนื่องจาก
ราคาสินค้าส่วนใหญ่เริ่มทรงตัวและบางรายการปรับลดลงหลังจากที่ทยอยปรับขึ้นตามต้นทุนแล้วในปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคา
พลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ ามันดิบ มีแนวโน้มชะลอตัวตามอุปสงค์โลกที่ลดลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ฐานราคาในปี 2565 ที่ใช้ค านวณเงินเฟ้อค่อนข้างสูง มาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ และการก ากับดูแลราคา
สินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่การผลิต มีส่วนท าให้อัตราเงินเฟ้อปี 2566 ขยายตัวไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม  
การปรับขึ้นค่าไฟฟ้า การปรับขึ้นค่าจ้างทั้งระบบ และเงินบาทที่ยังผันผวน ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิต รวมถึงอุปสงค์ในประเทศที่
เพ่ิมขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ราคาสินค้าและบริการปรับสูงขึ้น ขณะที่ ปัจจัย
เสี่ยงที่อาจจะกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อปี 2566 ได้แก่ ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก จากความเสี่ยงของ
ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ สภาพอากาศที่แปรปรวน การแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคระบาดในสัตว์ ซึ่งจะต้องติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป 

 ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2566 อยู่ระหว่างร้อยละ 
2.0 – 3.0 ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของไทย และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 
จะมีการทบทวนอีกครั้ง 

 
17. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งท่ัวไป 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป รวมทั้งสิ้น 5,945,161,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่ส านักงาน กกต. ด าเนินการเอง       
จ านวน 5,104,546,750 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมด าเนินการ 10 หน่วยงาน   
จ านวน 840,614,250 บาท ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักงาน กกต.) เสนอ  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
กกต. และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ 
ต่อไป  ตามความเห็นของส านักงบประมาณ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ส านักงาน กกต. รายงานว่า 
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  เนื่องจากอายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะกรรมการการ
เลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภา
ผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ ตามมาตรา 102 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ 98/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาล โดยขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
จ านวน 5,945,161,000 บาท เ พ่ือเป็นค่า ใช้จ่ าย ดังนี้  (1) ค่าใช้จ่ ายที่ส านักงาน กกต. ด าเนินการเอง                 
จ านวน 5,104,546,750 บาท และ (2) ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมด าเนินการ 10 หน่วยงาน 
จ านวน 840,614,250 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ประเภทรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
1 )  ร า ยก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ค วบคุ ม แ ล ะจั ด ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ด าเนินการโดยส านักงาน กกต.  

5,104,546,750 

 1.1) ภารกิจจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2,905,719,800 
 1.2) ภารกิจตรวจสอบการปฏิบัติงานเลือกตั้งและการกระท าผิด
กฎหมายโดยผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

383,163,000 

 1.3) ภารกิจตรวจติดตามการเลือกตั้ง ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้งทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะ 

55,855,000 

 1.4) ภารกิจเตรียมความพร้อมบุคลากร วิทยากร และเจ้า
พนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกระดับ 

396,166,000 
 

 1.5) ภารกิจการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 

502,193,640 

 1.6)  ภารกิจส่ ง เสริมการมีส่วนร่วม รณรงค์ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

518,121,250 

 1.7) ภารกิจในการควบคุม สอดส่อง สืบสวนสอบสวน ไต่สวน 
วินิจฉัยชี้ขาดและการด าเนินคดีในศาล 

80,442,900 

 1.8) ภารกิจตรวจติดตาม นิเทศ และประเมินผลการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

6,335,600 

 1.9) ภารกิจอ านวยการและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

48,140,360 

 1.10) ภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งต่างประเทศ
และหรือองค์กรระหว่างประเทศในราชอาณาจักร 

3,840,000 

 1.11) ภารกิจรับรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรและการตรวจติ ดตามการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

5,569,200 

 1.12) ภารกิจจัดการเลือกตั้งกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง
ให้ลงคะแนน/เลือกตั้งใหม่/แทนต าแหน่งที่ว่าง 

200,000,000 

2)  ร า ยก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ค วบ คุ ม แ ล ะ จั ด ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ด าเนินการโดยหน่วยงานสนับสนุน 

840,614,250 

 2.1) ภารกิจการลงทะเบียนขอใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งและอ่ืน ๆ 
การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง 

190,542,250 
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 2.2) ภารกิจการเตรียมความพร้อมเพ่ือสนับสนุนการควบคุม 
และจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยส านักบริหารการ
ปกครองท้องที่กรมการปกครอง 

12,265,000 

 2.3) ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

104,500,000 

 2.4)  ภารกิ จสนับสนุนการควบคุมและจั ดการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

125,000,000 

 2.5) ภารกิจสนับสนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ งและ
ส านักงานเขตโดยกรุงเทพมหานคร 

48,617,000 

 2.6) ภารกิจสนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งโดย
กระทรวงศึกษาธิการ 

18,362,500 

 2.7) ภารกิจสนับสนุนการดูแลและเฝ้าระวังไฟฟ้าในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยการไฟฟ้านครหลวง  

3,000,000 

 2.8) ภารกิจสนับสนุนการดูแลและเฝ้าระวังไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

28,486,400 

 2.9) ภารกิจสื่อสารและโทรคมนาคม โดยบริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 

49,841,100 

 2.10) ภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง 
หนังสือแจ้งเจ้าบ้านและอ่ืน ๆ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

260,000,000 

รวม 5,945,161,000 
 
18. เรื่อง ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม 
2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 ที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการ
พัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านทะเลน้อย ถนนทะเลน้อย – ท่ากะพัก ถนนทะเลน้อย – ท่าตา
เทือง และท่าตาเทือง – สะพานรักษ์แสม มีความคาบเกี่ยวต าบลวังหว้า ต าบลเนินฆ้อ ต าบลทางเกวียน อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ห้าม
ใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ดังนี้ 
  (1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่
ป่าชายเลน ประเทศไทย) 
  (2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษาสถานสภาพปัจจุบันของ
ป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ 
  (3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน) 
  (4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ                    
ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน) เพ่ือใช้พ้ืนที่ป่าชายเลน (จ านวน 24 ไร่ 3 งาน               
27.5 ตารางวา) ในการพัฒนาฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านทะเลน้อย ถนนทะเลน้อย – ท่ากะพัก ถนน
ทะเลน้อย – ท่าตาเทือง และท่าตาเมือง – สะพานรักษ์แสม มีความคาบเกี่ยวต าบลวังหว้า ต าบลเนินฆ้อ ต าบลทาง
เกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ) 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี (15 ธันวาคม 2530 , 23 กรกฎาคม 2534, 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543) ที่ห้ามใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า (อบต. วังหว้า) มีแนวคิดในการพัฒนา/
ก่อสร้างถนนและสะพานเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการ
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พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว (ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน
ประแสและป่าพังราด) จ านวน 24 ไร่ 3 งาน 27.5 ตารางวา แบ่งเป็นการปรับปรุง/ก่อสร้างถนนและสะพานในพ้ืนที่ 2 จุด 
(ท้ัง 2 จุด ไม่ได้เชื่อมต่อกัน) ได้แก่ จุดที่ 1 ถนนทะเลน้อย – ท่ากะพัก ระยะทางประมาณ 1,209 เมตร (ผ่านพื้นที่ป่า
ชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน 7 ไร่ 2 งาน 22.5 ตารางวา) และจุดที่ 2 ทางเชื่อมท่าตาเทือง – สะพานรักษ์
แสม ระยะทาง 110 เมตร และท่าตาเทือง – ทะเลน้อย ระยะทาง 2,602 เมตร (ผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี จ านวน 17 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา) ซึ่งจะท าให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในต าบล
ระดับรากหญ้าที่อยู่ในบริเวณเส้นทางดังกล่าว รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนด้วย 
ทั้งนี้ การปรับปรุง/ก่อสร้างถนนในพ้ืนที่จุดที่ 1 ได้มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541) โดยกระทรวงมหาดไทย (องค์การบริหารส่วนต าบลทางเกวียน) ได้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาต
เข้าใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันอยู่ ระหว่าง
การพิจารณาตามข้ันตอน) 
 
19. เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบด้านการดูแลสุขภาพจิต 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการของโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบด้านการดูแลสุขภาพจิต (โครงการฯ) 
ภายในระยะเวลา 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
  2. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการด าเนินการโครงการฯ จ านวน 686.0751 ล้านบาท 
  ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เห็นควรให้ สธ. (กรมสุขภาพจิต) ใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรร หรือพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
หรือโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หรือพิจารณาน าเงินนอกงบประมาณรวมถึงรายได้หรือเงินอ่ืนใดที่หน่วยงานมีอยู่หรือสามารถน ามาใช้จ่าย หรือเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องด าเนินการก็ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น เท่าท่ีจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไปโดยค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์
ที่จะได้รับเป็นส าคัญ ส าหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้ สธ. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมและ/หรือ
พิจารณาน าเงินนอกงบประมาณรวมถึงรายได้หรือเงินอ่ืนใดที่หน่วยงานมีอยู่มาใช้สมทบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ต่อไป ตามความเห็นของส านักงานงบประมาณ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สธ. รายงานว่า 
  1. สืบเนื่องจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาและเหตุการณ์ท าร้ายประชาชนที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู รัฐบาลได้ก าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอันเป็นมูลเหตุของความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสุขภาพจิตซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุส าคัญและ
เป็นทั้งผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ ในปัจจุบันการดูแลรักษาจิตใจยังต้องอาศัยก าลังคนที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพ่ือจัดบริการ อย่างไรก็ตามจากการส ารวจก าลังคนด้านสุขภาพจิตที่ปฏิบัติงานในเขต
สุขภาพต่าง ๆ พบว่า ประเทศไทยมีบุคลากรด้านสุขภาพจิต1 ประมาณ 8.99 ต่อแสนประชากร ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก
และในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดเดียวกันประมาณครึ่งหนึ่ง ประกอบกับก าลังการผลิตก าลังคนด้านสุขภาพจิตใน
ภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 488 คนต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2. สธ. โดยกรมสุขภาพจิต ได้จัดท าโครงการฯ เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพจิต ทั้งจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช และสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและ
รองรับการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

ประเด็น รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์ (1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพจิตทั้งจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช เภสัชจิตเวช 

และสหสาขาวิชาชีพจิตเวชให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
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(2) เพ่ือยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสุขภาพ ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้านได้ โดยไม่จ าเป็นต้องส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกล 

เป้าหมาย เพิ่มก าลังคนด้านสุขภาพจิตอีกจ านวน 2,950 คน แบ่งเป็น 
(1) ด้านจิตแพทย์ทั่วไป จ านวน 150 คน 
(2) ด้านพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช จ านวน 1,500 คน 
(3) ด้านพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (ปริญญาโท) จ านวน 100 คน  
(4) ด้านนักจิตวิทยาคลินิก จ านวน 400 คน 
(5) ด้านนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช จ านวน 400 คน 
(6) ด้านนักกิจกรรมบ าบัดจิตเวช จ านวน 250 คน 
(7) ด้านเภสัชกรจิตเวช จ านวน 150 คน 

วิธีด าเนินการ (1) ประสานความร่วมมือกับสภาวิชาชีพ สถาบันฝึกอบรมของทุกสาขาวิชาชีพ 
เพ่ือจัดท าแผนการผลิตก าลังคนเพ่ิมร่วมกัน ต่อเนื่องเฉพาะทางใน
อัตราก าลังบุคลากรเดิมที่ผลิตได้โดยพัฒนา (อบรมเพ่ิม) บุคลากรเดิมให้
เป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน 

(2) พัฒนาศักยภาพสถานบริการและบุคลากรในสังกัด สธ. และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมหน่วยผลิตบุคลากร
จิตเวชจากต้นทุนบริการที่มีอยู่ 

(3) ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรแต่ละสาขา และผลลัพธ์ที่เกิดกับ
ระบบบริการจิตเวชและยาเสพติด 

ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประมาณการค่าใช้จ่าย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 686.0751 ล้านบาท แบ่งเป็น 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 181.1509 ล้านบาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 201.1380 ล้านบาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 101.1380 ล้านบาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จ านวน 101.3241 ล้านบาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จ านวน 101.3241 ล้านบาท  

ประโยชน์ที่จะได้รับ (1) โรงพยาบาลในสังกัด สธ. ทั่วประเทศ มีสหวิชาชีพด้านสุขภาพจิตสาขา
หลักครบทุกสาขาเพียงพอต่อการจัดบริการให้ประชาชนในทุกอ าเภอ 

(2) ประชาชนที่มีภาวะซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตาย เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง 
ได้รับการวินิจฉัยและเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพใกล้บ้านอย่างต่อเนื่อง     
มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เกิดการก าเริบซ้ าและไม่ก่อความรุนแรงในชุมชน 

(3) ผู้ป่วยจิตเวชสามารถเข้าถึงบริการจิตเวชอย่างต่อเนื่องด้วยการมีจิตแพทย์ 
พยาบาล สหวิชาชีพ ให้การดูแลอย่างเพียงพอ 

 
____________________ 
1 จิตแพทย์ทั่วไป 550 คน จิตแพทย์เด็ก 295 คน รวม 845 คน คิดเป็น 1.28 คนต่อแสนประชากร นักจิตวิทยา คลินิก/นักจิตวิทยา 
1,037 คน คิดเป็น 1.57 ต่อแสนประชากร พยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่ 3,462 คน พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 602 คน รวม 4,062 คน 
คิดเป็น 6.14 ต่อแสนประชากร 
 
20. เรื่อง มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้ 
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  1. เห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่าน
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  3. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) ด าเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส าหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็น
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อาคารชุดส าหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์               
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  4. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของมาตรการภาษีฯ และร่างพระราชกฤษฎีกา 
  มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์  
1. วัตถุประสงค ์ • เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 หรือได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งในการ
แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์จะเป็นการเสริมสภาพคล่องให้แก่
ผู้ประกอบการให้สามารถด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบกองทรัสต์ฯ ต่อไปได้ 

2. เป้าหมาย ยุบกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือกอง 1 แล้วแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ฯ 
3. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องโอนทรัพย์สินให้กองทรัสต์ฯ นับตั้งแต่วันที่กฎหมาย
มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ส านักงาน ก.ล.ต. จะต้องด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจที่จะแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็น
กองทรัสต์ด าเนินการแปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว) 

4. วิธีการด าเนินงาน • มาตรการด้านภาษี ได้แก่ 1) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ส าหรับเงินได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ไปเป็นใบทรัสต์  อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ฯ และ 2) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและ
อากรแสตมป์ ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับมูลค่าของฐานภาษีรายรับหรือ
การกระท าตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการโอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ใน
ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ฯ 
• มาตรการด้านค่าธรรมเนียม ก าหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุด ประเภทมีทุนทรัพย์อันเนื่องมาจากการแปลง
สภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ฯ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือ
ธุรกรรมในตลาดทุน เหลือร้อยละ 0.01 แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท (ปัจจุบันมี
ค่าธรรมเนียมในการโอนร้อยละ 2)  
• ทั้งนี้ การด าเนินการมาตรการข้างต้นจะต้องตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการด้านภาษี) 
และออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ส าหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... และกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุดส าหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็น
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กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... (มาตรการด้านค่าธรรมเนียม) ทั้งนี้ 
มท. (กรมที่ดิน) จะได้ด าเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับดังกล่าวต่อ
คณะรัฐมนตรีภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีฯ ตามที่ 
กค. เสนอ 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
1. สาระส าคัญ • ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับเงินได้ที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นใบทรัสต์ อัน
เนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป้นกองทรัสต์ฯ (ปัจจุบันภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ส าหรับเงินได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนใบทรัสต์อยู่ที่ร้อยละ 0 - 35)  
• ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ส าหรับมูลค่าของฐานภาษีรายรับ หรือการกระท าตราสารที่เกิดขึ้นหรือ
เนื่องมาจากการโอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการ
แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ (ปัจจุบันภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7 
ภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 และอากรแสตมป์ร้อยละ 0.5) 

2. ระยะเวลาด าเนินการ • ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 
  ทั้งนี้ กค. ได้จัดท าประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 
และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้  
  1. มาตรการด้านภาษี โดยการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ 
ให้แก่ 23 กองทุนที่ต้องการจะแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ฯ ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 97,293 ล้านบาท จะท า
ให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 3,500 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการด าเนินการ 
  2. มาตรการด้านค่าธรรมเนียม จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดเก็บค่าธรรมเนียม              
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดสูญเสียรายได้ประมาณ 3,092 ล้านบาท 
ตลอดระยะเวลาการด าเนินการ 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 หรือได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยการช่วยเพ่ิมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและ
ให้การด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ด าเนินการต่อไปได้หลังจากการแปลง
สภาพเป็นกองทรัสต์ฯ 
  2. การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของกองทุนสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมี              
การประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)  
  3. ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หลังจากแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ฯ ซึ่งจะมี
ธุรกรรมที่มีการขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมเติม เช่น การโอนอสังหาริมทรัพย์ การจ านองอสังหาริมทรัพย์ 
และการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ 
  4. ภาครัฐมีกลไกช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
ครอบคลุมมากขึ้น 
   
21. เรื่อง การลงทุนโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และจังหวัดล าพูน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอดังนี้ 
  1. การลงทุนจัดซื้อที่ดินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ต้ังอยู่ในท้องที่ต าบลส านักทอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 1,482 ไร่ วงเงิน 2,668 ล้านบาท 
  2. การลงทุนจัดซื้อที่ดินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดล าพูน พ้ืนที่ต าบลมะเขือแจ้ 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เนื้อที่ประมาณ 653 ไร่ และที่ดินถนนทางเข้าประมาณ 25 ไร่ 
วงเงิน 842 ล้านบาท 
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22. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคา
พลังงานที่สูงขึ้น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการส าหรับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น 
  2. มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย ก ากับและติดตามให้หน่วยงานในสังกัด
ที่มีอ านาจและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าฯ ตามข้ันตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเร็ว 
  ทั้งนี้ พน. เสนอว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคยุโรประหว่างสหพันธรัฐ
รัสเซียกับประเทศยูเครนที่ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อ ประกอบกับความต้องการใช้พลังงานของโลกที่คาดว่าจะยังคงอยู่ใน
ระดับสูง ท าให้คาดว่าราคาพลังงานของประเทศโดยเฉพาะราคาน้ ามันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิง
หลักในการผลิตไฟฟ้าจะยังคงอยู่ในระดับสูงตามราคาตลาดโลก ทั้งนี้ แม้ว่ารัฐบาลได้มีมาตรการเร่งด่วนเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบต่อประชาชนจากการเพ่ิมขึ้นของราคาพลังงานมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565 แต่
ด้วยแนวโน้มราคาพลังงานในตลาดโลกที่แม้จะมีแนวโน้มชะลอตัวลงแต่คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ซึ่งจะ
ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการในประเทศมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงตามต้นทุนการผลิตดังกล่าว อันจะส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนและการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่มาตรการ
บรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้าได้สิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2565 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งรัดการ
พิจารณามาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์
ราคาพลังงานดังกล่าวในระยะต่อไป 
  สาระส าคัญ 
  มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ราคาพลังงานที่สูงขึ้น มีแนวทางช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง ประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 
300 หน่วยต่อเดือน โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพ้ืนที่ของ กฟน. และ กฟภ. รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้า
บ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. และผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทาน
กองทัพเรือ เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2566 โดยก าหนดให้เป็น
ส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม ดังนี้ 
  1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1 – 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจ านวน 
92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า Ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์ต่อหน่วย 
  2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 151 – 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจ านวน 
67.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า Ft เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์ต่อหน่วย 
  ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 19.66 ล้านราย ใช้งบประมาณรวมใน
กรอบไม่เกิน 7,500 ล้านบาท (ประมาณ 1,868.06 ล้านบาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน) 
 

ต่างประเทศ 
23. เรื่อง ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 21 และการประชุมที่
เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอผลการประชุมคณะมนตรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 21 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN 
Summit) ครั้งที่  40 และ 41 เมื่อวันที่  9 -13 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา                      
โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) เข้าร่วมการประชุม [เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี                         
(8 กรกฎาคม 2551) ที่ให้รัฐมนตรีรายงานสรุปผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีภายหลังเดินทางกลับจากราชการ
ต่างประเทศ] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
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  การประชุม AEC Council ครั้งที่ 21 สรุปได้ ดังนี้ 
หัวข้อ ผลการประชุม 

(1) ประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจ
ที่ กั ม พู ช า ใน ฐ านะประธ า น
อาเซี ยนผลักดัน ให้บรรลุ ผล
ส า เ ร็ จ ใ นปี  2 5 65  ( Priority 
Economic Deliverables: 
PEDs) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 10 ประเด็น จาก 19 ประเด็น โดยเป็นประเด็น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 4 ประเด็น 
เช่น การประกาศเจรจากรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียน การ
จัดท าแผนงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการประกาศเริ่มการเจรจายกระดับ
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน รวมทั้งมีประเด็นที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในสาระส าคัญ 1 ประเด็น คือ ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา
ของอาเซียนซึ่งได้ข้อสรุปการปรับปรุงตารางข้อผูกผันการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดาให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน และได้จัดท าพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงฯ 
เพ่ือให้ตารางข้อผูกผันฯ มีผลใช้บังคับ และมีมติให้ประเทศสมาชิกอาเซียนลง
นามในพิธีสารฯ ในรูปแบบของการเวียนเอกสาร ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ                 
(6 กันยายน 2565) เห็นชอบการลงนามในส่วนของไทย 

(2) การด าเนินการภายใต้กรอบ
การฟ้ืนฟูที่ครอบคลุมของ
อาเซียน (ASEAN 
Comprehensive Recovery 
Framework: ACRF) 

ให้ขยายขอบเขตการด าเนินงานครอบคุลมประเด็นใหม่ ๆ เพ่ือให้อาเซียนมี
ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น ความมั่นคงทาง
อาหาร วิกฤตด้านพลังงาน และการเตรียมการส าหรับการเปลี่ยนผ่านจากการ
ฟ้ืนฟูไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในอนาคต รวมทั้งการน าบทเรียนที่ได้จากการ
ด าเนินการตามแผน ACRF มาประกอบการจัดท าวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลัง             
ปี 2568 (ค.ศ. 2025) 

(3) วาระการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
• การจัดท าแผนยุทธศาสตร์อาเซียนในประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม                 
ครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Revolution: 4IR) และการจัดตั้งคณะท างาน
เฉพาะกิจด้าน 4IR 
• การติดตามและเร่งด าเนินการตามแผนงานบันดาร์เสรีเบกาวันเพ่ือสนับสนุน
วาระการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลของอาเซียน 
• แผนการด าเนินงานในการจัดท าความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน 
(ASEAN Digital Economy Framework Agreement: DEFA) และการศึกษา
และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่ออาเซียนเกี่ยวกับการจัดท า DEFA ซึ่งได้
เริ่มต้นการศึกษาในเดือนตุลาคม 2565 และก าหนดแล้วเสร็จในช่วงกลาง                    
ปี 2566 ทั้งนี้ คาดว่าอาเซียนจะสามารถเริ่มต้นเจรจา DEFA ได้ในช่วงปลาย                 
ปี 2566 หรือต้นปี 2567 

(4) วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
อาเซียน 

ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
• การจัดท าแผนด าเนินงานตามกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2023-2030 เพ่ือก าหนดทิศทางในการเปลี่ยนผ่านสู่
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยระยะแรกมุ่งเน้นอุตสาหกรรมน าร่อง 3 สาขา ได้แก่ 
พลังงาน ขนส่ง และการเกษตร 
• การจัดท ายุทธศาสตร์อาเซียนเพ่ือความเป็นกลางทางคาร์บอนเพ่ือเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ เศรษฐกิจที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ า ทั้ งนี้  คาดว่าจะเสนอร่าง
ยุทธศาสตร์ฯ ต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและ AEC Council ภายในไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2566 

(5) การจัดท าวิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียน ภายหลังปี 2568 

รับทราบองค์ประกอบหลักของวิสัยทัศน์ฯ ในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การยกระดับเศรษฐกิจให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (2) การส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนและ
ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศ (3) การผลักดันให้อาเซียนเป็นประชาคมดิจิทัล
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ชั้นน า (4) การมีบทบาทเชิงรุกในประชาคมโลกโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลาง  
(5) การเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ (6) การสร้างความครอบคลุมทุกภาคส่วนและลดช่องว่าง
การพัฒนา ทั้งนี้ จะเสนอองค์ประกอบหลักของวิสัยทัศน์ฯ ให้ผู้น าอาเซียน
รับรองในปี 2566 ต่อไป 

(6) การเตรียมการเป็นประธาน
อ า เ ซี ย น ข อ ง ส า ธ า ร ณ รั ฐ
อินโดนีเซียใน ค.ศ. 2023 

อินโดนีเซียน าเสนอข้อริเริ่มที่ต้องการผลักดัน เช่น ความมั่นคงทางอาหาร 
ความมั่นคงด้านพลังงาน ความเข้มแข็งในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในอาเซียนและ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเล รวมถึงการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ซึ่งจะเร่งการเจรจา DEFA นอกจากนี้ ได้ให้ความส าคัญกับการติดตาม
ความคืบหน้าในประเด็นที่กัมพูชาผลักดันในการเป็นประธานอาเซียนช่วงปี 
2565 ด้วย 

  การประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. การประชุมหารือระหว่าง AEC Council และรัฐมนตรีอาเซียน 3 สาขา (ด้านการเกษตรและ
ป่าไม้ พลังงาน และการขนส่งของอาเซียน) เพ่ือร่วมกันผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยที่ประชุมฯ ได้เน้นย้ าการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการมีกลไกก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การจัดท ายุทธศาสตร์อาเซียน
เพ่ือความเป็นกลางทางคาร์บอนให้แล้วเสร็จในปี 2566 
  2. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ สมัยพิเศษ มีความคืบหน้าการ
เจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Agreement Establishing the ASEAN-
Australia-New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) ร้อยละ 92 โดยมีประเด็นส าคัญเพ่ิมเติมเพ่ือยกระดับ
ความตกลง AANZFTA ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การส่งเสริม MSMEs และการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน                 
ข้อผูกพันที่มากกว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) และการเพ่ิมพันธกรณีที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรกับภาคธุรกิจและสามารถรับมือกับ
ความท้าทายในอนาคต ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมการประกาศสรุปผลการเจรจายกระดับความตก
ลง AANZFTA อย่างมีนัยส าคัญ 
  3. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 2 สหราชอาณาจักรต้อง
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนและการยกระดับการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการขยายตัวของภาคธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็ นชอบแผนการ
ด าเนินงานตามปฏิญญาร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหว่างอาเซียนและสหราช
อาณาจักร ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุถึงกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ 11 ด้าน เช่น นวัตกรรมดิจิทัล การ
พัฒนา MSMEs การบริการทางการเงิน และการส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของสตรี 
  4. การประชุมคณะท างานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนว่าด้วยติมอร์-เลสเต ครั้งที่ 14      
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแนวทางการรับติมอร์-เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการจัดท า
แผนงานและกรอบเวลาที่จะรับเข้าเป็นสมาชิกและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานภายใต้ส านักเลขาธิการ
อาเซียนเพื่อสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 
  ความเห็น/ข้อสังเกตของ พณ. 
  1. การประกาศสรุปผลการเจรจายกระดับความตกลง AANZFTA อย่างมีนัยส าคัญเป็นหนึ่งใน
ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่กัมพูชาในฐานประธานอาเซียนผลักดันให้ประสบความส าเร็จในปี 2565 ซึ่งความตกลง
ดังกล่าวเป็นความตกลงที่มีความก้าวหน้าที่สุดฉบับหนึ่งของอาเซียน โดยจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางการค้าของอาเซียน
ผ่านการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน การบูรณาการห่วงโซ่อุปทานและการไหลเวียนสินค้าจ าเป็น รวมทั้งการ
สนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล ทั้งนี้ มีการเพิ่มประเด็นใหม่ ๆ เพื่อให้สอดรับกับความท้า
ทายในปัจจุบันซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ของ
อาเซียน และอาเซียนกับคู่เจรจาที่มีอยู่ เช่น FTA สินค้าอาเซียน FTA อาเซียน-จีน อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการเจรจา FTA ฉบับใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับแคนาดา 
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  2. ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความส าคัญกับแนวโน้มใหม่ ๆ ของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ความเป็นดิจิทัลและประเด็นความยั่งยืน อีกทั้งหลายประเทศนอกภูมิภาคได้ผลักดันประเด็นความยั่งยืน
โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือน ามาใช้ในการเจรจาความตกลงด้านเศรษฐกิจการค้ามากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงควรปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งตอบสนองต่อแนวโน้มของอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 
เพ่ือให้ไทยสามารถคงความเป็นผู้น าในภูมิภาคอาเซียนและพร้อมรับการเจรจาในอนาคตต่อไป 
 
24. เรื่อง ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ 29 และการประชุมระหว่างคณะมนตรี 
คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 27 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สนทช.) เสนอสรุปผลการประชุม       
คณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโข่ง ครั้งที่ 29 และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง กับ
กลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 27 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ แทนรอง
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) [คณะรัฐมนตรีมีมติ (22 พฤศจิกายน 2565) อนุมัติกรอบการหารือ
ส าหรับการประชุมฯ และเห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงตามประเด็น
ในกรอบการหารือดังกล่าว เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานและความร่วมมือเป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ที่ประชุมฯ ได้มีมติ (1) รับทราบความก้าวหน้าการจัดท าร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ที่จะเป็น
เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดผู้น าลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 4 ร่างฉบับที่ 4 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 และ
เห็นชอบในแนวคิดหลักของปฏิญญาฯ คือ “นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านน้ าและ
ความย่ังยืนของลุ่มน้ าโขง” โดยจะร่วมกันพิจารณาและให้การรับรองปฏิญญาฯ ร่างสุดท้ายต่อไป ในวันที่ 5 เมษายน 
2566 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2) ไม่มีข้อขัดข้องต่อก าหนดการประชุมร่าง
สุดท้ายของการประชุมสุดยอดผู้น าลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 4 และการประชุ มอ่ืนที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่                     
2-5 เมษายน 2566 และ (3) อนุมัติแผนด าเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ประจ าปี พ.ศ. 2566-2567 ใน
หลักการ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการหารือที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (22 พฤศจิกายน 2565) อนุมัติไว้ 
  2. การหารือทวิภาคีระหว่าง สปป.ลาว และประเทศไทยเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดประชุมสุด
ยอดผู้น าลุ่มน้ าโขงตอนล่างฯ และขอให้ฝ่ายไทยสนับสนุนการด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การ
ปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง1 ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนสานะคาม-เขื่อนภูงอย ซึ่งฝ่ายไทยมีข้อห่วง
กังวล เนื่องจากโครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บนลุ่มน้ าโขง จึงขอให้ฝ่าย สปป.ลาว
น าเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอเพ่ือการพัฒนาตามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาลุ่ม
แม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 
  3. ไทยได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมฯ โดยเน้นย้ าถึงบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมาธิการ
แม่น้ าโขงในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรอ่ืน ๆ ในลุ่มน้ าโขง ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทาย
เร่งด่วน เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้น 
เพ่ือจัดการกับความท้าทายจึงขอให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงผลกระทบข้ามพรมแดนที่เกิดจากการพัฒนาในลุ่ม
น้ าโขง และด าเนินโครงการอย่างรอบคอบและมีข้อมูลอย่างสมบูรณ์ เพียงพอ ครบถ้วน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมถึงสนับสนุนการยกระดับและการกระชับความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา2 ประเทศคู่เจรจา 
องค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคและนานาชาติเพ่ือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
แสวงหากลไกที่เหมาะสม ครอบคลุมโครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียว นวัตกรรม เทคโนโลยี และความรับผิดชอบเพ่ือลด
ผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการพัฒนา 
  4. ประเทศสมาชิก ประเทศคู่เจรจา และหุ้นส่วนการพัฒนากล่าวถึงประเด็นส าคัญส าหรับ           
การด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ดังนี้ (1) การรับมือกับความท้าทายใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (2) การเน้นย้ า
การด าเนินงานให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขง
อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือ
ล่วงหน้า และข้อตกลงส าหรับการด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ บนลุ่มน้ าโขงเพ่ือให้เกิดความครอบคลุมและป้องกัน
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ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดเกิดจากการพัฒนา (3) การสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ ติดตาม และแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
ด าเนินโครงการบริหารจัดการเขื่อนต่าง ๆ ของทั้งลุ่มน้ าเพ่ือให้การวิเคราะห์สถานการณ์น้ าถูกต้อง แม่นย า และ
แสดงผล ณ เวลาปัจจุบัน (4) การส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงอย่างจริงจัง เช่น 
การศึกษาร่วม แผนปฏิบัติการร่วม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เพ่ือจัดการกับผลกระทบข้าม
พรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (5) การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงการ
เชื่อมโยงกรอบความร่วมมือระหว่างลุ่มน้ าโขงตอนบนและตอนล่าง และกรอบความร่วมมืออาเซียนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรอื่น ๆ ในลุ่มน้ าโขงเพ่ือประโยชน์ร่วมกันของอนุภูมิภาค 
_____________________ 
1 ภายใต้ระเบียบปฏิบัติฯ โครงการใช้น้ าใด ๆ จากลุ่มแม่น้ าที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสการไหลของน้ าหรือคุณภาพน้ าใน
แม่น้ าโขงสายหลักที่อาจรวมถึงโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ า และการผลิตน้ าประปาต้องผ่านกระบวนการแจ้ง 
(แจ้งรายละเอียดโครงการกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ก่อนจะเริ่มการใช้ประโยชน์จากลุ่มแม่น้ า) การปรึกษาหารือล่วงหน้า (เป็น
กระบวนการประเมินทางเทคนิคและการหารืออย่างเป็นทางการที่มีระยะเวลา 6 เดือน เพื่อประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน) และ
ข้อตกลง (ก าหนดให้ต้องมีการเจรจาต่อรองอย่างทั่วถึงเพื่อให้บรรลุความเห็นชอบร่วมกัน) เพื่อให้บรรลุการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมบรรเทาผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมฝั่งแม่น้ า
โขงทั้งทางต้นน้ าและท้ายน้ า 
2 ประเทศกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา คือ ประเทศหรือองค์กรที่สนับสนุนเงินทุนในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง เช่น 
เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป 
 
25.  เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาไทย - ตุรกี ระหว่างกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและสภาอุดมศึกษาแห่งสาธารณรัฐตุรกี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาไทย - ตุรกี 
ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย (อว.) และสภาอุดมศึกษา
แห่งสาธารณรัฐตุรกี (สภาอุดมศึกษาฯ ตุรกี) (บันทึกความเข้าใจๆ) รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หาก
มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ อว. หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) (กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย) เพ่ือพิจารณาด าเนินการดังกล่าว โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกตามที่กระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. อว. และสภาการอุดมศึกษาฯ ตุรกี (ประธานสภาการอุดมศึกษาฯ ตุรกี มีสถานะเทียบเท่าระดับ
รัฐมนตรี) มีความประสงค์จะสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การจัดการ
ประชุมทางวิชาการและการสัมมนาร่วมกัน การจัดตั้งและพัฒนาหลักสูตรร่วมในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก รวมทั้งการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศ จึงได้จัดท า
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดกรอบความร่วมมือในระดับสถาบันส าหรับคู่ภาคีเพ่ือจัดการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยขอบเขตความร่วมมือของ
สถาบันการศึกษา คู่ภาคีจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและการฝึกงานของนักศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศภายใต้โครงการที่ก าหนด รวมถึงการเข้าร่วมโครงการวิจัยระยะสั้น 
การแลกเปลี่ยนสื่อทางการศึกษา การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา และการประชุมทางวิชาการ การ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันของสถาบันอุดมศึกษาและรูปแบบความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่คู่ภาคีอาจเห็นชอบร่วมกัน 
  2. เรื่องนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาไทย - ตุรกี ระหว่าง อว. และสภา
อุดมศึกษาแห่งสาธารณรัฐตุรกี (บันทึกความเข้าใจฯ) โดย อว. จะใช้บันทึกความเข้าใจฯ เป็นหัวข้อในการประชุม
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย - ตุรกี (การประชุมร่วมฯ ไทย - ตุรกี) ครั้งที่ 4 
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2566 ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี และเมื่อมีการด าเนินการตาม
กระบวนการและมีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ (ลงนามผ่านช่องทางการทูต) แล้วบันทึกความเข้าใจฯ จะเป็นหนึ่ง
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ในผลลัพธ์ส าคัญของการประชุมร่วมฯ ไทย - ตุรกี ดังกล่าวด้วยซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด
กรอบความร่วมมือในระดับสถาบันส าหรับคู่ภาคีเพ่ือจัดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยได้จัดท าเอกสารคู่ฉบับ 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาตุรกี และภาษาอังกฤษ) 
ในกรณีที่มีการตีความแตกต่างกันให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นส าคัญ โดยมีสาระส าคัญ เช่น (1) ขอบเขตความ
ร่วมมือ (คู่ภาคีจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและการฝึกงานของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศภายใต้โครงการที่ก าหนด) (2) หลักสูตร (คู่ภาคีจะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งการ
ด าเนินการและการพัฒนาหลักสูตรร่วมในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ของทั้งสองประเทศ ตามกฎหมายและระเบียบของประเทศของตน) (3) การรับนักเรียนทุน (คู่ภาคีอาจส่งและรับ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของตนภายใต้กรอบของกฎหมายของประเทศของตนและวิธีการที่ภาคีเห็นชอบร่วมกัน) 
(4) ระยะเวลา (มีผลบังคับใช้วันที่ลงนามครั้งสุดท้าย และมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 4 ปี (5) การแก้ไข (สามารถ
แก้ไขได้ทุกเมื่อโดยความยินยอมร่วมกันของคู่ภาคี) (6) การยกเลิก (ต้องได้รับความยินยอมร่วมกันของคู่ภาคีโดยการ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน) (7) การระงับข้อพิพาท (ให้ได้รับการแก้ไขอย่างฉันมิตรโดยการ
ปรึกษาหารือและการเจรจาระหว่างคู่ภาคี) เป็นต้น  
 
26. เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ASEAN Labour Ministers’ Meeting: ALMM) 
ครั้งที่ 27 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และขอความเห็นชอบต่อการรับรองร่าง
แถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 27 และร่างถ้อยแถลง
ร่วม (Joint Statement) ของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 12 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน [ASEAN Labour Ministers’ 
Meeting (ALMM)] ครั้งที่ 27 และการประชุมอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2565 ณ กรุงมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวมทั้งเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ของ ALMM ครั้งที่ 27] (ร่าง
แถลงการณ์ร่วมฯ ของ ALMM ครั้งที่ 27) และร่างถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ของการประชุมรัฐมนตรี
แรงงานอาเซียนบวกสาม [ASEAN Plus Three Labour Ministers’ Meeting (ALMM + 3)] ครั้งที่ 12 (ร่างถ้อย
แถลงร่วมฯ ของ ALMM + 3 ครั้งที่ 12) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรอง
เอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ 
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงาน (รง.) ด าเนินการได้  โดยน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วยตามที่
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  รง. รายงานว่า 
  1. ALMM ครั้งที่ 27 และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2565 
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะประธาน
รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ค.ศ. 2022 - 2024 ภายใต้หัวข้อหลัก “รวมกันเป็นหนึ่ง พลิกโฉมโลกแห่งการท างานใน
ประชาคมอาเซียนสู่การเติบโตและฟ้ืนฟูด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน” ประกอบด้วยการประชุม
ทั้งสิ้น 4 การประชุม โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   1.1 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน [Senior Labour Officials’ 
Meeting (SLOW)] ครั้งที่ 18 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วยผู้แทนระดับอธิบดีของ
กระทรวงก าลังคนแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน  10 ประเทศ1 
ผู้แทนจากส านักเลขาธิการอาเซียน ประธานคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน [ASEAN Qualifications 
Reference Framework (AQRF)] และสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (ASEAN TVET 
Council (ATC)] โดยมีสาระส าคัญของการประชุม เช่น 1) การหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 
ช่วงหลังปี พ.ศ. 2568 2) การติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของกรอบความร่วมมือบูรณาการระหว่างภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ SLOM เช่น กรอบคุณวุฒิอ้างอิงของอาเซียน ควรให้ความส าคัญกับการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้น
การเพ่ิมศักยภาพและควรมีการวางแผนงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ือให้มีแนวทางที่เอ้ือต่อการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างกันในภูมิภาค โดยค านึงถึงความแตกต่างของระดับทักษะ และสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการ
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ฝึกอบรมแห่งอาเซียน ควรเพ่ิมเงินลงทุนเพ่ือพัฒนาการฝึกอบรมด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่  3) การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนและแถลงการณ์ของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 ฉบับ เช่น 
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเชื่อมโยงสิทธิประกันสังคมส าหรับแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน ได้มีการรับรองโดย
ประเทศสมาชิกแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 และจะมีการพัฒนาแนวทางอาเซียนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งคาดว่า
จะสมบูรณ์ในปี 2566เป็นต้น 4) การหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผนงานอาเซียนว่าด้ วยการ   
ยุติการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ภายในปี พ.ศ. 2565 5) รายงานการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน พ.ศ. 2564 - 2568 ซึ่งประเทศไทยได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ
การน าแนวทางว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานไปปฏิบัติทั้งในระดับภูมิภาคผ่านการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และระดับประเทศผ่านการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยและแนวปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ดี และ 6) การหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนภายนอกของอาเซียน เช่น องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ [International Labour Organization (ILO)] กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา 
   1.2 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนบวกสาม [Senior Labour Officials’ 
Meeting + 3 (SLOM + 3)] ครั้งที่ 20 จัดขึ้นวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ และผู้แทนจากประเทศบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเทศจีน) ประเทศญี่ปุ่น และ
สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) เข้าร่วมการประชุม สาระส าคัญของการประชุม เป็นการหารือและรายงาน
ความคืบหน้าความร่วมมือ /โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องใต้กรอบอาเซียนบวกสามด้านแรงงาน รวมถึงมีกาหารือ
เกี่ยวกับการจัดการประชุม SLOM + 3  ครั้งที่ 21 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 (เนการาบรูไนดรุสซาลามเป็นเจ้าภาพ) 
และได้มีการพิจารณาวาระ ALMM + 3 และร่างรายงานการประชุม SLOM + 3 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม ALMM + 3 
พิจารณารับรองต่อไป ทั้งนี้ ประเทศบวกสามมีประเด็นที่แต่ละประเทศให้ความส าคัญ เช่น ประเทศจีนให้การ
สนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการให้ความคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่อประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประเทศญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับประเด็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานโลก รวมถึงโครงการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และประเทศเกาหลีใต้ให้ความส าคัญกับบทบาทของ
ภาครัฐในการสร้างงานสร้างอาชีพ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และปัญหาภาวะโลกร้อน 
   1.3 ALMM ครั้งที่ 27 จัดขึ้นวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย รัฐมนตรีแรงงาน
อาเซียน ปลัดกระทรวงแรงงาน เอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และ
เลขาธิการอาเซียน ซึ่งที่ประชุมรับทราบการส่งมอบวาระการด ารงต าแหน่งประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน                  
ค.ศ. 2020 - 2022 ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้แก่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพ่ือด ารงต าแหน่งในช่วง ค.ศ. 2022 - 
2024 โดยมีสาระส าคัญของการประชุม เช่น 1) เน้นย้ าวัตถุประสงค์ของ ALMM ที่จะน าประเด็นปัญหาของแรงงาน
มาด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในประเด็นการจ้างงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตใน
การท างาน ตลอดจนการคุ้มครองแรงงาน 2) การกล่าวถ้อยแถลงของเลขานุการรัฐมนตรีแรงงานที่มุ่งเน้นนโยบายเพ่ือ
รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) โดยก าหนดมาตรการทางสาธารณสุข
ที่หลากหลายเพ่ือบรรเทาการสูญเสียด้านสุขภาพ เช่น การดูแลแรงานให้เข้าถึงการรักษา บริการทางการแพทย์ และ
สถานพยาบาลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การด าเนินการโครงการ Factory Sandbox2 รวมทั้งการ
คุ้มครองทางสังคมและสิทธิให้แรงงานทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม 3) รับรองเอกสารผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเชื่อมโยงสิทธิประกันสังคมส าหรับแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน เอกสารแนวทาง
อาเซียนว่าด้วยการให้ค าปรึกษาและการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในสถานประกอบการ แผนงานคณะกรรมการตรวจ
แรงงานอาเซียน พ.ศ. 2565 - 2573 และรายงานผล SLOM ครั้งที่ 17 และ 18 เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานที่เป็น
รูปธรรมของประเทศสมาชิก การคุ้มครองทางสังคมและสิทธิส าหรับการท างานของแรงงานทุกคน  4) รายงานความ
คืบหน้าการด าเนินการตามปฏิญญาอาเซียนและแถลงการณ์ เช่น ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเชื่อมโยงสิทธิ
ประกันสังคมส าหรับแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขัน ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของแรงานเพ่ืออนาคตของการท างาน และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือโลกที่เปลี่ยนแปลงของการท างาน และ 5) รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัด ALMM ครั้งที่ 28 โดยสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2567 
   1.4 ALMM+3 ครั้งที่ 12 จัดขึ้นวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย รัฐมนตรีแรงงาน
อาเซียน ปลัดกระทรวงแรงงาน เอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
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และเลขาธิการอาเซียน โดยมีสาระส าคัญของการประชุม ได้แก่ 1) การกล่าวถ้อยแถลงของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานที่มุ่งเน้นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงมีนโยบายเร่งพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานให้มีความรู้ด้านดิจิทัลพร้อมทั้งปรับรูปแบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์เพ่ือตอบโจทย์ให้แรงงานที่
ต้องการพัฒนาตนเองสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ รวมทั้งความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในด้านการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม โดยได้ร่วมด าเนินงานในประเด็นดังกล่าวภายใต้ความร่วมมือของสภา
การเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือผลักดันให้ระบบการเทคนิคอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมของภูมิภาคมีความเข้มแข็ง และเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญในการฟ้ืนฟูและพัฒนาภูมิภาคต่อไป และ                    
2) การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ของ ALMM ครั้งที่ 27 และร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ของ ALMM + 3 ครั้งที่ 12 ทั้งนี้ 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการเสนอเอกสารทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณารับรองต่อไป 
  2. ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ของ ALMM ครั้งที่ 27 และร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ของ ALMM + 3               
ครั้งที่ 12 มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ของ ALMM ครั้งที่ 27 เป็นเอกสารแสดงความมุ่งมั่นของ
รัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการขับเคลื่อนถ้อยแถลงร่วมระดับรัฐมนตรี เพ่ือตอบสนองต่อการฟ้ืนฟูด้านแรงงาน
ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้ความเชื่อมั่นว่าแรงงานจะสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ใน
การท างานอย่างยั่งยืนมีสถานประกอบการที่ปลอดภัยและมีการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุม และยืนยันการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปของงาน และ
ยืนยันจุดยืนของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านแรงานอ่ืน ๆ อาทิ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
การเชื่อมโยงสิทธิประกันสังคมส าหรับแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน และแนวทางอาเชียนว่าด้วยการตรวจหา
เชื้อเอชไอวีในสถานประกอบการ 
   2.2 ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ของ ALMM + 3 ครั้งที่ 12 เป็นเอกสารแสดงการแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนบวกสาม เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาฝีมือแรงงานและ
ความสามารถในการปรับตัวของแรงงานในอนาคตของงานภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ผ่านโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนและการสนับสนุนทางวิชาการ
จากประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้  
  ทั้งนี้ ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ของ ของ ALMM ครั้งที่ 27 และ ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ของ ALMM + 
3 ครั้งที่ 12 ไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็น
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้อง/เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
 _____________________________ 
1ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย เนการาบรูไนดารุซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา (ประเทศกัมพูชา)สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศลาว) สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา (ประเทศเมียนมา) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 
2Factory Sandbox คือ โครงการที่ท าการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เชิงรุกในสถานประกอบการต่าง ๆ และคัดแยกกักตัวแรงงานท่ี
ติดเช้ือโรคโควิด 19 ออกจากผู้ไม่ติดเชื้อเพื่อเข้ารับการรักษา รวมทั้งเร่งระดมดวัคซีนให้แรงงานทุกคนในโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วม
โครงการนี้ 
 
27. เรื่อง ผลการด าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับโครงการพัฒนา                  
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ในการด าเนินงานศูนย์นวัตกรรม
ระดับภูมิภาค กรุงเทพมหานคร - UNDP (Bangkok - UNDP Regional Innovation Center: RIC) ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ความก้าวหน้าของกิจกรรมประจ าปี พ.ศ. 2565 และการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้  
  1. รับทราบผลการด าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ในการด าเนินงานศูนย์นวัตกรรม
ระดับภูมิภาค กรุงเทพมหานคร – UNDP (Bangkok - UNDP Regional Innovation Center: RIC) (โครงการความ
ร่วมมือ RIC ประจ าปี พ.ศ. 2564 และความก้าวหน้าของกิจกรรมประจ าปี พ.ศ. 2565 
  2. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาด าเนินโครงการความร่วมมือ RIC อีก 6 เดือน นับแต่วันสิ้นผลใช้บังคับ
ความตกลงว่าด้วยโครงการความร่วมมือ RIC (จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2566) เป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 
ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 
  3. เห็นชอบร่างเอกสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยโครงการความร่วมมือ RIC ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างเอกสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยโครงการความร่วมมือ RIC ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ และไม่ขัดผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ สศช. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีก 
  4. อนุมัติให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามใน
ร่างเอกสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยโครงการความร่วมมือ RIC ของฝ่ายไทย พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สศช. รายงานว่า 
  1) โครงการความร่วมมือ RIC หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (TP Lab) มี
ลักษณะเป็นห้องปฏิบัติการนโยบายเพ่ือเปลี่ยนแปลงกระบวนการออกแบบและก าหนดนโยบายให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของประชาชน และเท่าทันความท้าทายใหม่ ๆ เสริมสร้างศักยภาพของผู้ออกแบบและก าหนดนโยบาย
สาธารณะ และส่งต่อเครื่องมือและความรู้ให้กับประเทศในเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุ ประสงค์
ประกอบด้วย (1) เพ่ือส่งเสริมการก าหนดนโยบายที่มีความครอบคลุมและขับเคลื่อนโดยประชาชน (2) เพ่ือคิดค้น
นวัตกรรมเชิงนโยบายในการรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต (3) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพ
ภาครัฐและเอกชนในการออกแบบและด าเนินนโยบายด้วยนวัตกรรม (4) เพ่ือสร้างและขยายเครื่อข่ายนวัตกรในหลาย
ระดับอย่างยั่งยืน และ (5) เพ่ือส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางชั้นน าด้านนวัตกรรมเชิงนโยบายในระดับภูมิภาค 
  2) ผลการด าเนินโครงการความร่วมมือ RIC ประจ าปี 2564 และความก้าวหน้าของการด าเนิน
กิจกรรมในปี 25651 สรุปได้ ดังนี้ 

กรอบการด าเนิน 
กิจกรรม 

ตัวอย่างการด าเนินการ/กิจกรรม 
 

เ ส าหลั กที่  1  กา ร
พัฒนากระบวนการ
และ พ้ืนที่ เ พ่ื อกา ร
พัฒนานวัตกรรมเชิง
นโยบาย 
 

สร้างพ้ืนที่และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการค้นหาและทดลอง
นวัตกรรมเชิงนโยบาย เช่น 
- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้
โครงการนวัตกรรมการออกแบบนโยบายผ่านการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การ
วิเคราะห์ความหวังและความกลัว (Hope and Fear Analysis) การวิเคราะห์เหตุ
และผลตามล าดับชั้น (Causal Layered Analysis) ที่มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็น
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
- จัดให้มีการส ารวจความคิดเห็นจากเยาวชนบนสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 1,000 
คน และพบว่า ร้อยละ 80 ให้ความส าคัญกับประเด็นสุขภาพจิต ต่อมามีการจัด
กิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) เพ่ือให้เยาวชนร่วมกันออกแบบนโยบายด้าน
สุขภาพจิตที่ครอบคลุมทั้งมิติการป้องกัน การรักษา การสร้างความตระหนักรู้ และ
การสร้างการศึกษาท่ีดีต่อสุขภาพจิตเยาวชนในเดือนพฤษภาคม 2565 
- จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท านโยบายได้ร่วมทดสอบการใช้
กระบวนการออกแบบความคิดเชิงระบบ (System Design) และการวิเคราะห์
ส่วนประกอบ (Portfolio Approach) เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่มีความชับซ้อนเชิง
โครงสร้าง 
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- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนแรงานนอกระบบ รวมทั้งผู้น าชุมชนในพ้ืนที่
ภาคเหนือได้เรียนรู้เครื่องมือเชิงนวัตกรรมใหม่ ๆ และออกแบบแนวคิดเชิงนโยบาย
ด้านสวัสดิการสังคมที่ตอบโจทย์ความต้องการระดับปัจเจกบุคคล 
- เปิดเวทีระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่โดยใช้กระบวนการและ
เครื่องมือนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการออกแบบและเสนอแนะแนวคิดเชิงนโยบายที่
ค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เสาหลักที่ 2 การ
ยกระดับขีด
ความสามารถของ
ผู้จัดท านโยบาย 
 

มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
นวัตกรรมเชิงนโยบาย เช่น 
- จัดอบรมหลักสูตร Training of the Trainers ให้แก่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นน า (เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ก าหนดนโยบาย นวัตกร อาจารย์ และนักศึกษา ด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
นวัตกรรมเชิงนโยบายในหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างพ้ืนที่ส าหรับการ
แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น 
- จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐได้เรียนรู้และท าความเข้าใจเครื่องมือการ
คิดเชิงออกแบบ ทักษะที่จ าเป็นในการออกแบบนโยบาย และกรณีศึกษาของ
หน่วยงานภาครัฐต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ดังกล่าว 

เ ส าหลั กที่  3 กา ร
ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า
เครือข่ายนวัตกรและ
ผู้จัดท านโยบาย 
 

ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับการจัดท านโยบาย เช่น 
- จัดกิจกรรม “ถอดบทเรียนจากวิกฤต” บนแอปพลิเคชัน Clubhouse โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ นักวิชาการ เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปกว่า 200 คน เข้าร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ
แนวปฏิบัติในการฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยจากวิกฤตโรคโควิด 19 
- จัดกิจกรรมผู้หญิงกับการออกแบบนโยบายและความเท่าเทียมกันทางเพศใน
นโยบายสาธารณะ ณ จังหวัดพะเยา ในเดือนมีนาคม 2565 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสบการณ์จากเครื่อข่ายผู้น าสตรีในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องมือเชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ส าหรับการ
ออกแบบแนวทางป้องกันและยุติความรุนแรงทางเพศ 
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีความต่อเนื่องจากปี 2564 
- จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมเชิงนโยบาย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับเครื่องมือนวัตกรรมเชิงนโยบาย กรณีศึกษา และแนวปฏิบัติที่ใช้ในระดับ
สากล ระหว่างองค์กรและสถาบันการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
ซึ่งมีการจัดงานแล้ว 3 ครั้ง 
- พัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมเชิงนโยบายเสมือนจริง (Virtual Policy Innovation 
Platform) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลจากตัวอย่างของต่างประเทศที่
ประสบผลส าเร็จในการเชื่อมโยงผู้ใช้งานในภาคส่วนต่าง ๆ 
- ถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงนโยบายและวิธีการท างานรูปแบบใหม่ให้กับผู้ก าหนด
นโยบายระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 

 
  3) ประโยชน์ที่คาดว่าประเทศจะได้รับจากการด าเนินโครงการความร่วมมือ RIC ประกอบด้วย                     
(1) พัฒนาองค์ความรู้ด้านเครื่องมือนวัตกรรมเชิงนโนบายต้นแบบนโยบาย และนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงระบบและรับมือความท้าทายในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถทดลองใช้และขยาย
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ผลต้นแบบนโยบายสู่การใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของนักวางแผนนโยบายทั้งในระดับ
องค์กร ระดับท้องถิ่น และประชาสังคม ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือนวัตกรรม
เชิงนโยบายเพ่ือออกแบบและพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ประชาชนในหลากหลายมิติ และ (3) สร้าง ขยาย และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของนวัตกร นักวางแผนนโยบาย 
ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการจากภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนสร้างพันธมิตรทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล เพ่ือ
ร่วมกันพลิกโฉมและปฏิรูปกระบวนการจัดท านโยบายและน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วและเติบโต
อย่างก้าวกระโดด 
_______________________________ 
1เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน โดย ณ วันที่ เสนอเรื่องมายังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (วันที่ 25 พฤศจิกายน 
2565) การด าเนินงานประจ าปี 2565 ยังไม่สิ้นสุด จึงเป็นการรายงานความก้าวหน้า 
 
28. เรื่อง ถ้อยแถลงร่วมเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของมกุฎราชกุมาร 
และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบเนื้อหาของถ้อยแถลงร่วมเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการของมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่                          
17 –19 พฤศจิกายน 2565 และให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
คมนาคมไปด าเนินการต่อไปตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กต. รายงานว่า 
  ไทยและซาอุดีอาระเบียเห็นพ้องที่จะจัดท าถ้อยแถลงร่วมฯ เพ่ือเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการเสด็จ
พระราชด าเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2565 โดยมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจ าประเทศไทยได้เสนอร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ของฝ่ายซาอุดีอาระเบียมาให้ฝ่ายไทย
พิจารณา มีสาระส าคัญกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีไทย-ซาอุดีอาระเบีย โดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับการลงนามความตกลง
และบันทึกความเข้าใจทวิภาคี จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือ                
ซาอุดี – ไทย  (2) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่างรัฐบาล                  
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (3) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
พลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และ 
(4) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  และบันทึกความเข้าใจระหว่าง
องค์กรก ากับดูแลและต่อต้านการทุจริตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และได้หารือใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมือง กลาโหม และความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ด้านพลังงาน 
ด้านสังคมและการศึกษา และด้านกิจการระหว่างประเทศ  
 

แต่งตั้ง 
29. เรื่อง รายช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการ (จ านวน 15 ราย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส่วนราชการ 
(จ านวน 15 ราย) ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  1. เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. ของส่วนราชการบางแห่ง ประกอบด้ว ย 
กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด า ริ (กปร.) ส านักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
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แห่งชาติ (สคทช.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) และส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (สว.) มีการเกษียณอายุราชการและโยกย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง ซึ่งส่วนราชการที่มีการเปลี่ยนแปลง ปคร. 
ดังกล่าว ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. คนใหม่ และแจ้งให้ สลค. ทราบเพ่ิมเติม เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ 
จ านวน 15 ราย ดังนี้  

ส่วนราชการ รายช่ือ ปคร. 
1. กห.  พลเอก นุชิต ศรีบุญส่ง 

รองปลัดกระทรวงกลาโหม  
2. กค.  นางวรนุช ภู่อ่ิม  

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
3. กษ.  นายอภัย สุทธิสังข์  

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. พณ.  นายวันชัย วราวิทย์ 

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  
5. มท.  นายสมคิด จันทมฤก  

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
6. สธ.  นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
7. วธ.  นางโชติกา อัครกิจโสภากุล 

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
8. สคก.  นายกิตติศักดิ์ จุลส ารวล 

กรรมการร่างกฎหมายประจ า (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)  
9. กปร.  นางสุพร ตรีนรินทร์  

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รักษา
ราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

10. สกมช.  พลตรี ธีรวุฒิ วิทยากรณ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ  

11. สคทช.  นายประเสริฐ ศิรินภาพร 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  

12. ส านักงาน ปปง.  นายเทพสุ บวรโชติดารา 
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

13. ส านักงาน ป.ป.ท.  นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

14. ตช.  พลต ารวจโท กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ 
ผู้บัญชาการประจ าส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

15. สว. นายทศพร แย้มวงษ์  
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

   2. สลค. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ ปคร. ทั้ง 15 ราย ดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามข้อ 5 ของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551  
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข 
[เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 มกราคม 2559) ที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวงแต่งตั้งผู้ท า
หน้าที่โฆษกกระทรวงอย่างเป็นทางการ แล้วแจ้งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบ] เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีการเปลี่ยนแปลงการด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง [เดิม สธ. ได้มี
ค าสั่ง สธ. ที่ 1129/2562 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก สธ. ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 แต่งตั้ง (1) นายณรงค์ สายวงศ์                    
รองปลัด สธ. (2) นายรุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) และ (3) นายทวีศิลป์                   
วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เป็น โฆษก สธ.] ดังนั้น เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน 
สธ. เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สธ. จึงแต่งตั้ ง
โฆษก สธ. ขึ้นใหม่ ซึ่ง สธ. ได้มีค าสั่ง สธ. ที่ 1607/2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก สธ. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ด้วยแล้ว                      
ดังรายนามต่อไปนี้  
  1. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ.  
   2. นายณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ.  
  3. ร้อยต ารวจเอก รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับ สธ. (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)  
 
31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแต่งตั้ง นายกฤษณ์ 
กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง ขออนุมัติต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ครั้ งที่  2                     
(กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอ ต่อเวลาการด ารงต าแหน่ง      
ของ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวครบการต่อเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่                            
18 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  
 
33. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ รวม 7 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ด ารงต าแหน่งครบ
วาระสี่ปี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ดังนี้  
  1. พลต ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข   ประธานกรรมการ  
  2. นายเจษฎา ศิวรักษ์      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
  3. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. นางรวีวรรณ ภูริเดช      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  7. นายสุธรรม อยู่ในธรรม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 เป็นต้นไป  
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34. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จ านวน 2 คน เพ่ือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้น                  
จากต าแหน่งเนื่องจากขอลาออก ดังนี้  
  1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์   
   2. นายมณฑล สุดประเสริฐ  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 เป็นต้นไป และผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  
 
35. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุขในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต                     
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวง
สาธารณสุขด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่                    
23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การด าเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 (เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตาม
กฎหมาย/กรรมการและผู้บริหารขององค์การมหาชน)  
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