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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (31 มกราคม 2566)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                    
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ สันติไมตรี (หลังนอก) ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา  
    พ.ศ. 2510  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางบอนใต้  
    เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการ 
    ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
  5.  เรื่อง  การสร้างหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
    ในการปฏิบัติราชการ 
  6.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราช 
    ก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 
  7.  เรื่อง  โครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจ าทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็นรถโดยสาร 
    ประจ าทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  8.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทยปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตรา 
    เงินเดือนค่าจ้างของพนักงานโดยการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของ 
    พนักงาน ตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ระบบ 53 ขั้น 
  9.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการให้บริการ 5G ส าหรับลูกค้าองค์กร ของบริษัท โทรคมนาคม 
    แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  
  11.  เรื่อง  (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570  
  12.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บีเอ็ม และพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 
    เพ่ือท าเหมืองแร่ ของบริษัท รุ่งเรืองผลศิลา จ ากัด ที่จังหวัดชัยนาท 
  13.  เรื่อง  รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบก าหนดเมื่อวันที่ 
    19 ธันวาคม 2565 
  14.  เรื่อง  ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. 2565 
  15.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)  
    ครั้งที่ 2/2565 
  16.  เรื่อง  แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (ปี 2565 - 2570)  
  17.  เรื่อง  การก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 สาขาอาชีพ 17 สาขา  
 

ต่างประเทศ 
  18.  เรื่อง  ร่างเอกสารที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 26 และ 
    การประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  19.  เรื่อง  ผลการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 14 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  
    อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  
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  20.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ 14  
    และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพื้นท่ี 
    ชายแดน (JDS) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
  21.  เรื่อง  ผลการประชุมระดับสูงในห้วงสัปดาห์ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจ าปี 2565 
  22.  เรื่อง  การขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการกับมาตรการที่มิใช่ภาษี 
    ส าหรับสินค้าจ าเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ
    ด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการ 
    ตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการขยายบัญชีรายการสินค้า 
    จ าเป็น 
  23.  เรื่อง  ร่างเอกสารที่จะมีการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุม 
    รัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  
  24.  เรื่อง ขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายเงินสนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม
    ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic  
    Research Institute for ASEAN and East Asia : ERIA)  
 

แต่งตั้ง 
  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
    คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
  27.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 
    และเมืองเก่า 
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  29.  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านัก
    นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ 
    กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
 

___________________________________ 
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กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ สธ. รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม และส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ สธ. เสนอ เป็นการปรับปรุงรายการและอัตราค่าธรรมเนียมตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ดังนี้ (1) ยกเลิกการเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายการพิสูจน์หรือวิเคราะห์ยาตามต ารับยาที่ขอขึ้นทะเบียน (2) แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาต จากเดิมที่ก าหนดให้จัดเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตประเภทนั้น เป็นจัดเก็บเท่ากับกึ่งหนึ่ง
ของค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตประเภทนั้น (3) เพ่ิมรายการค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
ต ารับยา โดยมีอัตราเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมส าหรับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาประเภทนั้น เพ่ือให้การ
ก าหนดรายการเก็บค่าธรรมเนียมและอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2562 ซึ่งได้บัญญัติให้มีการปรับปรุงรายการและอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และได้ก าหนด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับอายุและการต่ออายุของใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา รวมทั้งเป็นการบรรเทาผลกระทบของ
ผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ (4) แก้ไขรายการค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับยาแผนโบราณให้หมายความถึงเฉพาะยาแผนโบราณส าหรับสัตว์ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ก าหนดกลไกในการควบคุมและก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการเฉพาะ      
อันส่งผลให้พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีผลใช้บังคับเฉพาะกับยาแผนโบราณส าหรับสัตว์  
  สธ. ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
14 ธันวาคม 2564 (เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ) โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าว ทั้งนี้ สธ. เห็นว่าการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตลงกึ่งหนึ่งตามร่าง
กฎกระทรวงในเรื่องนี้จะท าให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 21,519,300 บาทต่อปี อย่างไรก็ตามร่างกฎกระท รวง
ดังกล่าวก็ได้ก าหนดเพ่ิมรายการค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาซึ่งจะจัดเก็บได้จากการต่อ
อายุใบส าคัญทุกเจ็ดปี โดยจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 16,612,500 บาท ทุก ๆ เจ็ดปี นอกจากนี้ การปรับลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังเป็นมาตรการที่ช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงรายการและอัตราค่าธรรมเนียมตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ดังนี้  

กฎกระทรวงเดิม การปรับปรุงตามร่างกฎกระทรวงในเรื่อง
นี้ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(ฉบับละ) 
(ก) ประเภทยาแผนปัจจุบัน 
   (1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน 
   (2) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน  
   (3) ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน  
   (4) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยา
บรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาควบคุมอันตรายหรือยา
ควบคุมพิเศษ  
  (5) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยา
บรรจุเสร็จส าหรับสัตว์  
  (6) ใบอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามา
ในราชอาณาจักร  

 
8,000 บาท 
2,000 บาท 
1,500 บาท 
1,000 บาท 

 
 

1,000 บาท 
 

10,000 บาท 
 

 
รายการและอัตราคงเดิม 
รายการและอัตราคงเดิม 
รายการและอัตราคงเดิม 
รายการและอัตราคงเดิม 

 
 

รายการและอัตราคงเดิม 
 

รายการและอัตราคงเดิม 
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  (7) การพิสูจน์หรือวิเคราะห์ตามต ารับยาที่ขอ
ขึ้นทะเบียน 
  (8) ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยาแผน
ปัจจุบัน  
  (9) ใบแทนใบอนุญาต  
  (10) ใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยา
แผนปัจจุบัน   
(ข) ประเภทยาแผนโบราณ  
   (1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ  
   (2) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ  
   (3) ใบอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้า
มาในราชอาณาจักร  
    
   (4) การพิสูจน์หรือวิเคราะห์ยาตามต ารับยาที่
ขอขึ้นทะเบียน  
 
  (5) ใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับยาแผน
โบราณ  
   (6) ใบแทนใบอนุญาต  
   (7) ใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา
แผนโบราณ  
 
(ค) การต่ออายุใบอนุญาต 
 
 
 

-  ไม่มี - 
  

1,000 บาท 
 

2,000 บาท 
 

100 บาท 
100 บาท 

 
 

1,000 บาท 
300 บาท 

5,000 บาท 
 
 

500 บาท 
 
 

500 บาท 
 

100 บาท 
100 บาท 

 
 

เท่ากับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตนั้น 

ยกเลิก เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 

รายการและอัตราคงเดิม 
 

รายการและอัตราคงเดิม 
รายการและอัตราคงเดิม 

 
แก้ไขรายการ เป็น 

“ยาแผนโบราณส าหรับสัตว์” 
โดยอัตราคงเดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 
2562 

 
ยกเลิก เพ่ือให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 
แก้ไขรายการ เป็น 

“ยาแผนโบราณส าหรับสัตว์” 
โดยอัตราคงเดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 
2562 

 
 

แก้ไขอัตรา เป็น “เท่ากับกึ่งหนึ่ง” ของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น 

เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติยา 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 

- เพิ่มรายการ “การต่ออายุใบส าคัญการ
ขึ้นทะเบียนต ารับยา” โดยมีอัตรา 

“เท่ากับกึ่งหนึ่ง” ของค่าธรรมเนียม
ใบส าคัญนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 
  
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวง
บางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ มท. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  ทั้งนี้ มท. เสนอว่า  
  1. สืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยเอกชัย 101 เป็นโครงการเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่การจราจรของประชาชนในพื้นที่บริเวณธนบุรีฝั่งใต้ และประชาชนทั่วไปในการเดินทางเข้า-ออก 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ เป็นหนึ่งในโครงการเพ่ือส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร เป็น “มหานครสีเขียว” ที่ร่มรื่นน่าอยู่น่าเยือน 
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ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน ระหว่างซอยเอกชัย 101 
กับถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 ริมคลองบางบอน มีพ้ืนที่ขนาด 100 ไร่    
  2. ลักษณะของโครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณปากซอยเอกชัย 101 เดิมเป็นถนนลาดยาง 
กว้างประมาณ 5 เมตร ขนาด 2 ช่องทางจราจร 2 ทิศทาง จะขยายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขตทาง              
กว้าง 20 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ทิศทางละ 2 ช่องจราจร ระยะทางยาวประมาณ 470 เมตร พร้อมท่อระบายน้ า 
บ่อพัก ทางเท้าทั้งสองฝั่ง ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเครื่องหมายจราจร และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ นอกจากนั้น      
จะมีการปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางบอน ซึ่งอยู่ติดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยปรับปรุงเป็นสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้างประมาณ 16 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 75 เมตร เพ่ือประชาชนสามารถน ารถยนต์ข้าม
คลองไปสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ได้โดยสะดวกและเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ   
   3. กทม. จึงมีความจ าเป็นต้องเวนคืนที่ดินและเข้าส ารวจเพ่ือให้ทราบถึงที่ดินที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด
ในพ้ืนที่ของโครงการดังกล่าว เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยเอกชัย 101 อันเป็น
กิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปส ารวจและเพ่ือให้ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ          
จะช่วยระบายการจราจรในพ้ืนที่บริเวณธนบุรีฝั่งใต้ และท าให้ประชาชนสามารถน ารถยนต์ข้ามคลองไปสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ ได้โดยสะดวก   
   4. กทม. ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยด าเนินการตามขั้นตอนของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยจัดให้มีกิจกรรมและการ
สัมมนารับฟังความคิดเห็น การประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน และตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการ   
  5. ส านักงบประมาณ แจ้งว่า กทม. มีแผนการจัดการกรรมสิทธิ์และการเบิกจ่ายค่าทดแทน          
นับแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2567 และประมาณการจัดการค่ากรรมสิทธิ์จ านวน 14,284,000 บาท 
โดยใช้จ่ายจากงบประมาณของ กทม.  
  6. มท. ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (22 มีนาคม 2665) [เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณี
การตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย] แล้ว โดยกรมการปกครองแจ้งว่าไม่ได้รับผิดชอบเขต
การปกครองในเขตพ้ืนที่ กทม. จึงไม่สามารถตรวจสอบแนวเขตการปกครองที่ปรากฏในแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ ได้ ทั้งนี้ กทม. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของท้องที่การปกครองและแนวเขตการ
ปกครองแล้ว   
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  ก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพ่ือก่อสร้าง
และขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยเอกชัย 101 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรอันเป็น
กิจการสาธารณูปโภค มีก าหนดใช้บังคับ 3 ปีโดยให้เริ่มต้นเข้าส ารวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขต
ที่ดินที่จะเวนคืน ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน 
พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม และส านักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย        
แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ เป็นการก าหนด
เกี่ยวกับระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลผู้ได้รับความ
เสียหายโดยตรงจากการกระท าความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน         
โดยผู้เสียหายไม่มีส่วนร่วมในการกระท าความผิดนั้น ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการได้รับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดคืนหรือชดใช้คืน รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่เกิดแก่ชีวิต ร่างกาย 
จิตใจ เสรีภาพ อนามัย หรือชื่อเสียง เพ่ือให้มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรม มีผลใช้บังคับอย่าง
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สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 ซึ่งปัจจุบันส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได้ด าเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามระเบียบคณะกรรมการ
ธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ก าหนดการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินเท่านั้น ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นชอบด้วยแล้ว   
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  ก าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูล
ฐาน สรุปได้ดังนี้   
   1. ก าหนดบทนิยาม ค าว่า “ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการ
กระท าความผิดมูลฐาน และไม่มีส่วนร่วมในการกระท าความผิดนั้น ค าว่า “ทายาท” หมายความว่า ทายาทผู้มีสิทธิ
ได้รับมรดกของผู้เสียหาย หรือผู้จัดการมรดกของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และค าว่า “ค าร้อง” 
หมายความว่า ค าร้องเพ่ือขอรับคืน หรือชดใช้คืนหรือชดใช้ค่าเสียหายจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด   
   2. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค าร้อง ดังนี้  
   (1) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และคณะกรรมการธุรกรรม 1 
หรือเลขาธิการ ปปง. ได้มีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดไว้ชั่วคราวเนื่องจากมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามมาตรา 48 
หรือกรณีไม่มีการออกค าสั่งดังกล่าวและคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินการยื่นค าร้อง
เพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 49 แล้วแต่กรณี ให้ส านักงาน ปปง. ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ปปง. เพ่ือแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นค าร้องตามแบบที่เลขาธิการ ปปง. 
ก าหนด ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 90 วันนับแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษา   
   (2) ในการยื่นค าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้ง
แนบหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน อาทิ ส าเนาค าพิพากษาให้ได้รับคืนทรัพย์สินหรือได้รับ
ชดใช้คืนหรือชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท าความผิดมูลฐาน ส าเนาหลักฐานการร้องทุกข์ และส าเนาหลักฐานการ
ฟ้องคดีเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระท าความผิดมูลฐาน โดยสามารถยื่นค าร้องด้วยตนเอง หรือยื่นทาง
ไปรษณีย์ หรือช่องทางอ่ืน ตามท่ีเลขาธิการ ปปง. ประกาศก าหนด   
   (3) ก าหนดให้บุคคลอื่นสามารถยื่นค าร้องหรือด าเนินการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
แทนผู้เสียหายได้เฉพาะกรณี ได้แก่ 1) ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้เยาว์ที่สามารถ
เข้าใจสาระส าคัญแห่งการกระท าของตนที่จะด าเนินการด้วยตนเอง 2) ผู้อนุบาล กรณีผู้ เสียหายเป็นคนไร้
ความสามารถ 3) ทายาท กรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย และ 4) บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายเป็นหนังสือ
จากผู้เสียหาย   
  3. ก าหนดวิธีการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหาย ดังนี้   
   (1) กรณีที่ผู้เสียหายหรือบุคคลอ่ืนยื่นค าร้องด้วยตนเองเกินระยะเวลา 90 วัน นับแต่วัน
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่รับค าร้องไว้พิจารณา เว้นแต่กรณียื่นค าร้องทางไปรษณีย์          
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ   
   (2) ในกรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือถึง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหาย 
ส าหรับความผิดมูลฐานที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ซึ่งส านักงาน ปปง. ได้รับรายงานความผิ ดมูลฐานนั้นจาก
หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือถึงหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผู้เสียหายและความเสียหาย และเมื่อได้รับข้อเท็จจริงเบื้องต้นครบถ้วนแล้ว ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรม
พิจารณามีมติให้ด าเนินการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องก่อนที่ศาลจะมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้น าทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา 49/1   
   (3) เมื่อได้รับค าร้องแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องว่ามีรายการไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน และแจ้งให้ผู้เสียหายหรือบุคคลอื่นด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมและส่งเอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในเวลาที่ก าหนด และเมื่อได้รับค าร้องถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวม
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ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหายโดยเร็ว และจัดท ารายงานพร้อมความเห็นต่อเลขาธิการ ปปง.      
เพ่ือให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาต่อไป   
   (4) เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามมาตรา 49/1 แล้ว              
ให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินการต่อไปโดยเร็ว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรมและสิทธิในการขอให้ทบทวนมติให้แก่ผู้เสียหายหรือบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   
    (5) ผู้เสียหายหรือบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ
ธุรกรรม ให้มีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาทบทวนได้ โดยจัดท าเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและเหตุผล
พร้อมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง ยื่นต่อเลขาธิการ ปปง. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติดังกล่าว   
  4. ก าหนดให้เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดให้น าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดไป
คืนหรือชดใช้คืนหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ให้ส านักงาน ปปง. ด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งศาลโดยเร็ว โดยให้น าทรัพย์สินดังกล่าวขายทอดตลาด หรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร และน าเงินที่ได้
จากการขายทอดตลาดหรือการจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนไปชดใช้คืนหรือชดใช้ค่าเสียหาย   
_______________________    
1 คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด สั่งยับ ยั้งการท า
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน รวมถึงสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิดไว้ช่ัวคราว หากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่
เป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท าความผิด  
 
4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่
ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด า เนินการต่อไปได้ และให้       
พณ. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ที่ พณ. เสนอ เป็นการปรับปรุงมาตรการควบคุมการส่งออก
ทรายและยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกแร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ จากเดิมที่ก าหนดให้ทรายธรรมชาติทุก
ชนิดที่มีซิลิกาออกไซต์เกินกว่า ร้อยละ 75 เป็นสินค้าห้ามส่งออก เป็นก าหนดให้ทรายตามพิกัดศุลกากรประเภท 
25.05 (ไม่ได้ก าหนดค่าซิลิกาออกไซต์ไว้) เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ทรายธรรมชาติทุก
ชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นทรายที่มีโลหะปน) ได้แก่ 1) ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ์ และ 2) ทรายอ่ืน ๆ 
โดยมีข้อยกเว้นกรณีส่งออกเป็นตัวอย่างหรือศึกษาวิจัย หรือกรณีน าติดตัวออกไปเพ่ือใช้เฉพาะตัวในปริมาณไม่เกิน     
2 กิโลกรัม หรือกรณีที่ยานพาหนะน าออกไปเพ่ือใช้ในยานพาหนะนั้น ๆ ให้ปริมาณเป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง (เช่น เอาไว้ถ่วงสมดุลเรือ และการป้องกันอัคคีภัยในเรือ ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974) เนื่องจากทรายเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ควรสงวนไว้ใช้ใน
อุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยการดูดทรายไปขายต่างประเทศอย่างเสรีอาจท าให้ตลิ่งริมแม่น้ าพังทลาย การส่งออก
ทรายที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไปต่างประเทศอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนทรายที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างใน
ประเทศได้และอาจท าให้ต้นทุนการก่อสร้างในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นได้ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นด้วยแล้ว โดยผู้ที่เก่ียวข้องเห็นด้วยกับร่างประกาศดังกล่าว  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ 
  1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) 
พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2537 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 87) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 24 กันยายน 2541 
  2. ก าหนดให้ทรายตามพิกัดศุลกากรประเภท 25.05 เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นทรายที่มีโลหะปน) ได้แก่  
   1) ทรายซิลิกา1 และทรายควอร์ตซ์2 และ 
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   2) ทรายอื่น ๆ 
  3. ยกเว้นเป็นการส่งออกทรายในกรณีดังนี้ 
   1) เป็นตัวอย่างหรือศึกษาวิจัย หรือกรณีน าติดตัวออกไปเพ่ือใช้เฉพาะตัวในปริมาณไม่เกิน 
2 กิโลกรัม หรือ 
   2) กรณีท่ียานพาหนะน าออกไปเพ่ือใช้ในยานพาหนะนั้น ๆ ให้ปริมาณเป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (เช่น เอาไว้ถ่วงสมดุลเรือ และการป้องกันอัคคีภัยในเรือ ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974) 
  4. ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
_____________________________________ 
1 ทรายซิลิกาหรือทรายแก้ว (silica sand) คือ เป็นทรายที่ใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และพบมากบริเวณ หาดทราย ชายทะเล        
ใช้ส าหรับในงานอุตสาหกรรมแก้ว กระจก เซรามิก 
2 เป็นทรายซิลิกาที่มีคุณภาพสูง ทนความร้อนได้สูง มีความแข็งแรงใช้ในงานอุตสาหกรรมทนไฟ กรองน้ า ท าพื้นทนแรงกระแทกได้ดี 
ใช้ผสมกับเรซิ่น-อีพ็อกซี่ เพื่อเสริมความแข็งแรง 
 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
5. เรื่อง การสร้างหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการการสร้างหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (Law of Efficiency)  
  2. มอบหมายให้ ยธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอร่าง
กฎหมาย โดยปรึกษาหารือกับคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการสร้าง
หลักประกันความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (Law of Efficiency) 
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในปัจจุบันมีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น (1) มี กฎหมายและ
ระเบียบที่วางหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจ านวนมาก (2) บทบัญญัติของกฎหมายบางฉบับ
มีลักษณะเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับเฉพาะเรื่องและจ ากัดเฉพาะบางหน่วยงาน ซึ่งไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกประเภท ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้าตัดสินใจเท่าที่ควร เนื่องจากเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน      
ดังนั้น ยธ. จึงได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
แนวทางการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 โดยหน่วยงานส่วนใหญ่
เห็นชอบในหลักการและมีความเห็นซึ่งเป็นประเด็นส าคัญหลายประการ เช่น ความซ้ าซ้อนของกฎหมายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ควรก าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานขั้นต่ าในการพิจารณากันบุคคลเป็นพยาน ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความชัดเจนในการตีความเกี่ยวกับการกระท าสุจริตและเกิดความเสียหาย เป็นต้น ซึ่ง ยธ.   
ได้พิจารณาความเห็นของหน่วยงานประกอบกับบทบัญญัติของกฎหมายไทยที่ใช้บังคับในปัจจุบันและแนวทางของ
กฎหมายต่างประเทศแล้วเห็นควรด าเนินการศึกษาและจัดท าร่างกฎหมายกลางเพ่ือเป็นการวางมาตรฐานในการ
คุ้มครองการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความกล้าตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ของราชการและการให้บริการสาธารณะ (Law of Efficiency) โดยมีหลักการส าคัญ 
ดังนี้ 
  1. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานของรัฐ   
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นการให้บริการสาธารณะหรือการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในสาธารณะ เช่น            
ผู้ควบคุมหรือผู้ให้บริการในยานพาหนะที่ท าการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น และบุคคลอ่ืนซึ่งช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวได้รับความคุ้มกันไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย ในกรณีที่ได้กระท าผิด
กฎหมายหรือระเบียบภายใต้เงื่อนไขว่าการกระท าผิดนั้นไม่ใช่ส่วนที่เป็นสาระส าคัญ หรือไม่ได้ก่อให้เกิดความ
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เสียหายต่อราชการหรือประชาชน หรือเกิดความเสียหายเล็กน้อยแต่ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความคุ้มค่า      
เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ราชการหรือประชาชนได้รับ  
  2. ก าหนดกลไกในการให้ความช่วยเหลือค่าทนายความ ค่าที่ปรึกษา หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นการให้บริการสาธารณะ หรือดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย    
ในสาธารณะ 
  3. ก าหนดให้มีกลไกในการให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบ
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
  4. ก าหนดมาตรการป้องกันการอ้างความคุ้มครองตามกฎหมายโดยมิชอบ 
  5. ก าหนดหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การฟ้องคดี
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
6. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม        
พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) 
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2566 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ดังนี้ 
  1.  อนุมัติให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ กรณีโครงการจัดหายารักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ของหน่ วยบริ การสุ ขภ าพ ( โครงการจั ดห ายาฯ )  โ ดย ให้ ปรั บแผน เพื่ อจั ดซื้ อยาต้ าน ไวรั ส 
Favipiravir/Molnupiravir และยา Remdesivir เพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นการซื้อยา Molnupiravir เป็นหลัก ภายใต้
กรอบจ านวนที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือส ารองไว้ส าหรับรองรับการเปิดประเทศและยามฉุกเฉินใน
อนาคต รวมทั้งให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดือนธันวาคม 2565 เป็นเดือนมีนาคม 2566 พร้อมทั้งรับ
ข้อสังเกตของ คกง. ไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
  2. อนุมัติให้กรมควบคุมโรค สธ. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ      
กรณีโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับบริการประชากรในประเทศไทย 
จ านวน 60,000,000 โดส (AztraZeneca) ปี 2565 (โครงการจัดหาวัคซีนฯ) โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 
จากเดือนธันวาคม 2565 เป็นเดือนกันยายน 2566 พร้อมทั้งรับข้อสังเกตของ คกง. ไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
  3. อนุมัติให้ สป.สธ. สธ. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ กรณีโครงการ
พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. เพ่ือขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะ
วิกฤติ (โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการฯ) โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดือนธันวาคม 2565 เป็น
เดือนมิถุนายน 2566 พร้อมทั้งรับข้อสังเกตของ คกง. ไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
  4. เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่องผลการประชุม 
คกง. ในคราวประชุม ครั้งที่ 30/2565 โดยขอแก้ไขชื่อโครงการ จากโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 
ChulaCov19 mRNA ที่ผลิตเองในประเทศไทย เพ่ือท าการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 1 - 3 และการผลิตเพ่ือ
ด าเนินการขึ้นทะเบียนวัคซีนเพ่ือใช้ในภาวะฉุกเฉิน (โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด -19 เพ่ือท าการทดสอบทาง
คลินิกระยะที่ 1-3) เป็น โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ChulaCov19 mRNA ที่ผลิตเองในประเทศไทย   
เพ่ือท าการทดสอบทางคลินิก และการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 รุ่นสอง ส าหรับสายพันธุ์ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง (โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 รุ่นสองส าหรับสายพันธุ์ใหม่) 
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7. เรื่อง โครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจ าทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็นรถโดยสารประจ าทางไฟฟ้า (รถร่วม
บริการ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหนังสือการอนุญาต (Letter of Authorization: LoA) ให้ด าเนิน
โครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจ าทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็นรถโดยสารประจ าทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ)      
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (โครงการฯ) เพ่ือการใช้คาร์บอนเครดิตเพ่ือวัตถุประสงค์ระหว่างประเทศ โดยถ่ายโอน
คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ให้กับสมาพันธรัฐสวิส และมอบหมายให้เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงนามในหนังสือการอนุญาต (Letter of Authorization: LoA) ให้ด าเนิน
โครงการฯ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  ทส. รายงานว่า  
  1. การด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงฯ จะส่งเสริมให้ประเทศไทยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานเพ่ือน ามาต่อยอดในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุ NDC ของไทย อีกท้ังเปิด
โอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศเกิดความตื่นตัวและให้ความสนใจในการด าเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือน
กระจกภายในประเทศ และสามารถเข้าถึงเงินทุนระหว่างประเทศเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ 
  2. บริษัท South Pole ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาพันธรัฐสวิสให้ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเปลี่ยนผ่านการใช้รถโดยสารประจ าทางสาธารณะเป็นรถโดยสารประจ าทางสาธารณะไฟฟ้าส าหรับการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศและผลประโยชน์ร่วมต่าง ๆ เช่น การลดฝุ่น PM 2.5 โดยได้ร่วมกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ 
จ ากัด (มหาชน) พัฒนารายละเอียดการด าเนินงาน (Mitigation Activity Design Document: MADD) โครงการฯ 
ซึ่ง สผ. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) กรมการขนส่งทางบก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
South Pole มีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณารายละเอียดการด าเนินงานโครงการฯ รวม 2 ครั้ง และเห็นว่า 
โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องตามแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย  
  3. โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือริเริ่มการเปลี่ยนผ่านจากรถโดยสารสาธารณะที่ใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าครอบคลุมเส้นทางเดินรถโดยสารไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบการขนส่งประจ าทางจากกรมการขนส่งทางบก ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ
ที่มีความทันสมัยปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษต่ า การลดฝุ่น PM 2.5 เปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงาน
สะอาด ท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของประชาชนซึ่งช่วยให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตและสุขภาพ
ของประชาชนดีขึ้น โดยคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก 100 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(tCO2eq) ต่อคันต่อปี หรือ 500,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 - 2573 (ค.ศ. 2021 - 2030) 
และสามารถยื่นขอการรับรองภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ T-VER 
สามารถถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรื่อนกระจกระหว่างประเทศ ( Internationally Transferred Mitigation 
Outcomes: ITMOs) หลังจากได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับข้อตกลงฯ และข้อ 6.2 ของความตกลงปารีส 
  4.  ในการด าเนินโครงการดังกล่าว บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) จะถ่ายโอนคาร์บอน
เครดิตที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการฯ ให้แก่มูลนิธิ KLiK (The Foundation for Climate Protection and 
Carbon Offset) ของสมาพันธรัฐสวิส โดย ทส. ยืนยันว่า คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ไม่ได้อยู่ใน
ขอบเขตของแผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมาย NCD  
  5. คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบให้ ทส. โดย สผ. น ารายละเอียดการ
ด าเนินงานโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบการอนุญาตถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจาก
โครงการฯ ให้กับสมาพันธรัฐสวิสต่อไป และมอบหมายให้เลขาธิการ สผ. ลงนามในหนังสื อการอนุญาตให้ด าเนิน
โครงการฯ  
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  6. หนังสือการอนุญาตมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

หัวข้อ สาระส าคัญ 
1. บุคคลที่ได้รับอนุญาต บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท บริหารโครงการ คาร์บอน 

จ ากัด ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในฐานะผู้เข้าร่วม
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์  จ ากัด (มหาชน)         
ได้รับอนุญาตให้ยื่นค าขอถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมลด
ก๊าซเรือนกระจกในระดับระหว่างประเทศโดยเป็นไปตามหนังสือการให้อนุญาตฉบับนี้ 

2. ระยะเวลาคิดเครดิตที่
ได้รับอนุญาต 

6 ตุลาคม 2565 (ค.ศ. 2022) - 31 ธันวาคม 2573 (ค.ศ. 2030) 

3. การใช้ผลการลดก๊าซ
เรือนกระจกที่ได้รับอนุญาต 

ใช้ส าหรับ NDC ของสมาพันธสวิส 

4. ปริมาณและรายละเอียด
ของผลการลดก๊าซเรือน
กระจก 

ปริมาณรวมสูงสุดทั้งสิ้นจ านวน 500,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของผล
การลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ผลการลดก๊าซเรือน
กระจกดังกล่าวต้องได้รับการรับรองและติดตาม โดยระบบทะเบียนที่ก าหนดของ
ประเทศไทยซึ่งบริหารจัดการโดย อบก. 

5 .  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
ข้อก าหนดเกี่ยวข้อง 

5.1 ผลใช้บังคับของการให้อนุญาตนี้ขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการรับรองหน่วยผล
การลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในระบบทะเบียนที่ก าหนด
ของประเทศไทย 
5.2 การด าเนินงานกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกต้องสอดคล้องกับแนวทางและกลไก
การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยที่เห็นชอบ โดยคณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ข้อก าหนดภายใต้ข้อตกลงการด าเนินงาน 
และมาตรฐานกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องของ อบก. 
5.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเข้าใจว่ารัฐบาลไทยไม่มีความรับผิดชอบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายปริมาณที่ก าหนดไว้ของการส่งมอบผลการลดก๊าซเรือน
กระจกตามท่ีระบุไว้ 

6. วิธีการปรับบัญชี ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ ที่ จะ เปลี่ ยนแปลงวิธี การปรับบัญชีซึ่ งจะปรั บ ใช้                      
โดยสอดคล้องกันตลอดระยะเวลา NDC โดยพิจารณาถึงแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การปรับบัญชี 

7. การก าหนดการถ่ายโอน
ครั้งแรก 

การถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกจาก
ระบบทะเบียนที่ก าหนดของประเทศไทยไปยังระบบทะเบียนที่ก าหนดของ
สมาพันธรัฐสวิสโดยใช้วิธีการ “ยกเลิกและสร้างข้ึนใหม่” 

  7. กรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงสิ่งแวดล้อม การขนส่ง พลังงาน และการสื่อสาร สมาพันธรั ฐสวิส      
ส่งหนังสือยืนยันรายละเอียดการด าเนินโครงการฯ ให้บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) และส าเนาหนังสือถึง 
สผ. พร้อมแจ้งว่า สมาพันธรัฐสวิส สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ด าเนินโครงการฯ เมื่อฝ่ายไทยได้ออกหนังสือการ
อนุญาตด้วยแล้ว  
  8. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายมีหนังสือแจ้งไม่ขัดข้องต่อ 
(ร่าง) หนังสือการอนุญาต และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ 9 และข้อ 12.3 ของแนวทางฯ สผ. ควรพิจารณาเสนอร่าง
หนังสือการอนุญาตฯ พร้อมกับโครงการที่จะอนุญาตให้มีการถ่ายโอนระหว่างประเทศและการใช้ผลการลดก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการดังกล่าวตามข้อตกลงฯ เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทยปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของ
พนักงานโดยการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงาน ตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ระบบ 53 ขั้น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตรา
เงินเดือนค่าจ้างของพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) โดยการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของ



12 
 

พนักงาน ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2564 และความเห็นของส านักงาน ก.พ. ดังนี้ 

ระดับ อัตราเดิม (บาท) อัตราใหม่ที่ขอปรับ (บาท) 
ระดับ 10 

(ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า) 
91,820 

(ข้ันที่ 41.5) 
115,770 

(ข้ันที่ 47) 
ระดับ 11 

(รองผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า) 
95,810 

(ข้ันที่ 42.5) 
120,270 

(ข้ันที่ 48) 
ระดับ 12 

(ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า 
104,310 

(ข้ันที่ 44.5) 
129,270 

(ข้ันที่ 50) 
ระดับ 13 

(รองผู้ว่าการ ยสท.) 
113,520 

(ข้ันที่ 46.5) 
138,270 

(ข้ันที่ 52) 
หมายเหตุ : การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานระดับ 1 – 9 เป็นอ านาจของคณะกรรมการการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย (คณะกรรมการ ยสท.) เนื่องจากอัตราที่ปรับไม่สูงกว่าอัตราขั้นสูง (113 ,520 บาท) ที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558) 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ ยสท. พิจารณาความเหมาะสมในการ
ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของพนักงาน ยสท. ในแต่ละต าแหน่งภายใต้กรอบอัตราค่าจ้างที่ได้ปรับปรุงในกรณีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้มีความสอดคล้องกับผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ ยสท. เพ่ือไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินขององค์กรและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการคลังในอนาคต รวมทั้งจัดท าแผนการหา
รายได้และแผนการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจากการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน 
ยสท. ที่ชัดเจน โดยให้มีการประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวด้วย  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลังเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของ
พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ในการประชุม
ครั้งที ่7/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และความเห็นของส านักงาน ก.พ. ซึ่งเห็นชอบให้ปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้าง
ขั้นสูงของพนักงาน ยสท. ทุกระดับ 5.5 ขั้น ท าให้อัตราเงินเดือนสูงสุดของ ยสท. เพ่ิมข้ึนจากเดิม 113,520 บาท (ข้ัน
ที่ 46.5) เป็น 138,270 บาท (ข้ันที่ 52) และท าให้อัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงาน ยสท. ระดับ 10 – 13 สูงกว่าอัตรา
ขั้นสูงที่ใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบัน (113,520 บาท) ซึ่งต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของพนักงาน ยสท. ที่ไม่เกิน 113,520 บาท 
(พนักงานระดับ 9 ลงมา) เป็นอ านาจของคณะกรรมการ ยสท. โดยการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนของ 
ยสท. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ค่าตอบแทนของ ยสท. สอดคล้องกับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นและเพ่ือเป็นการ
สร้างชวัญและก าลังใจของพนักงาน รวมถึงสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ปฏิบัติงานกับ ยสท. และสามารถ
แข่งขันกับตลาดแรงงานได้ ซึ่ง ยสท. ได้จัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ในการพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจและสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่      
7 มีนาคม 2560 แล้ว โดยค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากการปรับโครงสร้างเงินเดือนดังกล่าว ยสท. จะใช้เงินรายได้จากการ
ด าเนินธุรกิจ ของ ยสท. ทั้งหมด 
 
9. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 
(โครงการฯ) จากเดิม สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามปริมาณงานที่ยังเหลือ 
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอคณะรัฐมตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (โครงการฯ) จากเดิม สิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 เป็น สิ้นสุดปีงบประมาณ 
2566 โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ิมมูลค่าสินค้าข้าว รักษาสภาพแวดล้อม
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และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการรักษาสุขภาพยิ่งขึ้น และมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์ให้ได้พ้ืนที่ 1 ล้านไร่ ในปี 2564 โดยให้ กษ. (กรมการข้าว) สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่ก าหนด ไม่เกินรายละ 15 ไร่ เพ่ือชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้นของ
การผลิตระบบอินทรีย์ แบ่งการจ่ายเงินเป็น 3 ระยะ ต่อเนื่อง 3 ปี ได้แก่ (1) ระยะเตรียมความพร้อม (T1) สนับสนุน
เงินอุดหนุนไร่ละ 2,000 บาท (2) ระยะปรับเปลี่ยน (T2) สนับสนุนเงินอุดหนุนไร่ละ 3,000 บาท และ (3) ระยะการ
รับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) (T3) สนับสนุนเงินอุดหนุนไร่ละ 4,000 บาท 
  2. โครงการฯ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 แต่เนื่องจากการผลิตข้าวอินทรีย์ส่วน
ใหญ่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี1 การตรวจประเมินที่เกี่ยวข้อง (เช่น การตรวจ
กระบวนการผลิต การตรวจสิทธิเกษตรกร และตรวจปประเมินเพ่ืออนุมัติเงินอุดหนุน) จึงแล้วเสร็จข้ามปีงบประมาณ 
ประกอบกับ กษ. แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมอย่างไม่เป็นทางการว่า ในการตรวจประเมินจริงต้องใช้ระยะเวลามากกว่าแผนที่
วางไว้เนื่องจากปัญหาหลายประการ เช่น เกษตรกรเสียชีวิตระหว่างโครงการฯ หรือมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ร่วม
โครงการฯ ตลอดจนข้อจ ากัดของกรมการข้าว เช่น การขาดแคลนบุคลากรในการด าเนินการ หรือการได้รับการจัดสรร
งบประมาณในแต่ละปีไม่เพียงพอ เป็นต้น ด้วยเหตุเหล่านี้จึงต้องขอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขยายระยะเวลาโครงการฯ     
และขออนุมัติงบประมาณเพ่ือเป็นเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน 
ส าหรับข้อเสนอในครั้งนี้ เป็นการขอขยายระยะเวลาโครงการฯ เพ่ือด าเนินการจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนในปี 2564 โดย กษ. มีแผนจะใช้งบประมาณปี 2566 ในการอุดหนุน 
(เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวคือเกษตรขั้น T3 ในปี 2564 ที่เข้าร่วมโครงการฯ ขั้น T1 ในปี 2562) ทั้งนี้ เนื่องจากกรมการ
ข้าวได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2566 ไม่เพียงพอ (ได้รับการจัดสรร 450 ล้านบาท ยังขาดอีก 1,044.44 ล้านบาท) 
จึงจะด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ในช่วงไตรมาส 3 ต่อไป เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่การประเมินเพ่ืออนุมัติเงินอุดหนุนเสร็จสิ้น     
(กษ. แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมอย่างไม่เป็นทางการว่า ปัจจุบันกรมการข้าวอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจประเมินผลผลิตและ
สิทธิของเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2566) 
_______________________ 
1 ช่วงเวลาการปลูกข้าวในประเทศไทยจะมี 2 ช่วง คือ ช่วงนาปี หรือการปลูกข้าวในฤดูฝน (เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม) 
และช่วงนาปรัง หรือการปลูกข้าวนอกฤดูฝน (เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เมษายนของปีถัดไป) ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาในการ
ปลูกประมาณ 120 วัน จึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 
 
10. เรื่อง ขออนุมัติโครงการให้บริการ 5G ส าหรับลูกค้าองค์กร ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติในหลักการโครงการให้บริการ 5G ส าหรับลูกค้าองค์กรของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) (โครงการฯ) กรอบวงเงินลงทุน จ านวน 4,964.30 ล้านบาท และรับทราบกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานกรอบวงเงิน จ านวน 1,741.30 ล้านบาท และให้ด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) โดยเคร่งครัด 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ดศ. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวง
คมนาคม (คค.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เร่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานจากเทคโนโลยี 5G ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น โดยอาจจะเริ่มต้นจากเมืองที่มี
ความพร้อมของบุคลากรและมีความสามารถในการลงทุนและประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลที่เกิดขึ้น
จากโครงการฯ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะได้อย่างแท้จริง 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) จัดการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 
26 GHz จ านวน 48 ใบอนุญาตโดยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz น ามาประมูล 27 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 100 MHz 
แต่มีการประมูลออก 26 ใบอนุญาต และ บมจ. ทีโอที ชนะการประมูลคลื่นความถ่ี 26 GHz จ านวน 4 ชุดคลื่นความถี่ 
เงินประมูลรวม 1,795 ล้านบาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและการด าเนินการก่อนการรับใบอนุญาตของผู้ชนะการ
ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz ผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระเงินประมูลคลื่นความถี่เต็มจ านวน โดยเมื่อวันที่       
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30 ตุลาคม 2563 บมจ. ทีโอที น าเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ จ านวน 1 ,920.65 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมช าระ
ให้แก่ส านักงาน กสทช. และได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคม เลขที่ FREQ/TEL/005        
(26 GHz) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 (หมดอายุวันที่ 22 พฤศจิกายน 2578) 
  2. ภายหลังจากที่ชนะการประมูล บมจ. โทรคมนาคมฯ ประสงค์จะด าเนินโครงการฯ                   
เพ่ือน าเทคโนโลยี 5G มาให้บริการบนย่านความถ่ี 26 GHz ที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงาน กสทช. เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายและการให้บริการสาธารณะ การให้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย            
และตอบสนองความต้องการในประเทศ ซึ่งจะท าให้เกิดผลดีต่อภาคธุรกิจด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข     
และสังคมโดยรวมของประเทศ โดยมีสาระส าคัญของโครงการฯ สรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 สาระส าคัญของโครงการฯ 

หัวข้อ สาระส าคัญ 
2.1.1 วัตถุประสงค ์ ใช้ประโยชน์คุณสมบัติคลื่นความถี่ 5G1 ด้านความสามารถและความเร็วในการรับส่ง

ข้อมูลเพ่ือการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เมืองและพ้ืนที่ห่างไกล ภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G และสร้างผลดี
เชิงเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศไทย 

2.1.2 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 438 ราย ภายในปีที่ 6 
(1) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 11 ราย 
(2) กลุ่มโรงพยาบาล จ านวน 47 ราย 
(3) กลุ่มสถาบันการศึกษา จ านวน 30 ราย 
(4) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เช่น EEC จ านวน 350 ราย 

2 . 1 . 3  เ ป้ า หมา ยก า ร
ให้บริการ 

(1) ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบประจ าที่ (Fixed Wireless Access: 
FWA) ส าหรับลูกค้าภาคครัวเรือนและภาครัฐในพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่นอกเมือง    
และพ้ืนที่ห่างไกล ในระดับราคาที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการ
เข้าถึงการใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

(2) ให้บริการเชื่อมต่อในพื้นที่จ ากัด (Campus Network) อาทิ ในพ้ืนที่โรงงาน
อุตสาหกรรม ท่าเรือขนส่ง และท่าอากาศยาน เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทย 

(3) ให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะและการบริการภาครัฐ             
เพ่ือสนับสนุนแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล เมืองอัจฉริยะ 
และดิจิทัลไทยแลนด์ 

2.1.4 รูปแบบธุรกิจ เน้นการให้บริการ 5G ในลักษณะโครงข่ายเฉพาะองค์กร (Private 5G Network) 
ซึ่งในการออกแบบโครงข่ายโทรคมนาคมเทคโนโลยี 5G จ าเป็นต้องระบุความต้องการ
ใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นที่ครอบคลุมปริมาณความต้องการใช้
งาน เพ่ือที่สามารถให้บริการเชื่อมต่อตามความต้องการใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
ดังนั้น บมจ. โทรคมนาคมฯ จะลงทุนงานที่เป็นลักษณะโครงการเป็นราย ๆ (Project-
based) เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจและมีลูกค้าเป็นที่แน่นอนและมีแนวทางการด าเนินการ
งาน ดังนี้ 
(1) ลงทุนพัฒนาระบบโครงข่ายหลัก (Core Network) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือขยายสัญญาณให้เป็นวงกว้างและมีเสถียรภาพ โดยมีจ านวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่
ชุมสายพระโขนงและชุมสายกรุงเกษม 

(2) ลงทุนพัฒนาสถานีฐานเทคโนโลยี 5G และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขยายสัญญา
ให้เป็นวงกว้างและสนับสนุนการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้า โดยจะพิจารณาก าหนด
พ้ืนที่ก่อสร้างและติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมจากความเหมาะสมเชิงกายภาพ
และจ านวนผู้ใช้งาน ทั้งนี้ บมจ. โทรคมนาคมฯ จะเป็นผู้ด าเนินการ 
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(3) ให้บริการ Business solution เช่น Application ส าหรับ Smart Government 
และ Smart Healthcare ทั้งนี้ บมจ. โทรคมนาคมฯ อาจเป็นผู้ด าเนินการเอง
หรือร่วมมือกับพันธมิตรในการด าเนินการ 

ทั้งนี้ บมจ. โทรคมนาคมฯ คาดว่าจ านวนผู้ใช้บริการจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจนถึงจุด
ที่จ านวนลูกค้าคงที่ประมาณ 438 ราย ภายในปีที่ 6 สอดคล้องกับการลงทุนจ านวน
สถานีฐานที่จะเพ่ิมอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดที่จ านวนสถานีฐานคงที่ในปีที่ 4 และในปีที่ 
6 จะมีการ Upgrade Core Network เพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะท าให้
โครงข่าย 5G สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นทุกปีจะมี
งบประมาณที่ต้องใช้ในการบ ารุงรักษาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการดูแลบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ 

2.1.5 ระยะเวลา
โครงการฯ  

14 ปี2  

2.1.6 ประมาณการรายได้  คาดว่าจะมีรายได้รวม 1.4 ล้านบาท ในปีที่ 1 (2565) และเพ่ิมเป็น 1,030.3 ล้านบาท 
ในปีที่  14 และมีรายได้รวมจ านวน 12 ,438.1 ล้านบาท ในระยะเวลา 14 ปี           
โดยมีราคาในการให้บริการในปีที่ 1 เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (เล็ก)        
120,000 บาท/แห่ง/เดือน สถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ 120,000 144,000 
180,000 บาท/แห่ง/เดือน ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและราคาในปีต่อ ๆ ไป และจะ
ลดลงเรื่อย ๆ ตามล าดับ 

2.1.7 กรอบวงเงินลงทุน มีกรอบวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 6,705.6 ล้านบาท ประกอบด้วย 
(1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) เช่น ค่าลงทุนระบบโครงข่ายหลัก (Core 
Network) สถานีฐานเทคโนโลยี 5G ต้นทุนอุปกรณ์ ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 4,364.3 ล้านบาท 
(2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (OPEX) เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ดูแล
รักษา และซ่อมบ ารุง โครงข่าย จ านวน 1,741.3 ล้านบาท 

2 . 1 . 8  แหล่ งที่ ม า เ งิ น
ลงทุน 

เงินรายได้ของ บมจ. โทรคมนาคมฯ  

2.1.9 ผลตอบแทนทาง
การเงิน 

โครงการฯ มีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยมีผลตอบแทนทางการเงิน (กรณีฐาน: Base 
Case) ดังนี้ 
- มีอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Internal Rate of Return : FIRR)     
อยู่ที่ร้อยละ 28.71 
- มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ณ อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 
5.9 [เท่ากับต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted Average Cost of 
Capital : WACC)] อยู่ที่ 2,902.32 ล้านบาท 
- มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 6 ปี 6 เดือน 

2.1.10 ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ 

- มีอัตราผลตอบแทนทางการเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return : 
EIRR) อยู่ที่ร้อยละ 16  
- มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ณ อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 12 อยู่ที่ 350 ล้านบาท 
- มีมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 263 
ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 0 (EVA>0) กล่าวคือโครงการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้เหนือ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานโดยเฉลี่ย 

2 .1 .11 การ วิ เคราะห์
ความไว 

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของโครงการฯ พบว่า กรณีที่มี
จ านวนผู้ใช้งานน้อยกว่ากรณีฐานร้อยละ 50 โครงการฯ ยังมีความคุ้มค่าในการลงทุน 
แม้ว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการฯ จะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ จาก 
2,902.32 ล้านบาท เป็น 928.39 ล้านบาท และมีอัตราผลตอบแทนทางการเงิน 
(FIRR) อยู่ที่ร้อยละ 17.58 
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2 .1 .12 ผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินของ
องค์กร 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 
รายได้รวม 98,974 98,198 76,230 44,998 45,036 46,310 47,941 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ทั้งหมด 

102,065 99,091 76,424 47,268 46,154 45,718 42,683 

ก า ไ ร 
( ข า ด ทุ น ) 
สุทธ ิ

(4,117) (1,755) (914) (2,835) (1,553) 223 4,026 

EBITDA 10,872 13,576 14,054 11,507 12,291 13,453 17,460 
EBIT 175 2,536 788 (2,835) (1,553) 279 5,032 

จากการประมาณการฐานะทางการเงินของ บมจ. โทรคมนาคมฯ ระหว่างปี 2566 – 
2572 ภายใต้สมมติฐานการลงทุนโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องรวมถึงโครงการฯ พบว่า 
บมจ. โทรคมนาคมฯ จะมีผลการด าเนินงานขาดทุนระหว่างปี 2566 – 2570 โดย
รายได้จะลดลงตั้งแต่ปี 2569 อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากใบอนุญาตคลื่นความถี่ 850 
MHz 2100 MHz และ 2300 MHz จะหมดอายุลง อย่างไรก็ดี การด าเนินโครงการฯ 
จะช่วยเพ่ิมรายได้ของ บมจ. โทรคมนาคมฯ และส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (Return on Asset : ROA) ของ บมจ. โทรคมนาคมฯ มีแนวโน้มดีขึ้น จาก
ติดลบร้อยละ 1.2 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 2.4 ในปี 2572 

2.1.13 ประโยชน์ที่ได้รับ (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล ซึ่งจะ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ การพัฒนาเมืองอัจริยะ (Smart City) การ
พัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ( Industry 4.0)  การพัฒนาแรงงานดิจิทัล (Digital 
Skills/Digital Workforce) และการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Economic Corridor 
and Economic Trading Area) เป็นต้น 
(2) 5G สามารถต่อยอดการพัฒนาด้านการศึกษา การแพทย์และเทคโนโลยีเสมือน
จริง 
(3) เพ่ิมทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรที่มีความต้องการใช้บริการ 5G 

 
_____________________ 
1 เทคโนโลยี 5G มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
  (1) Enhanced Mobile Broadband (eMBB) : เน้นความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงมาก 
  (2) Massive Machine Type Communication (mMTC) : เน้นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จ านวนมาก 
  (3) Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) : เน้นการเช่ือมต่อข้อมูลที่มีความเสถียรมากและความหน่วง
สัญญาณต่ ามาก 
2 เนื่องจากใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมเลขที่ FREQ/TEL/005 (26 GHz) จะสิ้นสุด ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 
2578 ท าให้ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ปัจจุบันจะเหลือเพียง 13 ปี (ระหว่างปี 2566 – 2578)  
 
11. เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติเสนอดังนี้ 
  1. (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 (แผนปฏิบัติการด้าน
สมุนไพรฯ ฉบับที่ 2) 
  2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรฯ ฉบับที่ 2 ไปด าเนินการตามขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
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  เนื่องจากแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.  2560 – 2564 สิ้นสุด
ระยะเวลาด าเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 (แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรฯ ฉบับที่ 2) ขึ้น โดยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรฯ ฉบับที่ 2 จะก่อให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพร 
รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรในตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ    
น าความมั่นคงทางสุขภาพและทางเศรษฐกิจมาสู่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งการก าหนด
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เป็นความเชื่อมโยงของการพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่พัฒนาขึ้นมาจากจุดเน้น
เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ประเด็น โดยเริ่มจากต้นน้ า คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบ
สมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป้าหมาย คือ วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการทางการตลาด
โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีมาสู่การพัฒนากระบวนการต้นน้ ามากขึ้น ลดการพ่ึงพาธรรมชาติ กลางน้ า คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
เป้าหมาย คือ เน้นการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศและมุ่งเป้าพัฒนาสารสกัดเพ่ือลดการน าเข้าและท าให้ประเทศสามารถเติบโตเป็น
ผู้น าในอุตสาหกรรมสมุนไพรได้อย่างแท้จริง ปลายน้ า คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เป้าหมาย คือ การขยายขอบเขตการรับรู้คุณค่าของสมุนไพรผ่านอาหารและวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างความ
เชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากประเทศไทยด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเหมาะสม เป้าหมาย คือ ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีระบบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสมุนไพรเป้าหมายประสบความส าเร็จทางการตลาด           
ซึ่งการด าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าจะส าเร็จได้จ าเป็นต้องค านึงถึงระบบนิเวศที่ เ อ้ือต่อการด าเนินการ              
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบนิเวศที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน เป้าหมาย คือ การน างานวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกต่อยอดและสร้างมูลค่าของอุตสาหกรรมสมุนไพร    
โดยมีความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชนด้วยสมุนไพร              
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ      
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ด้วยแล้ว 
 
12. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บีเอ็ม และพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อท าเหมืองแร่ ของ
บริษัท รุ่งเรืองผลศิลา จ ากัด ที่จังหวัดชัยนาท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอการขอผ่อนผันให้บริษัท รุ่งเรือง
ผลศิลา จ ากัด ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บีเอ็ม และพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (Zone C)* เพ่ือท าเหมือง
แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามค าขอประทานบัตรที่ 3/2561 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2533 วันที่ 17 มีนาคม 2535 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่จะได้ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา
อนุญาตประทานบัตรต่อไป 
หมายเหตุ : *พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บีเอ็ม หมายถึง พ้ืนที่ ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี ที่มีศักยภาพแหล่งแร่ที่รัฐมีข้อ
ผูกพันเป็นประทานบัตรแล้วรวมทั้งพ้ืนที่ที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
(รายงาน EIA)  
พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ท่ีห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน เพ่ือรักษาไว้ให้
เป็นไปตามธรรมชาติสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างแท้จริงหากภายหลังส ารวจพบว่ามีป่าธรรมชาติในพ้ืนที่ถูก
บุกรุกท าลาย ให้ปลูกป่าทดแทนโดยเร็วจึงไม่ให้ใช้ประโยชน์และไม่มีการก าหนดมาตรการให้เอกชนเข้าใช้ประโยชน์  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผ่อนผันให้บริษัท รุ่งเรืองผลศิลา จ ากัด 
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บีเอ็ม และพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ือท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน      
เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 วันที่ 17 มีนาคม 2535 และวันที่       
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21 กุมภาพันธ์ 2538 (การต่ออายุการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ในพ้ืนที่เดิมหากอยู่ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ในเขต
พ้ืนที่ต้นน้ าชั้นที่ 1 และในเขตพ้ืนที่หวงห้ามอ่ืน ๆ ให้ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นราย ๆ ไป) โดยค าขอ
ประทานบัตรที่ขอผ่อนผันในครั้งนี้เป็นพื้นที่ประทานบัตรเดิมซึ่งประทานบัตรหมดอายุเมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 อยู่ที่
ต าบลวังตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ 292 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา โดย อก. แจ้งว่า นายรังสรรค์ 
ตันตระกูล ซึ่งเป็นผู้ถือประทานบัตรเดิมมีหุ้นส่วนในบริษัท รุ่งเรืองผลศิลา จ ากัด และในการเปลี่ยนผู้ถือประทานบัตร
ท าได้ โดยผู้ถือประทานบัตรเดิมให้ความยินยอมก่อนที่จะอนุญาตประทานบัตรใหม่ 
  2. พ้ืนที่ที่ อก. ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์ในครั้งนี้มีลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะพื้นที่ 
1) การขออนุญาตใช้พื้นที่ ได้มีการยื่นขออนุญาตท าประโยชน์บริเวณพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและ
ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติแล้ว 

√ 

2) อยู่ในเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 
(แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ก าหนดให้พ้ืนที่เขตแหล่งแร่ คือ
พ้ืนที่เขตแหล่งแร่ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 ทั้งหมด) 

√ 

3) ไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามส าหรับการท าเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ  √ 
4) ไม่มีปัญหาการร้องเรียนคัดค้านที่เกี่ยวข้องกับค าขอประทานบัตร (สภาเทศบาลต าบลวัง
ตะเคียนได้เห็นชอบการขอประทานบัตรด้วยแล้ว) 

√ 

5) คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
เหมืองแร่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) 

√ 

6) เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2559  ที่ก าหนดให้การผ่อนผันมติ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 ส าหรับการท าเหมืองแร่และเพ่ือการต่อยอดอายุประทานบัตรท าเหมืองแร่
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
 6.1) จะต้องเป็นโครงการที่ด าเนินการในพื้นที่เดิมที่มีการท าเหมืองมาก่อน ซึ่งค าขอ
ประทานบัตรนี้เป็นพื้นที่ประทานบัตรเดิมทั้งหมด 

√ 

 6.2) จะต้องเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจ อก. แจ้งว่า หินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นวัตถุดิบส าคัญเพ่ือรองรับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มความ
ต้องการใช้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ท าให้มีความ
ต้องการใช้หินปูนเพื่อการก่อสร้างในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น 

√ 

 6.3) จะต้องเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมเม่ือเปรียบเทียบกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น  อก. แจ้งว่า โครงการฯ             
มีผลตอบแทนทางการเงินอยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งมีมูลค่าโครงการสุทธิภายหลังหักมูลค่าที่สูญเสีย
ไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการเท่ากับ 276.31 ล้านบาท 

√ 

 6.4) จะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อก. ขอด าเนินการเพ่ือให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 (การขอท า
เหมืองหรือต่ออายุใบอนุญาตท าเหมืองในพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็น
รายไป) และขอยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 (ให้งดการ
ต่อใบอนุญาตท าเหมืองในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์) 

√ 

 
13. เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบก าหนดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้าง
หนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบก าหนดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 (เป็นการด าเนินการตามพระราชก าหนดให้อ านาจ กค. 
กู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 ที่บัญญัติให้ในการกู้เงินแต่ละคราวต้องรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันท าสัญญากู้หรือวันออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
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  1. กค. ได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบก าหนดเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2565 จ านวน 
25,000 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ที่ออกภายใต้พระราชก าหนดฯ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 มีรายละเอียดผลการกู้เงิน ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

วันที่ประมูล วันที่เบิกเงินกู้ อายุ วงเงิน อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี) 

8 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 25651 2 ปี 25,000 BIBOR 6M2 -0.03260 
  2. กค. ได้ออกประกาศ กค. เรื่อง ผลการกู้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้
เงิน (พระราชก าหนดให้อ านาจ กค. กู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปด้วยแล้ว3 
_____________________ 
1 ครบก าหนดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 แต่เนื่องจากวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) จึงเลื่อนวันช าระคืนเงินต้นพันธบัตรรัฐบาลเป็นวันท าการถัดไปในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 
2 BIBOR 6M หมายถึง อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน ตามประกาศ ธปท. 
3 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ส่งประกาศ กค. ฯ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว         
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
14. เรื่อง ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอผลการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. 2565 [เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (17 มิถุนายน 
2545) ที่ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งส ารวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับ
นโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ] โดย สสช. ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จ านวน 6,970 คน ระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคม 2565 
สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
      1.1 การใช้บริการสวัสดิการของรัฐด้านคุณภาพชีวิต เช่น เบี้ยยังชีพเด็กแรกเกิด บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ พบว่า ประชาชนมากกว่าร้อยละ 97.0 ระบุว่าไม่มีปัญหาการใช้
บริการ และพบว่าน้อยกว่าร้อยละ 3.0 มีปัญหา เช่น เงินไม่เพียงพอ ล าบากในการต้องไปถอนเงิน และเงินเข้าช้า 
      1.2 สวัสดิการของรัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน “เรียนฟรีถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3” สามารถช่วย
ลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน พบว่า ประชาชน (ร้อยละ 80.6) ระบุว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก -มากที่สุด       
และ (ร้อยละ 3.2) ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้น้อย-น้อยที่สุด/ไม่ช่วยเลย 
      1.3 การใช้บริการของรัฐด้านการรักษาพยาบาล ได้แก่ สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม     
และสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่า ประชาชนมากกว่าร้อยละ 97.0 ระบุว่าไม่มีปัญหาในการใช้บริการ    
และน้อยกว่า ร้อยละ 2.0 มีปัญหา เช่น การบริการล่าช้ารอคิวนาน และต้องใช้บริการเฉพาะโรงพยาบาลตามสิทธิ
เท่านั้น 
      1.4 ความพึงพอใจในการใช้บริการด้านการรักษาพยาบาล ดังนี้ 
   1.4.1 ประเภทสถานพยาบาล พบว่า ประชาชนที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 76.8 มีความพึงพอใจมาก-มากที่สุด และร้อยละ 1.0 มีความพึงพอใจน้อย-น้อยที่สุด ส่วนประชาชนที่เข้ารับ
การรักษาในสถานพยาบาลของรัฐร้อยละ 70.4 มีความพึงพอใจมาก-มากที่สุด และร้อยละ 3.6 มีความพึงพอใจน้อย-
น้อยที่สุด 
   1.4.2 สิทธิการรักษาพยาบาล พบว่า ประชาชนที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตร้อย
ละ 86.5 มีความพึงพอใจมาก-มากที่สุด รองลงมา คือ สิทธิสวัสดิการข้าราชการ จ่ายเงินเอง สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า และสิทธิกองทุนประกันสังคมตามล าดับ 
      1.5 สวัสดิการที่ประชาชนต้องการให้รัฐจัดเพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือน
ที่เลี้ยงดูบิดา/มารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ประชาชนร้อยละ 93.5) จัดสวัสดิการศูนย์เด็กเล็ก/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
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หน่วยงาน/ใกล้สถานที่ท างาน (ประชาชนร้อยละ 87.6) และจัดสวัสดิการขนส่งสาธารณะฟรีให้กับเด็ก/เยาวชนที่มี
อายุไม่เกิน 25 ปี (ประชาชนร้อยละ 85.9) 
      1.6 การจัดเก็บภาษีผู้ที่ มีรายได้เพื่อน ามาจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย พบว่า 
ประชาชนร้อยละ 44.6 ยินยอมให้จัดเก็บได้ โดยให้เหตุผลว่า (1) เพ่ือให้ ได้สวัสดิการที่ครอบคลุมและทั่วถึง            
(2) ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ (3) ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเท่าเทียมในสังคม และประชาชนร้อยละ 37.5 
ไม่ยินยอมให้จัดเก็บโดยให้เหตุผลว่า (1) ไม่มีเงินเพียงพอที่จะเสียภาษี (2) กลัวจัดสวัสดิการให้ประชาชน ได้ไม่ทั่วถึง 
และ (3) ไม่มีหลักเกณฑ์/กฎหมายที่แน่นอนที่จะรับประกันการจัดสวัสดิการให้ 
      1.7 การลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 พบว่า ประชาชนที่ลงทะเบียน
โครงการเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ 84.2 ไม่ประสบปัญหาในการลงทะเบียน ขณะที่ประชาชนร้อยละ 15.8            
ประสบปัญหาในการลงทะเบียน ได้แก่ รอคิวลงทะเบียนกับหน่วยงานนาน เว็บไซต์ขัดข้อง/ล่ม และเดินทางไป
หน่วยงานที่รับลงทะเบียนไม่สะดวก/อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
  2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
      2.1 ควรจัดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือรองรับผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น และลดการถูก
ทอดทิ้งไม่ให้อยู่เพียงล าพัง พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การจ้างนักศึกษาจบใหม่ที่มี
ภูมิล าเนาในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นอาสาสมัครร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าพ่ีพัฒนาสังคม     
และ อบต./เทศบาลในการช่วยดูแลศูนย์ และให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลกัน 
      2.2 ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงช่องทางการบริการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง รวมทั้งท าให้
ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์ 
      2.3 ควรสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล
ทุกประเภทให้มีความเท่าเทียม ทั่วถึง และครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ เช่น คุณภาพของยา การบริการและความสะดวก
รวดเร็ว 
      2.4 ควรสนับสนุนให้มีสวัสดิการเรียนฟรีในทุกระดับ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
ครัวเรือน และทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 
      2.5 ควรส่งเสริม/สนับสนุนสวัสดิการในเรื่องคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนเพ่ิมเติม เช่น ค่าใช้จ่าย
ให้กับครัวเรือนที่เลี้ยงดูบิดา/มารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จัดศูนย์เด็กเล็ก/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้สถานที่ท างาน      
และจัดบริการขนส่งสาธารณะฟรีให้กับเด็ก/เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี  
 
15. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 2/2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เสนอทั้ง 4 ข้อดังนี้ 
  1. รับทราบผลการประชุม กพศ. ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
  2. เห็นชอบการก าหนดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรกส าหรับระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษใน 4 ภาค โดย 
      2.1 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC - Creative 
LANNA) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง (ระเบียงฯ ภาคเหนือ) ส่งเสริมคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (2) อุตสาหกรรมดิจิทัล (3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) และ (4) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
      2.2 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor 
:  NeEC - Bioeconomy) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย  (ระเบียงฯ               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ                     และ 
(2) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
      2.3 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก (Central - Western Economic 
Corridor : CWEC) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี (ระเบียงฯ ภาคกลาง) 
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ส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และ (2) อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
      2.4 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ในพื้นที่
จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  (ระเบียงฯ ภาคใต้) ส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (2) อุตสาหกรรมชีวภาพ และ (3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) 
  3. เห็นชอบข้อเสนอการทบทวนกิจการเป้าหมายและสิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ตามผลการศึกษาของ สศช. 
  4. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติ กพศ. ครั้งที่ 2/2565 
 
16. เรื่อง แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับท่ี 4 (ปี 2565 - 2570) 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ รั บทราบแผนพัฒนาตลาดทุน ไทย  ฉบับที่  4  (ปี  2565  -  2570 )                       
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้ 
  สาระส าคัญของแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับท่ี 4 
  แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับที่ 4 มีพัฒนาการที่สานต่อจากแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับที่ 3           
โดยค านึงถึงปัจจัยความท้าทายและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ (Mega Trends)       
ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนในหลายด้านที่ส าคัญ อาทิ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สังคมสูงวัย ภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ เป็นต้น รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างภูมิทัศน์ของภาค
ตลาดทุนไทยในอนาคตให้ตอบสนองเป้าหมายการขับเคลื่อนใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจและ
การจัดสรรเงินทุนภายในประเทศได้อย่างเหมาะสม (Domestic Fund Mobilization) 2) การเติบโตเชิงคุณภาพ 
(Quality Growth) และการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 3) การให้ความส าคัญ
กับการเข้าถึงตลาดทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น (Small and Medium-size 
Enterprises: SMEs/Startup) และผู้ลงทุนรายย่อยในการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนมากขึ้น 4) ตลาดทุนสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น อาทิ ต าแหน่งในระดับสากล การเข้าถึงตลาดทุนของผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้มากขึ้น เป็นต้น 5) การใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน      
6) ความสอดคล้องกัน (Harmonization) ระหว่างสินทรัพย์ดั้งเดิมและสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการสอดประสานและ
ร่วมมือกันของหน่วยงานก ากับดูแล (Cross-Discipline) และ 7) สาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย (Public 
Trustworthiness) 
  1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
      เพ่ือให้แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับที่ 4 สามารถพัฒนาภาคตลาดทุนไทยได้อย่างต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับที่ 3 โดยรองรับปัจจัยความท้าทายและโอกาส รวมทั้งตอบสนองเป้าหมายการขับเคลื่อน
ภูมิทัศน์ของภาคตลาดทุนไทยทั้ง 7 ด้านข้างต้น แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับที่ 4 จึงก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้ 
ดังนี้ 
      1.1 วิสัยทัศน์ : ตลาดทุน (ก าลัง 4) เพ่ือการพลิกฟ้ืนทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแรง         
1) “สานต่อ” ตลาดทุนให้เป็นผู้น าระดับภูมิภาค 2) “ส่งเสริม” ทุกภาคส่วนให้เติบโตอย่างยั่งยืน 3) “สนับสนุน”      
ทุกภาคส่วนให้ปรับสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และ 4) “เสริมสร้าง” ความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของประชาชน 
      1.2 พันธกิจ : ได้แก่ 1) ตลาดทุนเพ่ือการแข่งขันได้ 2) ตลาดทุนเพ่ือความยั่งยืน 3) ตลาดทุน
ดิจิทัล 4) ตลาดทุนเพ่ือความอยู่ดีมีสุขทางการเงิน และ 5) ตลาดทุนที่ทุกฝ่ายได้ใช้ประโยชน์/เข้าถึงได้ 
  2. ยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับท่ี 4 
      แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับที่ 4 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 29 แผนงาน         
เพ่ือรองรับการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจข้าง ได้แก่ 
      2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตลาดทุนเพ่ือการแข่งขันได้ (Competitiveness) เป็นการเพ่ิมศักยภาพ 
และขีดความสามารถในการแข่งขันของทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทยและระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 11 แผนงาน      
โดยมีแผนงานที่ส าคัญ เช่น การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น 
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      2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตลาดทุนที่เข้าถึงได้ (Accessibility) เป็นตลาดทุนที่เอ้ือให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วย 8 แผนงาน โดยมีแผนงานที่ส าคัญ เช่น การสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจ
เป้าหมายซึ่ งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New Economy) กลุ่มธุรกิจที่ เน้นการน าเทคโนโลยี                
และนวัตกรรมมาต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมเพ่ือให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคต (New S-curve) และกลุ่มธุรกิจด้าน
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) สามารถระดม
ทุนผ่านตลาดทุนได้ การจัดตั้ง LiVE Exchange ซึ่งเป็นตลากหลักทรัพย์ส าหรับ SMEs และ Startup เป็นต้น 
      2 . 3  ยุ ทธศาสตร์ ที่  3  ตลาดทุนดิ จิ ทั ล  (Digitalization)  เป็ นการส่ ง เสริ ม  ประยุ กต์                      
และใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในตลาดทุน ประกอบด้วย 6 แผนงาน โดยมีแผนงานที่ส าคัญ เช่น โครงการ Digital 
Infrastructure (DIF) เพ่ือเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางในตลาดทุน เป็นต้น 
      2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตลาดทุนเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability) เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมความ
ยั่งยืนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยและระบบเศรษฐกิจในระยะยาว ประกอบด้วย 1 แผนงาน ได้แก่ 
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาให้ตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน (ESG) 
      2.5 ยุทธศาสตร์ที่  5  ตลาดทุนเพ่ือความอยู่ดีมีสุขทางการเงิน (Financial well-being)           
เป็นการมุ่งเน้นสร้างผลลัพธ์ทางการเงินที่ดี รวมถึงการสร้างโอกาสในการลงทุน โดยมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม ประกอบด้วย 3 แผนงาน โดยมีแผนงานที่ส าคัญ เช่น การพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทย (Financial 
Literacy) ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 - 2570 การปรับปรุงพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เป็นต้น 
  3. การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับท่ี 4 
      ภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตลาด
ทุนฯ ฉบับที่ 4 อย่างบูรณาการ ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับที่ 4    
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สอดรับกับเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจจึงได้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาของการบรรลุผล
ลัพธ์เป้าหมายในภาพรวมไว้ดังนี้ 

กรอบระยะเวลา ผลลัพธ์เป้าหมาย 
ปี 2565 - 2566 1. ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งทุนของเศรษฐกิจใหม่ 

2. ภูมิทัศน์ตลาดทุนไทยที่เอ้ืออ านวยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้ 
3. กฎหมายและกฎเกณฑ์ส าหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
5. ฐานข้อมูลที่ทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ 
6. ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
7. การเชื่อมโยงระหว่างประเทศแลการมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินข้ามประเทศ 
8. การขยายฐานผู้ลงทุน ทั้งมิติของความกว้างและความลึก 
9. ความรู้ทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อรองรับการเกษียณ 
10. การค านึงถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social)     
และ ธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG เป็นปัจจัยหลักในการระดมทุนและลงทุน 

ปี 2567 ตลาดทุนไทยก้าวล้ าในมิติของการเป็นตลาดทุนดิจิทัลและตลาดทุนที่ยั่งยืน การเป็นผู้น าใน
ระดบัสากลและสามารถผลักดันให้ประชาชนมีสุขภาพการเงินที่ดี 

ปี 2568 - 2570 ตลาดทุนไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน 
      นอกจากนี้ เพ่ือให้สามารถบรรลุผลลัพธ์เป้าหมายข้างต้นได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับที่ 4 จึงได้มีการก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ในด้าน
ต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

Competitiveness 
ติดตามและประเมินผลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
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1. การใช้ดัชนีชี้วัด เช่น การจัดอันดับตาม The Global Competitiveness Index      
ที่ประเมินโดย The World Economic Forum 
2. การติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรค 
3. การมีผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
Accessibility 

ติดตามและประเมินผลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1.  การประเมินผลโดยใช้มูลค่ าการระดมทุนของกิจการเป้ าหมายประเภท 
SMEs/Startup, New Economy, New S-curve และกิจการที่ใช้หลักเศรษฐกิจแบบ 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG) 
2. การประเมินผลโดยใช้จ านวนบัญชีผู้ลงทุนในหุ้นและกองทุนรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
Digitalization 

ติดตามและประเมินผลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. การติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรค 
2. การประเมินความส าเร็จของโครงการ Digital Infrastructure (DIF) เพ่ือเป็น
โครงสร้างพื้นฐานกลางในตลาดทุน 
3. การประเมินความส าเร็จของฐานข้อมูลและบริการดิจิทัล 
4. การประเมินคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนด้าน Cybersecurity 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Sustainability 

ติดตามและประเมินผลในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินผลโดยใช้มูลค่าของผลิตภัณฑ์
ทางการเงินด้าน ESG  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
Financial well-being 

ติดตามและประเมินผลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลโดยใช้มูลค่าการ
ลงทุนในตลาดทุนเพ่ือการเกษียณ 

  4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับท่ี 4 
      4.1 แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับที่ 4 จะมีบทบาทในการผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริง
ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อันจะส่งผลให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
มีคุณภาพและสมดุล รวมทั้งมีส่วนช่วยรักษาการเติบโตและสร้างการเติบโตรูปแบบใหม่ (New Growth) จากกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งเสริมความยั่งยืนและเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่ง (Wealth) ให้แก่ผู้ร่วม
ตลาด และมีความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงและภัยคุกคาม 
      4.2 นอกจากนี้ แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับที่ 4 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และมีความเชื่อมโยงกับแผนของหน่วยงานอ่ืน ๆ    
ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับภาคการเงินและตลาดทุน เช่น 1) ความเชื่อมโยงกับแนวนโยบาย “ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงิน
ไทยเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน” ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นทิศทางของการก าหนดแนว
โยบายภาคการเงินไทยในอนาคตที่มุ่งเน้นปรับภูมิทัศน์ภาคการเงินใหม่ให้เกิดความสมดุลระหว่างการสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 2) ความเชื่อมโยงกับกรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2565 - 2567) 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่” ที่มุ่งเน้นเดินหน้าสร้าง
ตลาดทุนปัจจุบันควบคู่กับโลกอนาคต เชื่อมมิติการลงทุนและมิติความยั่งยืนของภาคธุรกิจและสังคมให้เติบโตไป
พร้อมกัน เป็นต้น 
 
17. เรื่อง การก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 สาขาอาชีพ 17 สาขา  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป  
  สาระส าคัญและข้อเท็จจริง  
  1. การก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งเป็น
องค์กรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ 5 คนเท่ากัน 
  2. อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ หมายถึง อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างก าหนดขึ้นในแต่ละ
สาขาอาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน พ.ศ. 2541          
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 
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  3. อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนี้มุ่งที่จะคุ้มครองลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับ ให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้
ลูกจ้างมีการพัฒนาฝีมือแรงงานและมีผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนาของประเทศและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  4. ในการจัดท าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ คณะกรรมการค่าจ้างได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จ านวน 3 คณะ เพ่ือศึกษาและจัดท า (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ           
จ านวน 17 สาขา เสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณา โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลผลการส ารวจความ
คิดเห็นสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติลักษณะการท างานในแต่
ละสาขา การจ่ายค่าจ้างจริงในตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง  รวมถึงความเห็นของ
ผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กระทรวงแรงงานได้มี การจัดสัมมนาฯ 
ไปจ านวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Application : Zoom 
Cloud Meetings 
  5. คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565      
ได้พิจารณา (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 17 สาขา ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะเสนอ โดยที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง 
ระดับ 1 จาก 550 บาทต่อวัน เป็น 555 บาทต่อวัน ตามที่กรรมการฝ่ายลูกจ้างเสนอ และที่ประชุมได้มีมติก าหนด
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สรุปได้ดังนี้ 
   (1) เห็นชอบให้ก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 17 สาขา ดังนี้ 

    หน่วย : บาท/วัน 
กลุ่มสาขาอาชีพ/ สาขา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 
1. ช่างระบบส่งถ่ายก าลัง 495   
2. ช่างระบบปั๊มและวาล์ว 515   
3. ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก 500   
4. ช่างปรับ 500   
5. ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ 520   
6. ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 545 635 715 
สาขาอาชีพช่างเครื่องกล 
1. สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร 465 535 620 
2. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง 585   
3. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด 570   
4. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง 555   
5. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก 520   
สาขาอาชีพภาคบริการ 
1. นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบ าบัด) 500 600  
2. นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบ าบัด) 500 600  
3. นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบ าบัด) 500 600  
4. พนักงานผสมเครื่องดื่ม 475 525 600 
5. การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 530   
6. ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 520 600  

   
   (2) เห็นชอบวันที่ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีผลใช้บังคับ คือ เก้าสิบวัน
หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ต่างประเทศ 
18. เรื่อง ร่างเอกสารที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสาร จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรี
ท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 26 (2) ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ครั้งที่ 22 (3) ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว
อาเซียน – สาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 10 (4) ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน – สหพันธรัฐ
รัสเซีย ครั้งที่ 2 และ (5) ร่างแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน – สาธารณรัฐอินเดีย ปี พ.ศ. 2566 – 2570 
  2. อนุมัติให้นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 26           
และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Minister) 
ของไทย และร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ดังกล่าว โดยไม่มีการลงนาม 
  สาระส าคัญ 
  1. ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 26 มีเนื้อหาสะท้อน
เจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ผ่านการด าเนินกิจกรรมส่ งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2559 – 2569 (ASEAN Tourism Strategic Plan 2016 – 2025) 
โดยการประชาสัมพันธ์รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การด าเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขเพ่ือฟ้ืนคืน
ความเชื่อมั่น ในการเดินทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน การจัดท าผลการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การสร้างต าแหน่งงานใหม่ ๆ และการมอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ เอกสารดังกล่าวยังเน้นย้ าความส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว        
ที่รับผิดชอบ ยั่งยืน และครอบคลุม ผ่านการจัดท าผลการศึกษาเพ่ือพัฒนากรอบการด าเนินงานของอาเซียนด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
การพัฒนาเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล 
  2. ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชน
จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ครั้งที่ 22 มีเนื้อหาส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และกลุ่ม
ประเทศภาคี ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ผ่านการจัดกิจกรรม เพ่ือสนับสนุน        
และยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การท าการตลาดการท่องเที่ยว และการเสริมสร้างบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม               
เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2559 – 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan     
2016 – 2025) แผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสามระหว่ างปี  พ.ศ. 2564 – 2568                 
(APT Tourism Work Plan 2021 – 2025) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานของศูนย์อาเซียน-จีน ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น      
และศูนย์อาเซียน-เกาหลี  
  3. ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 10 มีเนื้อหา
สนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน – อินเดีย ในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือรับมือต่อ
ผลกระทบของวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ต่อภาคการท่องเที่ยวในทุกมิติรวมถึงก าหนดทิศทาง 
ในการด าเนินงานตามแผนงานด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-อินเดีย ปี พ.ศ. 2564 – 2565 (ASEAN-India Tourism 
Work Plan 2021-2022) เพ่ือฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ    
และยั่งยืน การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติการท่องเที่ยว การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว การสนับสนุนและส่งเสริม
โอกาสของธุรกิจท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) กิจกรรมทางการตลาด เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
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ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2559 – 2568 (The ASEAN Tourism Strategic Plan : ATSP 2016 – 2025)      
และกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2564 – 2568 (The ASEAN Tourism Marketing Strategy 
2021 – 2025) แผนฟ้ืนฟูหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ส าหรับการ
ท่องเที่ยวอาเซียน กรอบอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และปฏิญญาพนมเปญว่าด้วยการปฏิรูป
การท่องเทีย่วอาเซียน 
  4. ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน – สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 2    
มีเนื้อหาสะท้อนเจตนารมณ์ในการฟ้ืนคืนความเชื่อมั่นของการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนในฐานะจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ผ่านการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการ
ท่องเที่ยว การยกระดับความพยายามของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและครอบคลุม การจัดท าโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีทาง
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนท้องถิ่น 
  5. ร่างแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน – สาธารณรัฐอินเดีย ปี พ.ศ. 2566 -2570 
ประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลักภายใต้แผนฯ ได้แก่ (1) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและครอบคลุม                   
(2) การส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยว (3) ความปลอดภัยและความมั่นคงด้านการท่องเที่ยว 
(4) การลงทุนด้านการท่องเที่ยว (5) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว (6) การท่องเที่ยวและ      
การเชื่อมโยง และ (7) การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 
19. เรื่อง การขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการกับมาตรการที่มิใช่ภาษีส าหรับสินค้าจ าเป็น
ภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน
ของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการขยายบัญชีรายการสินค้า
จ าเป็น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการกับมาตรการที่มิใช่
ภาษีส าหรับสินค้าจ าเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ             
ความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด -19 (บันทึกความ
เข้าใจฯ) และการขยายบัญชีรายการสินค้าจ าเป็น รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือตอบฝ่ายไทย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างหนังสือตอบฝ่ายไทยในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 

 1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (10 พฤศจิกายน 2563) เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการ
กับมาตรการที่มิใช่ภาษีส าหรับสินค้าจ าเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 
(Memorandum of Understanding on the Implementation of Non-Tariff Measures on Essential Goods 
under the Hanoi Plan of Action on Strengthening ASEAN Economic Cooperation and Supply Chain 
Connectivity in Response to the COVID-19 Pandemic) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือ    
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ และได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้บันทึกความเข้าใจฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ที่จะด าเนินความร่วมมือระหว่างกัน 
โดยระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
  2. คณะรัฐมนตรีมีมติ (7 กันยายน 2564) เห็นชอบร่างบัญชีรายการสินค้าจ าเป็นในกลุ่มสินค้า
อาหารและสินค้าเกษตร เพ่ือขยายรายการสินค้าเพ่ิมเติมในบัญชีแนบท้ายบันทึกความเข้าใจฯ จ านวน 107 รายการ 
อาทิ สัตว์น้ า พืชผัก อาหารแปรรูป ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็น
ทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 27 เมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่ให้ขยายรายการสินค้าจ าเป็นแนบท้ายบันทึกความ
เข้าใจฯ ที่ประเทศสมาชิกจะไม่ริเริ่มหรือคงมาตรการที่มิใช่ภาษีที่จ ากัดการค้าต่อสินค้าจ าเป็นเท่าที่จะท าได้ไปยัง
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สินค้าเกษตรและอาหารพ้ืนฐานอย่างน้อย 100 รายการ โดยไม่ได้มีการแก้ไขสาระของบันทึกความเข้าใจ ฯ             
(ท าให้ปัจจุบันมีบัญชีรายการสินค้าจ าเป็นภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ จ านวน 259 รายการ) 
  3. ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 28 เมื่อเดือน
มีนาคม 2565 ได้เห็นชอบในหลักการให้ขยายอายุบันทึกความเข้าใจฯ เพ่ิมอีก 2 ปี เพ่ือให้มีผลถึงเดือนพฤศจิกายน 
2567 (จากเดิม เดือนพฤศจิกายน 2565) และให้ร่วมกันพิจารณาขยายรายการสินค้าจ าเป็นเพิ่มเติม 
  4. ประเทศสมาชิกอาเซียนได้พิจารณาสินค้าที่อาจจัดเป็นรายการสินค้าจ าเป็นเพ่ิมเติมแล้วส่ง
รายการสินค้าให้ส านักเลขาธิการอาเซียนรวบรวม เพ่ือพิจารณารายการสินค้าที่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศเห็นตรงกันว่า
สามารถก าหนดเพ่ิมในบัญชีรายการสินค้าจ าเป็นภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ได้ โดยในส่วนของไทย กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศได้สอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดประชุมเพ่ือหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ        
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 จนได้ข้อสรุปในการจัดท าสินค้าจ าเป็นเพ่ิมเติมอีกจ านวน 106 รายการ ต่อมาส านัก
เลขาธิการอาเซียนได้พิจารณาสินค้าที่สมาชิกอาเซียนเห็นตรงกันทั้ง 10 ประเทศ จนได้ข้อสรุปบัญชีรายการสินค้า
จ าเป็นเพ่ิมเติม จ านวน 92 รายการ อาทิ สินค้าปลา พืชผัก แป้งข้าว ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์
และเครื่องจักรบางรายการ  
  5. กระทรวงพาณิชย์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายอายุบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการด าเนินการกับมาตรการที่มิใช่ภาษีส าหรับสินค้าจ าเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเ ซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาด
ใหญ่ของโควิด-19 (บันทึกความเข้าใจฯ) ออกไปอีก 2 ปี จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 256 เป็นสิ้นสุดเดือน
พฤศจิกายน 2567 รวมทั้งเห็นชอบการขยายบัญชีรายการสินค้าจ าเป็น (Essential Goods) ภายใต้บันทึกความ
เข้าใจฯ ดังกล่าว เพ่ิมเติมอีก 92 รายการ ส่งผลให้มีรายการสินค้าจ าเป็นรวมทั้งสิ้น 351 รายการ โดยบันทึกความ
เข้าใจฯ มีสาระส าคัญเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ที่จะด าเนินความร่วมมือระหว่างกัน โดยประเทศสมาชิกจะไม่ริเริ่ม
หรือคงมาตรการที่มิใช่ภาษีที่จ ากัดการค้าต่อสินค้าจ าเป็นเท่าที่จะท าได้ และยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษีในสินค้า
จ าเป็นทั้งหมดที่ไม่เป็นไปตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ในขอบเขตที่เป็นไปได้ เพ่ือให้สินค้าจ าเป็น 
(Essential Goods) ซึ่งประกอบด้วย อาหาร ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าจ าเป็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างราบรื่นในห่วงโซ่อุปทาน โดยบันทึกความเข้าใจฯ    
ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีผลให้เกิดข้อพิพาททางการค้า 
และไม่ขึ้นกับกลไกการระงับข้อพิพาทใด ๆ ทั้งนี้ การขยายอายุบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้จะด าเนินการโดยใช้
หนังสือแลกเปลี่ยนที่จัดท าขึ้นโดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนและประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นมีหนังสือตอบกลับเพื่อยอมรับการขยายอายุและการแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ 
  ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
แล้วไม่ขัดข้อง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างหนังสือตอบกลับของฝ่ายไทยเพ่ือยอมรับการ
ขยายอายุและแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ตามข้อเสนอในหนังสือแลกเปลี่ยนของประธานอาเ ซียน ไม่เข้าลักษณะเป็น
หนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
20. เรื่อง ร่างเอกสารที่จะมีการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
ดิจิทัล ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามทีก่ระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารทั้ง 7 ฉบับ (1) ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิก
ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศว่าด้วยสาขาความ
ร่วมมือด้านดิจิทัล (Memorandum of Understanding between the Governments of the Member States 
of the Association of Southest Asian Nations and the International Telecommunication Union in the 
Field of Digital Cooperation) (2) ร่างปฏิญญาดิจิทัลโบราเคย์ (Boracay Digital Declaration) (3) ร่างแนวทาง
ปฏิบัติร่วมระหว่างข้อสัญญาต้นแบบของอาเซียนและข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปส าหรับการโอนข้อมูล
ระหว่างประเทศ (Guide to ASEAN Model Contractual Clauses and EU Standard Contractual Clauses for 
International Data Transfers (4) ร่างรายงานการศึกษาภูมิทัศน์ปัญญาประดิษฐ์ของอาเ ซียน (ASEAN AI 
Landscape Study Report) (5) ร่างกรอบการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลใน
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อาเซียน (Framework for Promoting the Growth of Digital Startups in ASEAN) (6) ร่างข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย: กรอบการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้า นดิจิทัลในอาเซียน (Policy 
Recommendation:  Framework for Promoting the Growth of Digital Startups in ASEAN)  แ ล ะ                   
(7) ร่างแถลงข่าวร่วมส าหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเ ซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 และการประชุมที่ เกี่ยวข้อง                  
(The 3 rd  ASEAN Digital Ministers’  Meeting and Related Meetings Joint Media Statement)  โดยหากมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
ไว้ ให้ ดศ. ด าเนินการได้โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลง
นามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเ ฉียงใต้
และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศว่าด้วยสาขาความร่วมมือด้านดิจิทัล (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วม
รับรองร่างปฏิญญาดิจิทัลโบราเคย์ และให้ความเห็นชอบร่างเอกสารจ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 
   1) ร่างแนวทางปฏิบัติร่วมระหว่างข้อสัญญาต้นแบบของอาเซียนและข้อสัญญามาตรฐาน
ของสหภาพยุโรปส าหรับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ (ร่างแนวทางปฏิบัติร่วมระหว่างข้อสัญญาต้นแบบของ
อาเซียนฯ) 
   2) ร่างรายงานการศึกษาภูมิทัศน์ปัญญาประดิษฐ์ของอาเซียน (ร่างรายงานการศึกษาภูมิ
ทัศน์ปัญญาประดิษฐ์ฯ) 
   3) ร่างกรอบการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลในอาเซียน 
(ร่างกรอบการด าเนินงานวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลฯ) 
   4) ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: กรอบการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจ
เริ่มต้นด้านดิจิทัลในอาเซียน (ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ)  
   5) ร่างแถลงข่าวร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลครั้งที่ 3 (The 3rd  ASEAN 
Digital Ministers Meeting หรือ ADGMIN ครั้งที่ 3) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (ร่างแถลงข่าวร่วมฯ) 
[มีก าหนดจัดการประชุมรั ฐมนตรี  ครั้ งที่  3  (The 3rd  ASEAN Digital Ministers Meeting หรือ ADGMIN)            
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์] 
  สาระส าคัญ 
  ที่ประชุมผู้น าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้น าสภาหน่วยงานก ากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล ได้เห็นชอบเอกสารที่จะมีการลงนามรับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน   
ด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 จ านวน 7 ฉบับ ดังนี้  
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศภายใต้ขอบเขตความร่วมมือด้านดิจิทัล โดยมีขอบเขตของความ
ร่วมมือด้านดิจิทัล จ านวน 11 ด้าน เช่น (1) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความมั่นคงด้านดิจิทัล                       
(2) ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลและระหว่างประเทศเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าถึงและศักยภาพของอินเทอร์เน็ต   
บรอดแบนด์ (3) ความเท่าเทียมทั่วถึงทางดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมความรู้ทางดิจิทัลและการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล          
(4) นโยบายโทรคมนาคมและดิจิทัลของอาเซียน ฯลฯ 
  2. ร่างปฏิญญาดิจิทัลโบราเคย์ เป็นเอกสารที่มุ่งขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนแม่บทอาเซียน
ด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 และเจตนารมณ์ของผู้น าอาเซียนจากการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และครั้งที่ 41 ในการผลักดันการเป็นสังคมดิจิทัลที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน
ในการออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยดิจิทัลและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล      
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมือง รวมถึงส่งเสริมการเติบโตด้านเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคอาเซียนอย่างเท่าเทียม 
  3. ร่างแนวทางปฏิบัติร่วมระหว่างข้อสัญญาต้นแบบของอาเซียนฯ เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้น       
เพ่ือช่วยให้ภาคธุรกิจที่ด าเนินงานทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนและสหภาพยุโรปสามารถเข้าใจถึงความเหมือน                
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และความแตกต่างกันระหว่างข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้ายข้อมูล ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติร่วมดังกล่าวจะช่วย
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของอาเซียนและสหภาพยุโรปตามความเหมาะสม               
และช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของข้อสัญญาได้ง่ายยิ่งขึ้น 
  4. รายงานการศึกษาภูมิทัศน์ปัญญาประดิษฐ์ฯ เป็นเอกสารผลการศึกษายุทธศาสตร์ ข้อริเริ่ม   
และกรอบธรรมาภิบาลด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงกรอบธรรมภิบาลด้านเอไอของ
ประเทศอ่ืน ๆ และองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางในการจัดท ากรอบธรรมภิบาล       
ด้านปัญญาประดิษฐ์ส าหรับอาเซียน  
  5. ร่างกรอบการด าเนินงานวิสาหกิจเริ่ มต้นด้านดิจิทัลฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากรอบ           
การด าเนินงานของระบบนิเวศที่เอ้ืออ านวยส าหรับวิสาหกิจ เริ่มต้นด้านดิจิทัลในอาเซียนและการปรับใช้กรอบ        
การด าเนินงานภายหลังเพ่ือส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลในประเทศสมาชิก  
  6. ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย :กรอบการด าเนินงานวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลฯ เป็นเอกสารที่
ระบุถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบนิเวศส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลในแต่ละมิติ (ตามเสาหลัก
ของกรอบการด าเนินงาน 6เสาหลัก) ส าหรับแต่ประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือลดช่องว่างของการพัฒนาและสนับสนุน
การพัฒนาระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลอย่างมีกลยุทธ์  
  7. ร่างแถลงข่าวร่วมฯ เป็นเอกสารที่ระบุถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านดิจิทัลของภูมิภาค
อาเซียนตามแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการข้อมูล และการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนในอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมนวัตกรรมและ       
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ความก้าวหน้าด้านการพัฒนา 5G และการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล รวมถึงยินดี
ต่อความพยายามจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของอาเชียน (ASEAN 
Regional CERT) และการส่งเสริมมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียน ค.ศ. 2021 - 2025  
 
21. ขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายเงินสนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
เพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia : ERIA)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเฉพาะการสนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของ ERIA  
ในช่วงปี 2564 - 2569 จ านวน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ส านักงบประมาณให้ความเห็น ส าหรับการจ่ายเงิน
สนับสนุนในงวดถัดไป เห็นควรที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะได้พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน ความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับ ตลอดจนติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผนปี 2564 - 2569 ก่อนด าเนินการสนับสนุนงบประมาณให้กับ ERIA ต่อไป 
  สาระส าคัญ 
  สถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพ่ืออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 เป็นหน่วยงาน
ด้านการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการทางเศษฐกิจในอาเซียน และให้ข้อเสนอแนะต่ออาเซียนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint 2025) ผ่านผลงานวิจัยต่าง ๆ โดย ERIA    
มีสมาชิก 16 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ และประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออก 6 ประเทศ ประกอบด้วย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ 
ได้มีการจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ ERIA ไปแล้ว 1 ครั้งเมื่อปี 2555 โดยกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก 6 ประเทศ         
ให้การสนับสนุนเงินในจ านวนที่แตกต่างกันตามความสมัครใจ ส่วนประเทศสมาชิกอาเชียน 10 ประเทศ            
รวมถึงประเทศไทยให้เงินสนับสนุนเท่ากันคือ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) แจ้งข้อมูลอย่างไม่
เป็นทางการที่ผ่านมา ERIA จะไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยหรือการออกแบบนโยบายให้กับประเทศไทยโดยตรง          
แต่ผลงานวิจัยของ ERIA หลายเรื่องที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลในการจัดท ากรอบความตกลงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งผลส าเร็จในการจัดท าความตกลง RCEP ส่งผลให้ประเทศ
ไทยได้รับประโยชน์ในเรื่องของเศรษฐกิจและมูลค่าการค้าท่ีเพ่ิมขึ้น 
 
22. เรื่อง ผลการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 14 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(The 14th IMT-GT Summit) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอทั้ง 2 ข้อดังนี้ 
  1. รับทราบผลการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 14 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย [The 14th IMT-GT ( Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) Summit]      
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 
  2. เห็นชอบการมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยตามแผนการด าเนินงานในระยะ
ต่อไปและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
คมนาคมไปด าเนินการต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สศช. รายงานว่า 
  1. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 14 แผนงาน IMT-GT เมื่อวันที่           
10 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความก้าวหน้า            
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของแผนงาน IMT-GT สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1.1 ความคืบหน้าโครงการความเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity 
Projects: PCPs) มีมูลค่าการลงทุนกว่า 57,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.1 ล้านล้านบาท) โดยประเทศไทย  
มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและมีความคืบหน้า เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโก-ลก แห่งที่ 2 อ าเภอสุไหงโก
ลก จังหวัดนราธิวาส-เมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโก-ลก แห่งใหม่ อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส - เมืองเปิงกาลันกุโบร์ รัฐกลันตัน โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่    
จังหวัดสงขลา - ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงหาดใหญ่ - สะเดา และโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่เชื่อมโยงหาดใหญ่ - ปะดังเบซาร์ 
   1.2 ความคืบหน้าการด าเนินงานในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ เช่น (1) การลงนามบันทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) โครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
ยาง ซึ่งได้จัดตั้งเมืองยาง จ านวน 3 เมือง มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีจังหวัดสงขลา
เข้าร่วมโครงการ (2) การด าเนินโครงการด้านการท่องเที่ยว เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชาวมุสลิมและการจัดท า   
ชุดเครื่องมือพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยว (3) การส่งเสริมการแปรรูปปาล์มน้ ามันในเขตเศรษฐกิจพิเศษ     
(4) การเสริมสร้างศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน (5) การเสริมสร้างศักยภาพ             
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและการลงทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล และ (6) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ของกรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban Development Framework: SUDF) ของแผนงาน IMT-GT  
   1.3 ผู้น าแผนงาน IMT-GT ได้ร่วมกันรับรอง IB 2022 - 2026 ซึ่งเป็นกรอบยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2579 และ เห็นชอบการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี              
แผนงาน IMT-GT ในปี 2566 และกิจกรรมต่าง ๆ ในปีแห่งการท่องเที่ยว IMT-GT พ.ศ. 2566 - 2568 (IMT-GT Visit 
Year 2023 - 2025) โดยได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและเป็น
การพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของ IMT-GT ให้กลับคืนสู่ปกติ 
  2. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้น าและผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ  

ผู้น าและผู้เข้าร่วมประชุม ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
นายกรัฐมนตรีไทย (1) เร่งรัดการด าเนินโครงการส าคัญด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวาระการ

เฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี แผนงาน IMT-GT ในปี 2566 รวมทั้ง จัดกิจกรรม    
เชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในช่วง IMT-GT Visit Year 2023 - 2025 เพ่ือสนับสนุนให้     
อนุภูมิภาค IMT-GT เป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  
(2) เร่งรัดการพัฒนา PCPs เพ่ือความเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อ เช่น โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ าโก-ลก 
(3) เร่งรัดการด าเนินโครงการภายใต้ MoU โครงการเมืองยางพาราและ       
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยางให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
(4) พัฒนาโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสอดรับกับเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี เขียว (Bio-Circular-Green 
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Economy Model:  BCG Model)  ผ่านการระดมทุนในหลายรูปแบบ เช่น 
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของไทย  
(5) เสริมสร้างความเข้มแขงของสภาธุรกิจ IMT-GT เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อน
โครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
(6) สนับสนุนการเชื่อมโยงแผนงาน IMT-GT กับแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง โดยมุ่งเน้นความ
ร่วมมือด้ านคมนาคมขนส่ งในการ เชื่ อมต่อห่วงโซ่มูลค่ าระหว่ างสินค้ า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ทางการเกษตร อาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล และการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย (1) การฟื้นฟูการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีฮาลาล  
(2) การเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบเพ่ือพัฒนาความ
เชื่อมโยงระหว่างกัน เช่น ท่าเรือ สนามบิน และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับบทบาทของเครือข่ายมหาวิทยาลัย UNINET* ในการเป็น
ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมและพัฒนาทุนมนุษย์ในอนุภูมิภาค 
(3) การสร้างอนุภูมิภาคที่ย่ังยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่พลังงานสะอาดผ่านการลงทุนและการสร้างงานในภาคธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงเร่งด าเนินการตามกรอบการพัฒนาเมืองสีเขียว พ.ศ. 2562 - 2579 
ซึ่งจะส่งผลให้แผนงาน IMT-GT เป็นแกนกลางความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและ
อินโดแปซิฟิก 

ผู้แทนพิเศษของ 
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 

- เสนอให้ประเทศสมาชิก IMT-GT มุ่งมั่นพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจและสังคมใน           
อนุภูมิภาคภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะ
ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งสอดรับกับช่วง IMT-GT Visit Year 2023 - 2025  
- ข้อเสนอแนะ 4 ประเด็น ได้แก่ 
(1) การรับมือประเด็นเร่งด่วนของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs)  
(2) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา และการผลักดัน
ให้ทุกภาคส่วนริเริ่มโครงการที่ให้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติ       
ได้ทันท ี
(3) การส่งเสริมกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของอนุภูมิภาค เช่น สนับสนุนบทบาท
ของภาคเอกชนผ่านสภาธุรกิจร่วม IMT-GT และสนับสนุนให้ IMT-GT ท างาน
ร่วมกับส านักเลขาธิการอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้สอดรับกับกรอบการฟ้ืนฟูที่
ครอบคลุมของอาเซียน 
(4) ร่วมกันด าเนินงานในสาขาที่ส าคัญ เช่น สาขาภาคการผลิตและการเกษตร
และเร่งหารือในเรื่องความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 

เลขาธิการอาเซียน เน้นย้ าประเด็นที่ส าคัญต่อการด าเนินการตาม IB 2022 - 2026 ประกอบด้วย 
(1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน 
(2) รับรองการเชื่อมโยงระหว่างกรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของแผนงาน 
IMT-GT ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของอาเซียนและเครือข่ายเมือง
อัจฉริยะอาเซียน และการเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน 
(3) ผลักดันการใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภู มิ ภ า ค  ( Regional Comprehensive Economic Partnership:  RCEP)           
โดยมุ่งหวังให้การบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแน่นแฟ้นขึ้นผ่านการ
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เสริมสร้างความเข้าใจตามความตกลง RCEP แก่ทุกภาคส่วนในอนุภูมิภาคและ
กลไกของสภาธุรกิจร่วม IMT-GT  

ประธานธนาคารพัฒนา
เอเชีย 

(1) สนับสนุนเงินทุนจ านวน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในช่วงปี 2562 - 2573 
โดยในส่วนของไทย ธนาคารพัฒนาเอเชียสนับสนุนการออกตราสารหนี้สีเขียว 
(Green Bonds) และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือการฟ้ืนตัวและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 
(2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นน าแพลตฟอร์มดิจิทัลมาปรับใช้เพ่ือช่วยให้ธุรกิจเติบโต
และเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว 

  3. ที่ประชุมเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 14 แผนงาน IMT-GT        
โดยไม่มีการปรับปรุงสาระเพ่ิมเติม และเห็นชอบ IB 2022 - 2026 ซึ่งทั้งเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  
  4. แผนการด าเนินงานในระยะต่อไปเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานแผนงาน IMT-GT สรุปได้ ดังนี้ 
   4.1 การลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ด้าน
ศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการกักกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสินค้า
และบุคคลตามแผนงาน IMT-GT โดยมีก าหนดลงนามในปี 2566 
   4.2 การผลักดันโครงการความเชื่อมโยงที่ส าคัญของประเทศสมาชิก IMT-GT โดยเฉพาะ
การก่อสร้างถนนเชื่อมโยงด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา - ด่าศุลกากรบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย       
และการเร่งพัฒนาและต่อยอดโครงการเพ่ือสนับสนุนการเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว       
รวมทั้งการมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาด เช่น ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ ามัน และการพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐานฮาลาลให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี  
   4.3 การด าเนินกิจกรรมส าคัญด้านการท่องเที่ยว เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี     
แผนงาน IMT-GT ในปี 2566 และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วง IMT-GT Visit Year 2023 - 2025 
   4.4 อินโดนีเซียมีก าหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้น า แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 15 
ในเดือนพฤษภาคม 2566 
  5. การมอบหมายหน่วยงานด าเนินงานตามผลการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 14 แผนงาน IMT-GT 
สรุปได้ ดังนี้ 

โครงการ/ประเด็นส าคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในภาพรวม เช่น 
(1) การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้ IB 2022 - 2026 ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

เช่น  
- กระทรวงการคลัง (กค.) 
- กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  
- กระทรวงคมนาคม (คค.)  
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)  
-  กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (ทส.)  
- กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  
- กระทรวงมหาดไทย (มท.)  
- สศช.  

(2) การส่งเสริมความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เช่น  
 - ส่งเสริมความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชียในการพัฒนา
เมืองน่าอยู่และอัจฉริยะ ส่งเสริมการลงทุนสีเขียว และขับเคลื่อนการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 - หารือแนวทางความร่วมมือกับอินเดียในฐานะหุ้นส่วนการ
พัฒนาใหม่ใน IMT-GT  
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(3) เครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT-GT (UNINET)  
 - ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและสนับสนุนทุกสาขาภายใต้ 
IB 2022 - 2026 

เช่น  
- มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก UNINET  
- กค.  
- กก. 
- อว.  
- กษ.  
- ดศ. 
- มท.  
- ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

การขับเคลื่อนประเด็นความร่วมมือรายสาขา เช่น  
(1) สาขาการท่องเที่ยว 
 - พัฒนาและต่อยอดโครงการเพ่ือสนับสนุนการเป็นจุดหมาย
ปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว 
 - เร่งสร้างรายได้การท่องเที่ยวใน IMT-GT  
 - ผลักดันให้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวมีความครอบคลุมและ
ความยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น 

เช่น  
- กต. 
- กก. 
- คค. 
- ดศ. 
- กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.)  

(2) สาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 - ขยายผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมผลิตภาพทาง
การเกษตร และการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของ
ตลาด เช่น ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป  
 - มุ่งเน้นการเกษตรยั่งยืนและการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่
โดดเด่น เช่น ยางพาราและน้ ามันปาล์ม และการยกระดับห่วงโซ่
อุปทานอาหารข้ามพรมแดน 

เช่น  
- กษ.  
- มท. 
- กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 
- สศช. 

(3) สาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 
 - พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดโลกควบคู่กับการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการ
ยกระดับแรงงานในอุตสาหกรรมฮาลาล 
 - ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฮาลาล การปรับใช้เทคโนโลยี
และการขยายธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร 
 - พัฒนาคุณภาพและทักษะผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลาง
และขนาดย่อมและบุคลากร โดยร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและ
องค์การระหว่างประเทศ 

เช่น  
- กษ. 
- อว.  
- สธ.  
- อก. 

(4) สาขาการเชื่อมโยงด้านการขนส่ง 
 - ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้ PCPs ให้เกิดการลงทุน
ในโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 
 - พัฒนาเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจทั้งหมด 

เช่น 
- กค. 
- คค. 
- ดศ. 
- อก. 

(5) สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล 
 - จัดตั้งสาขาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - ผลักดันการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ IMT-GT  

เช่น  
- ดศ.  
- พณ. 
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 - ผลักดันการเสริมสร้างความเชื่อมโยงดิจิทัลและเร่งการ
เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในอนุภูมิภาค 
 - สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและมี
ทักษะและความรู้ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล  
(6) คณะท างานด้านการค้าและการลงทุน 
 - เตรียมการลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ด้านการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง
และการกักกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายข้าม
พรมแดนของสินค้าและบุคคลตามแผนงาน IMT-GT  
 - การพัฒนาและความร่วมมือด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 
IMT-GT  

เช่น  
- กค. 
- กษ. 
- ดศ. 
- พณ.  
- อก. 
- สศช. 
- ตช. 

(7) สาขาสิ่งแวดล้อมและสภาเมืองสีเขียว 
 - พัฒนาโครงการภายใต้สาขาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการด าเนินโครงการเมืองสีเขียวและโครงการตามแผนการ
ลงทุนตามกรอบ SUDF ซึ่งมีความสอดคล้องกับ BCG Model  
 - แสวงหาความช่วยเหลือที่ไม่ใช่การเงินจากหุ้นส่วนการ
พัฒนา ได้แก่ ด้านกฎระเบียบ และการยกระดับศักยภาพบุคลากร  

เช่น  
- ทส. 
- มท. 

________________________________________________________ 

*IMT-GT UNIVERSITY NETWORK: UNINET คือสถาบันการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัย และวิเคราะห์นโยบายภายใต้
แผนงาน IMT-GT โดยไทยมี 5 มหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิก UNINET ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 
23. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ 14 และการประชุม
คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพื้นที่ชายแดน (JDS) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทย
กับมาเลเซีย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint 
Commission for Bilateral Cooperation: JC) ครั้งที่ 14 และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การ
พัฒนาร่วมส าหรับพ้ืนที่ชายแดน (Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 
ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 และมอบหมายให้ส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามตารางติดตามผลการประชุม JC ครั้งที่ 14 และการประชุม JDS ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กต. รายงานว่า 
  1. เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   
(นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ได้เป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย (ดาโตะ ซรี ไซฟุด
ดิน อับดุลละฮ์) ในการประชุม JC ครั้งที่ 14 และการประชุม JDS ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างความยืดหยุ่นฟื้นตัวได้ในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย” เพ่ือสะท้อนถึงความจ าเป็นใน
การร่วมมือกันวางยุทธศาสตร์และเพ่ิมพูนความร่วมมือในการส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟ้ืนตัวของ
ทั้งสองประเทศ โดยที่ประชุมมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ 3P ประกอบด้วย การปกป้องคุ้มครองประชาชน (Protection) 
การส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity) และการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างกันให้
ใกล้ชิดยิ่งขึ้น สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น สาระส าคัญ/ผลการประชุมฯ 
(1 )  ความร่ วมมือ
ด้านความม่ันคง 

มุ่งกระชับความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การลักลอบขนส่งสินค้าและข้ามแดน
ผิดกฎหมาย การก่อการร้าย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข่าวกรองเพ่ือ
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รับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ และรับทราบว่าฝ่ายมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง ( Joint Working 
Committee on Security Cooperation:  JWC-SC)  ครั้ งที่  1 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  
มาเลเซีย ในเดือนตุลาคม 25651 

(2 )  ความร่ วมมือ
ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ก า รค้ า  แ ละกา ร
ลงทุน 

- เร่งรัดการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ครั้งที่ 3 ในโอกาสแรกเพ่ือหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ภายในปี 2568 
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมแฟ
รนไชส์ ตามท่ีฝ่ายมาเลเซียแสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทย 
- เห็นพ้องที่จะลงนามในบันทึกความเข้าใจที่คั่งค้างในโอกาสแรกเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง
กับร่างบันทึกความเข้าใจและกระบวนการภายในของแต่ละประเทศเสร็จสิ้นแล้ว เช่น 
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามแดน และความร่วมมือด้าน
ศุลกากร 
- ให้คณะท างานของคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพ้ืนที่ชายแดน
ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างชายแดน 
- ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงเมืองยางพาราในรัฐเกดะห์กับนิคมอุตสาหกรรม
ยางพารา จังหวัดสงขลา เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและเสริมสร้างเสถียรภาพ
ของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยางพารา 

(3) การพัฒนาความ
เชื่ อม โยงบริ เ วณ
ช า ย แ ด น ไ ท ย -
มาเลเซีย 

- รับทราบความคืบหน้าการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์
การพัฒนาร่วมส าหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ปี 2565-2569 ซึ่งเป็นการวางกรอบ
แนวทางการพัฒนาโดยยึดหลัก 3Es คือ (1) การเสริมสร้างความเชื่อมโยง (Enhancing the 
Connectivity) (2) การเพ่ิมขีดความสามารถในกรแข่งขันมนุษย์ (Enriching the Human 
Capital) และ (3) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Enriching the Human Capital) และเห็นควร
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว โดยให้จัดล าดับความส าคัญของ
โครงการและก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน 
- เร่งรัดให้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดกรอบระยะเวลาของการด าเนิน
โครงการให้มีความชัดเจน เช่น 
   (1) การสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่-บูกิตกายูฮิตัม ได้มีการประชุมคณะ
ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมไทย-มาเลเซีย (Expert Working Group: EWG) ครั้งที่ 1      
เมื่อเดือนเมษายน 2565 และมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม EWG ครั้งที่ 2        
ในเดือนธันวาคม 2565 
   (2) โครงการก่อสร้างสะพานสุไหงโก-ลก-รันเตาปันยัง แห่งที่ 2 มีความคืบหน้าโดยฝ่าย
ไทยได้ส ารวจสภาพดินและภูมิประเทศให้แก่ฝ่ายมาเลเซียโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการออกแบบสะพาน นอกจากนี้ ฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างพิจารณาร่างแบบ
สะพานตากใบ-เปิงกาลันกุโบร์ ซึ่งฝ่ายไทยส่งให้ฝ่ายมาเลเซียพิจารณาตั้งแต่ปี 2559       
โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือรายละเอียดต่อไป 
   (3) ความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐปะลิส ฝ่ายมาเลเซียรับทราบข้อเสนอของ
ไทยที่จะท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่าง
จังหวัดสตูลกับรัฐปะลิส ซึ่งฝ่ายมาเลเซียจะมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับ
ฝ่ายไทยต่อไป 
   (4) เส้นทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานคร-กรุงกัวลาลัมเปอร์ ทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้ง
คณะท างานร่วมเพ่ือหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูงดังกล่าว 
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( 4 )  ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์ 

เห็นควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้าน
ดิจิทัล ซึ่งสถาบันฝึกอาชีพ GIATMARA ของมาเลเซียพร้อมจะด าเนินการฝึกอบรมทักษะ
ความรู้ด้านดิจิทัล และฝ่ายไทยพร้อมจะด าเนินการฝึกอบรมด้านการเกษตรและการบริหาร 

(5 )  ความร่ วมมือ
ด้านการเกษตรและ
ประมง 

เร่งรัดให้พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร  ซึ่งฝ่าย
มาเลเซียย้ าว่าควรเป็นกรอบความร่วมมือแบบองค์รวมทั้งด้านการเพาะปลูก ปศุสัตว์ 
ประมง รวมถึงมาตรการด้านสุขอนามัยที่เก่ียวข้อง 

(6 )  ความร่ วมมือ
ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม 

ทั้งสองฝ่ายแสดงความสนใจที่จะกระชับความร่วมมือด้านวัฒนธรรมรวมถึงการจัดท ากรอบ
ความร่วมือด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ ฝ่ายมาเลเซียขอให้ไทยพิจารณาร่วมกับฝ่าย
มาเลเซียเสนอให้เสื้อ Kebaya ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
มนุษยชาติภายใต้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ใน
ปี 2566 เพื่อขึ้นทะเบียนในปี 2567 โดยมาเลเซียจะขอรับการสนับสนุนจากประเทศอ่ืน 
ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกัน 

(7) ความร่วมมือใน
สาขาใหม ่

เห็นชอบให้ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์ และรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ในระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคี 

  2. เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม JC ครั้งที่ 14 และการประชุม JDS ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอนฯ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศมาเลเซีย (ดาโตะ ซรี ไซฟุดดินฯ) ได้ร่วมรับรองบันทึกการประชุมของการประชุม JC ครั้งที่ 14 และ
บันทึกการประชุม JDS ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนถ้อยค าในบันทึกการประชุมของการ
ประชุม JC ครั้งที่ 14 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้       
(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 สิงหาคม 2565) ในประเด็นความร่วมมือด้านเขตแดนอุตสาหกรรมแฟรนไซส์ การ
ก่อสร้างสะพานสุไหงโก-ลก-รันเตาปันยัง แห่งที่ 2 และความร่วมมือด้านวัฒนธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานะ
ล่าสุดของความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
  3. การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ (นายดอนฯ) สรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น สาระส าคัญ/ผลการหารือฯ 
(1) การเข้าเยี่ยม
คารวะนายกรัฐมนตรี 

- นายกรัฐมนตรียินดีทีได้มีการน าผลการหรือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย (ดาโตะ ซรี อิซมาอิล ซาบรี ยาคบ) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ไปด าเนินการแล้ว 
เช่น การเปิดพรมแดนและการรับรองเอกสารการฉีดวัคซีนแบบดิจิทัลจึงขอให้ขับเคลื่อน
ความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการอ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุน 
- นายกรัฐมนตรีเห็นว่าการประชุมประจ าปีระดับนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 6 ซึ่งประเทศ
มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพ จะเป็นโอกาสให้ผู้น ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายเร่งรัดติดตามผลตามมติ
ที่ประชุม JC และ JDS และความร่วมมืออ่ืน ๆ ระหว่างกันต่อไป 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย (ดาโตะ ซรี ไซฟุดดินฯ) เสนอจะ
ร่วมมือกับไทยในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนนภาคใต้ 
(จชต.) และชื่นชมการยกระดับการศึกษาใน จชต. ของไทยซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบ
สองภาษา รวมถึงการฝึกอบรมวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนด้านการข่าวเพื่อป้องกันการ
แพร่ขยายของแนวคิดรุนแรงสุดโต่ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องและมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกันต่อไป 
-ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความเชื่อมโยงในพื้นที่ชายแดนให้มี
ความคืบหน้า โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่-บูกิตกา ยูฮิตัม และ
สะพานข้ามแม่น้ าโก-ลก ทั้ง 2 แห่ง 
- นายกรัฐมนตรีย้ าความตั้งใจของไทยในการแก้ไขปัญหาใน จชต. โดยสันติวิธีและขอให้ใช้
กลไกความร่วมมือที่มีอยู่เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงชายแดน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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การต่างประเทศมาเลเซีย (ดาโตะ ซรี ไซฟุดดินฯ) ยืนยันท่าทีที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวย
ความสะดวกการพูดคุยเพ่ือสันติสุขใน จชต. อย่างเต็มที่ และว่ารัฐบาลมาเลเซียเห็นชอบให้
ต่อวาระการท างานของหัวหน้าคณะผู้อ านวยการความสะดวกในการเจรจาสันติภาพ
ระหว่างรัฐบาลไทยและผู้ก่อความไม่สงบภาคใต้ของไทยจากมาเลเซีย (ตัน สรี อับดุล 
ราฮิม บินโมฮัมหมัด นูร์) จนถึงเดือนสิงหาคม 2566 

(2) การหารือกับรอง
นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
ต่างประเทศ      
(นายดอนฯ) 

- รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอนฯ) เสนอให้ทั้ง
สองประเทศพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะเขตเศรษฐกิจ
พิเศษข้ามพรมแดน (Cross-Border Economic Zone) เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีชายแดน
ได้รับประโยชน์จากการลงทุนในพื้นที่มากขึ้น โดยอาจจัดตั้งคณะท างานร่วมเพ่ือศึกษาและ
หารือแนวทางการด าเนินการร่วมกันต่อไป 
- ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดโครงการพัฒนาความเชื่อมโยงที่ส าคัญ เช่น การสร้าง
ถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่-บูกิตกายูฮิตัม การสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโก-ลก ทั้ง 2 แห่ง 
ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสตูล
กับรัฐปะลิส และการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานคร-กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
- ฝ่ายมาเลเซียเสนอให้มีความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชนใน จชต. ผ่าน
กลไก Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ เพ่ือให้สามารถประกอบ
อาชีพต่อไปได้ และเห็นควรสนับสนุนให้องค์กรศาสนาของทั้งสองประเทศประสานงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนด้านการข่าวระหว่างกันเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดรุนแรงสุดโต่ง 

  4. กต.พิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุม JC ครั้งที่ 14 และการประชุม JDS ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 
ระหว่างไทยกับมาเลเซีย มีประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น 

ประเด็น การด าเนินการที่ส าคัญ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การเมืองและความม่ันคง 
1.1 การจัดการความม่ันคง
ชายแดน การต่อต้านการก่อ
การร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 

ยกระดับความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งการลักลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมาย การลักลอบยาเสพติดและสินค้าที่ผิด
กฎหมาย รวมถึงการบริหารจัดการบุคคลสองสัญชาติ 

กระทรวงกลาโหม (กห.) 
กต. กระทรวงมหาดไทย 
(มท. )  ส านักงานสภา
ความมั่ นคงแห่ งชาติ  
(สมช.) ส านักงานต ารวจ
แห่ งชาติ  ( ส านั ก งาน
ตรวจคนเข้าเมือง) และ
ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ส านักงาน 
ป.ป.ส.) 

1.2 การต่อต้านการค้ามนุษย์ เร่งรัดการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

กระทรวงการ พัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

1.3 เขตแดนทางบก ขับเคลื่อนการสร้างและบ ารุงรักษารั้วเดี่ยวที่บริเวณ
ชายแดนด่านนอก-บูกิตกายูฮิตัม โดยค านึงถึงการ
ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่-ด่านบูกิตกา
ยูฮิตัมด้วย 

กห. (กรมแผนที่ทหาร) 
และ กต. 

2. เศรษฐกิจ 
2.1 เป้าหมายทางการค้า เพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมายการค้า

ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2568 
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
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2.2 อุตสาหกรรมแฟรนไชส์ หารือความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมแฟรนไชส์ 

พณ. 

2.3 บันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การขนส่ งผู้ โ ดยสา ร ข้ า ม
พรมแดน และบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้า
ข้ามพรมแดน 

ติดตามผลการพิจารณาของฝ่ายมาเลเซียเพ่ือให้
สามารถลงนามร่วมกันได้ในโอกาสแรก 

กระทรวงคมนาคม (คค.) 

2 . 4  ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น
ยางพารา* 

หารือกับฝ่ายมาเลเซียเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ใน
การจัดท าบันทึกความร่วมมือว่าด้วยเมืองยางพารา 
จังหวัดสงขลา กับเมืองยางพารา โกตาปุตราระหว่าง
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับ 
Tradewinds Plantation Berhad ของมาเลเซีย 

ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร          
แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  ( ก ษ . ) 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
(กนอ.) ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชติ  (สศช. ) 
แ ล ะ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (สกท.) 

3. การพัฒนาความเชื่อมโยงชายแดน 
3.1 การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ
ด่านสะเดาแห่งใหม่-บูกิตกา
ยูฮิตัม* 

เร่งรัดการออกแบบและการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่าน
สะเดาแห่งใหม่-บูกิตกายูฮิตัม รวมถึงการจัดตั้งจุด
ตรวจร่วมที่ด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม 

ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง      
( ก รมศุ ล ก า ก ร )  คค .     
(กรมทางหลวง) มท. 
ส ศ ช .  แ ล ะ ศู น ย์
อ า น ว ย ก า ร บ ริ ห า ร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) 

3.2 การก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ าโก-ลก 2 แห่ง* 

เร่งรัดการออกแบบและการก่อสร้างสะพานสุไหงโก-
ลก-รันเตาปันยัง กับสะพานตากใบ- เปิงกาลันกุโบร์ 

คค. (กรมทางหลวง)  
และ สศช. 

3.3 โครการเชื่อมโยงระหว่าง
จังหวัดสตูลกับรัฐปะลิส* 

ประสานงานกับฝ่ายมาเลเซียเพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเชื่อมโยง
ระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐปะลิส รวมถึงติดตามการ
มอบหมายจุดความสนใจของฝ่ายมาเลเซียในเรื่องนี้ 

กต. คค. (กรมทางหลวง) 
และ สศช. 

3.4 การสร้างเส้นทางรถไฟ
ความ เ ร็ ว สู ง  กทม . - ก รุ ง
กัวลาลัมเปอร์* 

ก าหนดวันการประชุมคณะท างานร่วมเพ่ือหารือความ
เป็นไปได้ในการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมโยงระหว่าง กทม.-กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

คค. 

4. ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม 
การส่งเสริมความเข้าใจใน
วัฒนธรรมกันและกัน 

พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายมาเลเซียที่ให้ไทยร่วมกับ
ฝ่ายมาเลเซียเสนอให้เสื้อ Kebaya ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
ภายใต้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
สหประชาชาติในปี 2566 

กระทรว งวัฒนธรรม 
(วธ.) 

5. ด้านวิชาการ/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาทักษาอาชีพ* หารือแนวทางการพัฒนาทักษะให้ประชาชนในพ้ืนที่

ชายแดน โดยเฉพาะด้านทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลตามทีสถาบันฝึกอาชีพ GIATMARA 
ได้แสดงความพร้อมจะจัดโครงการฝึกอบรมในด้านนี้ 
ส่วนฝ่ายไทยอาจเสนอโครงการฝึกอบรม Training of 

กต. และ ศอ.บต. 
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Trainers ด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรทางการเกษตร
และธุรกิจด้านบริการ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมอกควัน ร่ ว ม กั น แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ห ม อ ก ค วั น ผ่ า น ก ล ไ ก

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับอนุภูมิภาคว่า
ด้วยการป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามประเทศ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามแผนงานว่าด้วยความร่วมมือ
อาเซียนเพ่ือควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามแดนด้วยวิธี
ปฏิบัติ 
 
 

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7. ความร่วมมือสาขาใหม่ 
เศรษฐกิจดิจิทัล - ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะ

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การจับคู่ทางธุรกิจ 
และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงการต่อยอดความ
ร่วมมือจากบริการช าระเงินต่างประเทศผ่านการ
สแกนคิ วอาร์ โค้ด  (Cross-border QR Payment 
Linkage) 
- พัฒนากรอบแนวทางยุทธศาสตร์ในการเตรียมพร้อม
และรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์ รวมถึงการเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ 

เช่น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เ ศรษฐกิ จแล ะสั ง ค ม 
(ดศ.) พณ. ส านักงาน
คณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซ
เ บ อ ร์ แ ห่ ง ช า ติ  แ ล ะ
ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย (ธปท.) 

หมายเหตุ (*) คือประเด็นหรือโครงการที่มีการหารือในการประชุม JDS ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทยกับ
มาเลเซีย 
_____________________ 
1 จัดการประชุมแล้วเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 
 
 
24. เรื่อง ผลการประชุมระดับสูงในห้วงสัปดาห์ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจ าปี 2565  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบผลการประชุมระดับสูงในห้วงสัปดาห์ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจ าปี 2565  
  2. มอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน าผลการประชุมไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้า           
รวมถึงด าเนินภารกิจเพ่ือต่อยอดการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี 2565 ของไทยต่อไปตามตารางติดตามผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) 
Economy] และตารางติดตามผลการด าเนินงานตามผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 และการประชุมผู้น าเขต
เศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 
  3. มอบหมายคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model และคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เป็นกลไกหลักในการผลักดันการขับเคลื่อน ประเมินผล และติดตามความคืบหน้า
ของการด าเนินการตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ภายในประเทศอย่างบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนและทุกคน (whole-
of-society partnerships) โดยอาศัยกลไกจตุภาคีของคณะกรรมการฯ ทั้งสองคณะ 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กต. รายงานว่า  
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  1. เมื่อวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2565 ไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ได้จัดการประชุม
ระดับสูงในห้วงสัปดาห์ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ประกอบด้วย (1) การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 (2) การหารือ
ระหว่างผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคกับแขกพิเศษ และ (3) การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อหลัก 
“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.)” โดยสามารถผลักดันประเด็นส าคัญ     
3 ประการ ได้แก่ (1) การอ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุน (2) การฟ้ืนฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะ                  
การเดินทางและการท่องเที่ยว และ (3) การผลักดันการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม โดยมีแนวคิดเศรษฐกิจ BCG 
เป็นแนวคิดหลัก สรุปได้ ดังนี้ 

 การประชุม สาระส าคัญ/ผลการประชุมฯ 
( 1 )  ก า ร ป ร ะ ชุ ม
รัฐมนตรีเอเปค  
ครั้งที่ 33 (เม่ือวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2565) 

รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
เป็นประธานร่วม แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) การประชุมเต็มคณะ หัวข้อ “การ
เจริญเติบโตที่สมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน” (2) การหารือในช่วงอาหารกลางวัน หัวข้อ 
“การฟื้นฟูความเชื่อมโยงในภูมิภาค” และ (3) การประชุมเต็มคณะ หัวข้อ “การค้า
และการลงทุนที่เปิดกว้างและยั่งยืน” โดยที่ประชุมสนับสนุนประเด็นส าคัญในการ     
เป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย การฟื้นฟูการเดินทางที่ปลอดภัย การปรับโครงสร้าง
พื้นฐานทางสาธารณสุขและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรับมือกับแรง
กระแทกในอนาคต รวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจ BCG  

(2) การหารือระหว่าง
ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค
กับแขกพิเศษ  
( เ มื่ อ วั น ที่  1 8 
พฤศจิกายน 2565) 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส      
และเจ้าชายมุ ฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร             
และนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบีย เข้าร่วมในฐานะแขกพิเศษ แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่               
(1) การหารืออย่างไม่เป็นทางการ หัวข้อ “การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนระหว่างเอเปค
กับหุ้นส่วนด้านการค้า” และ (2) การหารือในช่วงอาหารกลางวัน หัวข้อ “การส่งเสริม
การเจริญเติบโตที่ครอบคลุมในช่วงเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤตเงินเฟ้อ” โดยที่ประชุม
เห็นพ้องและสนับสนุนการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างเอเปคกับมิตรนอกเอเปคใน
ประเด็นความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นพร้อม
รับความเปลี่ยนแปลง และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงการท าธุรกิจ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน การปฏิรูปกฎระเบียบ          
โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม นอกจากนี้ ที่ประชุมย้ าความส าคัญของการเติบโตอย่าง
ครอบคลุมรวมถึงธุรกิจรายย่อย การเสริมพลังทางเศรษฐกิจของสตรี และการเพ่ิมพูน
ทักษะทางดิจิทัล 

(3) การประชุมผู้น า
เขตเศรษฐกิจเอเปค 
ครั้งที่ 29 (เม่ือวันที่ 18 
-  1 9  พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2565) 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีผู้น าจาก 14 เขตเศรษฐกิจ และผู้แทนของผู้น าจาก     
6 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วม แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ (1) การประชุมรูปแบบ Retreat ช่วงที่ 1 
หัวข้อ “การเจริญเติบโต ที่สมดุล ครอบคลุมและยั่งยืน” และ (2) การประชุมรูปแบบ 
Retreat ช่วงที่ 2 หัวข้อ “การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน” โดยที่ประชุมย้ าความมุ่งมั่นใน
การส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม เช่น การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด 
การท าการเกษตรและระบบอาหารที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การบริหาร
จัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ และการเงินและการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  2. เอกสารผลลัพธ์ ในระหว่างการเจรจาในห้วงสัปดาห์ผู้น าได้มีการปรับแก้ถ้อยค าเพ่ือให้เอกสาร
ผลลัพธ์ จ านวน 3 ฉบับได้รับการรับรองโดยฉันทามติจากทุกเขตเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลส าเร็จที่ส าคัญประการหนึ่งของ
การเป็นเจ้าภาพเอเปค โดยการปรับแก้ดังกล่าวไม่ขัดกับผลประโยชน์ของไทยและเป็นไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 พฤศจิกายน  2565) ดังนี้  
   2.1 ถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ประจ าปี ค.ศ. 2022 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์
ระดับรัฐมนตรีในการร่วมกันสร้างประชาคมในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ตามวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040*          
ของเอเปค และสะท้อนประเด็นส าคัญจากคณะท างานของเอเปคในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์
ที่เป็นรูปธรรม 3 ด้านที่ไทยผลักดันในฐานะเจ้าภาพเอเปค ได้แก่ การทบทวนการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีของเอเชีย-
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แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia Pacific: FTAAP) การฟ้ืนฟูการเดินทางอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ       
และการผลักดันเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG  
   2.2 ปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจ าปี ค.ศ. 2022 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์
ระดับผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปคฯ  
   2.3 เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสูงสุดในการ
เป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย โดยได้รับการรับรองในระดับผู้น าเป็นแผนขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนของเอเปค          
ในระยะยาวอย่างบูรณาการฉบับแรกของเอเปค โดยเน้นเป้าหมาย 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการกับความท้าทาย                
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การผลักดันการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดขย ะ        
และของเสีย โดยมีการเปิดตัวเว็บไซต์ www.bangkokgoals.apec.org เพื่อเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
เรื่อง BCG ในกรอบเอเปคส าหรับผู้สนใจศึกษา 
   ทั้งนี้ การเจรจาเอกสารผลลัพธ์ทั้งสามฉบับจนบรรลุฉันทามติถือเป็นความส าเร็จที่ส าคัญ
ของไทยในการขับเคลื่อนให้เอเปคเดินหน้าสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไม่หยุดชะงักท่ามกลางสถานการณ์โลก  
ที่ท้าทาย โดยเฉพาะสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน และในส่วนเป้าหมายกรุงเทพฯ นั้น เขตเศรษฐกิจสมาชิกต่างชื่นชม
ความสามารถและความเป็นผู้น าของไทยในการหารือกับเขตเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องและหาถ้อยค าที่เชื่อมท่าทีที่แตกต่าง
จนท าให้สมาชิกทุกเขตเศรษฐกิจยอมรับร่วมกันได้ นอกจากนี้ ส าหรับถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปคฯ และปฏิญญา
ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ไทยได้ใช้ประโยชน์จากพัฒนาการเชิงบวกในกระบวนการเจรจาเอกสารผลลัพธ์ของการ
ประชุมผู้น ากลุ่ม 20 โดยอ้างอิงถ้อยค าเรื่องสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน จากปฏิญญาบาหลี ของผู้น ากลุ่ม 20 (ซึ่งได้รับ
การรับรองก่อนการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค) จนท าให้สามารถบรรลุฉันทามติได้ในที่สุด 
  3. ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอ่ืน ๆ ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 และการ
ด าเนินการต่อไปเพื่อต่อยอดการเป็นเจ้าภาพ สรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น สาระส าคัญ 
(1) FTAAP - ไทยริเริ่มการทบทวนการหารือเรื่อง FTAAP ในบริบทหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) และบรรลุการจัดท าแผนงานขับเคลื่อนที่ต่อเนื่องหลายปีในเรื่องดังกล่าว (ค.ศ. 
2023 - 2026) ภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน (Committee on 
Trade and Investment: CTI) ของเอเปค 
- ส าหรับการด าเนินการต่อไป ไทยจะร่วมกับเขตเศรษฐกิจสมาชิกขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามแผนงานดังกล่าวและติดตามผลผ่าน CTI และรายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคทุกปี 
และในปลายปี 2569 CTI จะทบทวนรายละเอียดและกรอบเวลาของแผนงานดังกล่าว
ต่อไป นอกจากนี้ หน่วยสนับสนุนด้านนโยบายของเอเปคจะประเมินความคืบหน้าการ
ด าเนินการเรื่อง FTAAP ทุก ๆ สองปี 

(2) การฟื้นฟูการ
เดินทางข้าม
พรมแดนที่ปลอดภัย
และไร้รอยต่อ 

ไทยสามารถผลักดันการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจในเรื่องดังกล่าวและบรรลุข้อริเริ่มที่
เป็นรูปธรรมหลายประการเพ่ืออ านวยความสะดวกและกระตุ้นการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวข้ามพรมแดน เช่น การจัดท าระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมระเบียบและข้อจ ากัดการ
เดินทางในเอเปค การจัดท าหลักการเพ่ือส่งเสริมการยอมรับใบรับรองการฉีดวัคซีนระหว่าง
กัน การเสนอให้เอเปคมีกลไกการท างานเพ่ือรับมือกับวิกฤตในอนาคน และการผลักดันการ
ออกบัตรเดินทางนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card: ABTC) ให้ครอบคลุมนัก
ธุรกิจรายย่อยมากขึ้น และไทยจะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกบัตร ABTC ให้
ครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งผลักดันให้เอเปคสานต่องานด้านการเดินทางที่ปลอดภัยในปี 
2566 ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพต่อไป 

(3) เป้าหมาย
กรุงเทพฯ  

- การขับเคลื่อนการด าเนินการตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ได้แก่ (1) ในกรอบเอเปคไทยจะ
ร่วมกับเขตเศรษฐกิจสมาชิกขับเคลื่อนการด าเนินการ โดยเน้นการผลักดันในสาขาต่าง ๆ 
ผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเอเปค และร่วมกับสหรัฐฯ จัดท าเกณฑ์การพิจารณาค า
ของบประมาณเพื่อจัดท าโครงการของเอเปค ประจ าปี 2566 (ประมาณ 20 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี) โดยสอดแทรกแนวคิด BCG ในเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อ
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หลักของปี 2566 ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ “สร้างอนาคตที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
และยั่งยืนส าหรับทุกคน” โดยประเด็นความยั่งยืนจะเป็นประเด็นหลักที่สหรัฐฯ จะผลักดัน
ด้วย บนพ้ืนฐานของเป้าหมายกรุงเทพฯ และแนวคิดเศรษฐกิจ BCG และเป็นประเด็นที่
ได้รับการตอบรับและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค และ     
(2) ภายในประเทศไทยจะขับเคลื่อนการด าเนินการผ่านความร่วมมือกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน/ธุรกิจ รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย (Micro Small and 
Medium Enterprises: MSMEs) ภาควิชาการ เยาวชน สตรี และกลุ่มอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อย พร้อมประเมินผลและติดตามความคืบหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากกลไกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้ว โดย กต. เห็นว่าคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG Model เป็นกลไกที่เหมาะสม 
- รางวัล BCG ของเอเปค ไทยได้ริเริ่มโครงการนี้เพ่ือยกย่องบุคคลหรือองค์กรที่น าแนวคิด 
BCG ไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้ อ่ืนต่อไป โดยแบ่ง
รางวัลเป็น 3 ประเภท คือ สตรี เยาวชน และ MSMEs และได้เปิดตัวรางวัลดังกล่าวใน
การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 ที่ผ่านมา โดยมีแคนาดาและจีนร่วมเป็นผู้เสนอ
โครงการด้วย ซึ่งได้ประกาศจะสนับสนุนงบประมาณโครงการเขตเศรษฐกิจละ 15,000 
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่ง กต. เห็นว่าไทยในฐานะผู้ริเริ่มโครงการควร
สนับสนุนงบประมาณแก่โครงการทุกปี ปีละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ไทยและเขต
เศรษฐกิจสมาชิกที่เกี่ยวข้องจะเริ่มกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เพ่ือมอบรางวัลให้แก่ผู้
ชนะรางวัลทั้ง 3 สาขา ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 34 ในเดือนพฤศจิกายน 2566 
ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรก 

  4. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG มีประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น 

ประเด็น การด าเนินการที่ส าคัญ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
(1) ภาพรวม - ไทยต้องด าเนินการตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ให้เกิด

ความคืบหน้าภายในประเทศ โดยภาครัฐต้องร่วมมือ
กับภาคเอกชน วิชาการ เยาวชน สตรี และกลุ่มอ่ืน ๆ 
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อย 
- ไทยต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม
เป้ าหมายกรุ ง เทพฯ  ภายในประ เทศ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์
จากกลไกคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ 
BCG Model และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG Model  

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
กระทรวงการ อุดมศึ กษา 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ จั ย แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม  ( อ ว . )  แ ล ะ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(2) การสนับสนุนความ
พยายามระดับโลกใน
การรับมือกับทุกความ
ท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างครอบคลุม รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สภาพอากาศ
สุดขั้ว และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

-  มีข้อริ เ ริ่ มที่ เป็นรูปธรรม เ พ่ือเปลี่ยนผ่านไปสู่
เ ศรษฐกิจที่ ยื ดหยุ่ นต่อการ เปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสนับสนุนความพยายามระดับโลกใน
เรื่องดังกล่าว เช่น วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 
ความตกลงปารีส และค ามั่นของเขตเศรษฐกิจในการ
ลดการปล่อยก๊าซสุทธิให้เหลือศูนย์ และการบรรลุ
ความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมถึงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถ และการสนับสนุนทางเทคนิคและ
การเงิน  

กระทรวงการคลั ง  (กค . ) 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) อว. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  (กษ . )  และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
 
กระทรวงพลังงาน (พน.) 
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- ผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและ
พลังงานคาร์บอนต่ า เสริมสร้างความยืดหยุ่นด้าน
พลังงานและความมั่นคงทางพลังงาน 

( 3 )  กา รสร้ า งควา ม
คืบหน้าด้านการค้าและ
การลงทุนที่ยั่งยืนและ
ครอบคลุม โดยให้สอด
รับและส่งเสริมนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม 

- อ านวยความสะดวกการค้าสินค้าและบริการ
สิ่งแวดล้อม โดยสานต่อการหารือที่เกี่ยวข้องและ
รายการสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อมของเอเปค 
รวมถึงหารือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการ
ที่มิใช่ภาษีต่อการค้าสินค้าสิ่งแวดล้อม  
- เสริมสร้างบทบาทของ MSMEs ผ่านการสนับสนุน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์เ พ่ือ MSMEs สีเขียวของ
เอเปคให้ทันสมัย 

กค.  (กรมศุลกากร )  และ
กระทรวงพาณิชย์  (พณ. ) 
(กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ)  
 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 

  5. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 และผลการประชุมผู้น าเขต
เศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 มีประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น 

ประเด็น การด าเนินการที่ส าคัญ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เปิดกว้าง (Open.) เช่น 
(1) การส่งเสริมการค้า
และการลงทุ น  เพื่ อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและการ
เติบโตอย่างย่ังยืน 

- ส่งเสริมนโยบายการค้าและเศรษฐกิจที่สมดุลและ
ครอบคลุม และสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุน
ที่เสรี เปิดกว้าง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส 
ครอบคลุมและคาดการณ์ได้  
- ส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานให้ท างานต่อไปไม่หยุดชะงัก มี
ความมั่นคง และยืดหยุ่น 

กค. (กรมศุลกากร) ทส. พณ. 
(กรมการค้ าต่ า งประ เทศ 
กรมการค้าภายในและกรม
เ จ ร จ า ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ )  และส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (สกท.)  

(2) การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 

ผลักดันการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีขับเคลื่อน
โดยกลไกตลาด รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับวาระ 
FTAAP 

เช่น  กระทรวงดิ จิทั ล เ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
ทส. พน. พณ. (กรมเจรจา
การค้ า ระหว่ า งประ เทศ ) 
กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) และ สสว. 

(3) การสนับสนุนระบบ
การค้าพหุภาคี 

- สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎเกณฑ์เป็น
พื้นฐาน โดยมีองค์การการค้าโลกเป็นแกนกลาง 
โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายและ
การเข้าถึงอาหาร ตลอดจนสินค้าและบริการที่จ าเป็นที่
เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19  
- สนับสนุนการด าเนินงานขององค์การการค้าโลกว่า
ด้วยความม่ันคงทางอาหาร เช่น ปฏิญญาว่าด้วยการ
ตอบสนองฉุกเฉินเรื่องความไม่มั่นคงทางอาหาร และ
ข้อตัดสินใจรัฐมนตรีว่าด้วยการยกเว้นการใช้มาตรการ
ห้ามหรือจ ากัดการส่งออกที่จัดซื้อโดยโครงการอาหาร
โลก 

เช่น พณ. (กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศและกรมการ
ค้ า ภ า ย ใ น )  ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข และ อก. 
 
กษ. และ พณ. (กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ)  

เชื่อมโยง (Connect.) เช่น 
(4) การส่งเสริมความ
เชื่อมโยงในภูมิภาค 

- ผลักดันวาระความเชื่อมโยงของเอเปค และ
ด าเนินการตามแผนแม่บทความเชื่อมโยงเอเปค เพ่ือ
มุ่งสู่เอเชีย-แปซิฟิกที่เชื่อมโยงรอบด้านอย่างไร้รอยต่อ
และมีบูรณาการ 

เช่น  กค .  กต .  กระทรวง
คมนาคม และส านักงานสภา
พัฒนาการ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)  
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- ผลักดันการพัฒนาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่
มีคุณภาพ 

(5) การส่งเสริมความ
เชื่อมโยงทางดิจิทัล  

- เร่งรัดการด าเนินการตามแผนงานด้านอินเทอร์เน็ต
และเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค 
- น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในพิธีการผ่านแดนการ
พัฒนาและการปรับใช้มาตรการอ านวยความสะดวก
การค้าแบบไร้กระดาษ รวมถึงการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์และการยอมรับเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

เช่น กค. (กรมศุลกากร) ดศ. 
พณ.  ( กรม เจ รจาการค้ า
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ )  แ ล ะ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สมดุล (Balance.) เช่น 
(6) การรับมือกับความ
ท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจ ความร่วมมือ และการ
เติบโต ที่สนับสนุนความพยายามของโลกในการรับมือ
กับทุกความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน 
รวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพ
อากาศสุดขั้ว และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ทส. 

( 7 )  ก า ร ป ฏิ รู ป ท า ง
โครงสร้าง 

- ด าเนินการตามการยกระดับวาระการปฏิรูป
โครงสร้างเอเปค  (Enhanced APEC Agenda for 
Structural Reform: EAASR) ต่อไป โดยส่งเสริมให้มี
การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการรายเขตเศรษฐกิจ 
- เตรียมการจัดท ารายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปคปี 
2566 เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างและสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อธุรกิจที่ครอบคลุม ยืดหยุ่น และยั่งยืน 

เ ช่ น  ก ร ะท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม 
ส านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า  ( ส คก . )  สศช . 
ส า นั ก ง า น  ก . พ . ร .  แ ล ะ
ส านั กงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

(8) การเปลี่ยนผ่านทาง
พลังงาน 

- คงความพยายามในการขจัดอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่ง
การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่มีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดการบริโภคท่ีสิ้นเปลืองต่อไปอย่างเร่งด่วน  
- ร่วมมือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่าง
ยั่งยืนที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ทส. พน. พณ. (กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ) และ 
สกท. 

(9) การส่งเสริม MSMEs  - ผลักดัน MSMEs ไปสู่ระดับโลกและเพ่ิมการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน  
- ปรับปรุงยุทธศาสตร์เอเปคส าหรับ MSMEs ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน และมีนวัตกรรม 

สสว. 

(10) การเสริมพลังทาง
เศรษฐกิจของสตรี 

- ด าเนินการตามผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้าน
สตรีและเศรษฐกิจ และผลักดันความเท่าเทียมและ
ความครอบคลุมทางเพศสภาพในภูมิภาค 
- ใช้ประโยชน์จากแนวคิดเศรษฐกิจ BCG การใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เพ่ิมขึ้น และการเพ่ิมทักษะด้าน
ดิจิทัลเพ่ือสร้างลู่ทางการประกอบอาชีพเพ่ิมเติม
ส าหรับสตรี  

พม. (กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว) และ สสว. 

(11) การส่งเสริม
ศักยภาพให้กับกลุ่ม    
อ่ืน ๆ ที่มีศัยภาพทาง
เศรษฐกิจแต่ยังไม่ได้รับ
การปลดปล่อย  

- ลดอุปสรรคที่มีอยู่และส่งเสริมความครอบคลุมทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเงินของกลุ่มอื่น ๆ ที่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจยังไม่ได้รับการปลดปล่อย เช่น ชน
พ้ืนเมืองดั้งเดิมตามท่ีเหมาะสม คนพิการ และชุมชนใน
พ้ืนที่ห่างไกลและชนบท 

พม. (กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ) 



45 
 

- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการวาระการส่งเสริม
ความครอบคลุมทางเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม ของ
เอเปคอย่างต่อเนื่อง 

_____________________________________ 
* คือ เอกสารก าหนดทิศทางของเอเปคต่อไปอีก 20 ปีข้างหน้าโดยมเีป้าหมายโบกอร์ (เป้าหมายเพื่อการค้าและการลงทุน ซึ่งสิ้นสดุลง
แล้วในปี ค.ศ. 2022) เป็นพื้นฐาน เพื่อน าไปสู่ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิกท่ีเปิดกว้าง มีพลวัต ยดืหยุ่น และสงบสุข ภายในปี ค.ศ. 2040 
เพื่อความรุ่งเรืองของประชากรเอเปคและเยาวชนรุ่นหลัง ประกอบดว้ย (1) การค้าและการลงทุน (2) นวัตกรรมและดิจิทัล            
และ (3) การเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดลุ มั่นคง ยั่งยืน และครอบคลมุ 
 

แต่งตั้ง 
 
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นายเอกพล 
พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ให้ด ารงต าแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต รัฐคู เวต เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตประจ า
ต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
26. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว รวม 7 คน 
เนื่องจากประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมจะด ารงต าแหน่งครบวาระสี่ปีใน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 
  1. นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
  2. นายธีระชัย บุญอารีย์    กรรมการผู้แทนชุมชน 
  3. นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์    กรรมการผู้แทนชุมชน 
  4. นายศักดา เนติพัฒน์     กรรมการผู้แทนชุมชน 
  5. นางวชิราวรรณ อิทธิถาวร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. นายประเวศ อรรถศุภผล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7. นางสาวสุนทรรี สุภาสงวน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 
  
27. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า  จ านวน 7 คน เนื่องจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
  1. นายบวรเวท รุ่งรุจี 
  2. ศาสตราจารย์กิตติคุณศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 
  3. รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก 
  4. รองศาสตราจารย์ยงธนิศร์ พิมลเสถียร 
  5. ศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย สายสิงห์ 
  6. นายกิติพันธ์ พานสุวรรณ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรศรี โพวาทอง 
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  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 
 
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายชูเกียรติ      
พงศ์ศิริวรรณ เป็นข้าราชการการเมือง ต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายธนกร วังบุญคงชนะ) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 เป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
หน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีที่ 28/2566 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ         
ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 มกราคม 2566  โดยเป็นการยกเลิกข้อ 2.1.2 แห่งค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 309/2565 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีฯ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 
ที่มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายธนกร วังบุญคงชนะ) ปฏิบัติหน้าที่กรรมก าร                     
ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (6 ธันวาคม 2565) รับทราบค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 309/2565ฯ] แต่โดยที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 4 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 
เป็นต้นไป) ก าหนดให้มี “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” ซึ่งมิได้ก าหนดให้รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย เหมาะสม นายกรัฐมนตรีจึงมีค าสั่งให้ยกเลิกการมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายธนกร วังบุญคงชนะ) เป็น กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 

___________________________________ 


