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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2566)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                 
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาลซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนด
   กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษี
   กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นเพ่ือช าระหนี้
   ให้กระทรวงการคลัง)  
 2.  เรื่อง  ร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อย 
   คุณภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน 
   ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ] 
 3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุย
   วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ 
   พลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลก้ามปู อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
   พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 5.  เรื่อง  แนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ (พ้ืนที่เพ่ิมเติม) 
 6.  เรื่อง  ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีน าเงินค่าปรับที่อยู่ในอ านาจเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่ 
   เป็นอ านาจของข้าราชการต ารวจ เงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร 
   ทางบกเฉพาะส่วนที่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเงินค่าปรับทางปกครองที่ 
   ข้าราชการต ารวจสั่งปรับตามกฎหมาย สมทบเข้ากองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวน 
   การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา ของส านักงานต ารวจ 
   แห่งชาติ 
 7.  เรื่อง  ขออนุมัติใช้เงินบ ารุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย
   ใน 7 ชั้น (จ านวน 156 เตียง) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1 หลัง 
 8.  เรื่อง ผลการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน  
   1 : 4000  (One Map) ของพ้ืนที่กลุ่มท่ี 3 จ านวน 11 จังหวัด 
 9.  เรื่อง  การด าเนินงานด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้านอินเทอร์เน็ต 
   ส าหรับเด็กในประเทศไทย 
 10.  เรื่อง  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การด าเนินโครงการสินเชื่อ 
   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา  
   (COVID - 19) 
 11.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการโคบาลชายแดนใต้ 
   ของกรมปศุสัตว์ 
 12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อส ารองเผื่อสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการ 
   โคนมแห่งประเทศไทย 
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 13.  เรื่อง  โครงการพัฒนาระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลไปยังบริเวณอ าเภอเกาะสมุย  
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า 
 14.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการปรับปรุงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4-5 และ 
   โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนรัชชประภา เครื่องที่ 1-3 
 15.  เรื่อง  ขออนุมัติหลักการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยการ
   สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
 16.  เรื่อง  รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจ าไตรมาสที่ 4 ปี 2565 
 17.  เรื่อง   รายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับ 
   ประมาณการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
   พ.ศ. 2561 
 18.  เรื่อง   รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 และรายงานผลการติตตาม 
   การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานสถานการณ์คุณภาพ 
   สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 
 19.   เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ เพ่ือด าเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 
   101 สายน่าน - อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอน บ้านปอน - อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
   จังหวัดน่าน 
 20.  เรื่อง  ขออนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง อนุมัติให ้
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด าเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการ
   รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 
 21.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เรื่อง โครงการผลิตครูเพ่ือ
   พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559 - 2572) 
 22.  เรื่อง  การเร่งรัดออกกฎหรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่ง
   พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
   กฎหมาย พ.ศ. 2562 
 23.  เรื่อง  ขออนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566-2570 
 24.  เรื่อง  ขอทบทวนการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่อง 
   หลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือ
   ในการรักษาพยาบาล กรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์
   วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข 
 25.  เรื่อง  รายงานผลการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ของกรมบังคับคดี 
 26.   เรื่อง   ข้อเสนอโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)  
 27.  เรื่อง  สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนมกราคม 2566 
 28.  เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อ 
   สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และประชารัฐสวัสดิการใหม่แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ 
   คุณสมบัติ 
 29.  เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) 
 30.  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ าประกันสินเชื่อ 
   Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10 
 31.  เรื่อง  การเสนอผ้าขาวม้า : ผ้าอเนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทย เป็นรายการตัวแทนมรดก 
   วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 
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 32.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการ
    เงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
   ช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดฯ 
 33.  เรื่อง  ขออนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เพ่ิมเติม  
   ส าหรับกรณีพ้ืนที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่  
   31 มกราคม 2566 ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ตามมติคณะรัฐมนตรี  
   เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 
 34.  เรื่อง  ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง  
   รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน า
   ร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 35.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง  
   รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการ
    ด าเนินแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสภาองค์กรของผู้บริโภค 
 36.  เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย 
 37.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม  
   “ป่าสวนเมี่ยง” เนื้อท่ีประมาณ 361 ไร่ ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
   เกษตรกรรม น าไปด าเนินการตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 38.  เรื่อง  การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  

ต่างประเทศ 
 
 39.  เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) ของการประชุม the 3rd  
   World Conference on Creative Economy (WCCE) 
 40.   เรื่อง   ปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยอนาคตของการท่องเที่ยวในกรอบ ACMECS 
 41.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-กาตาร์ รายงานผลการเจรจาการบิน 
   ระหว่างไทย-จอร์เจีย และรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทยและสหราช 
   อาณาจักร 
 42.   เรื่อง  การด าเนินการจัดท าหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย -  
   ฟินแลนด์ 
 43.  เรื่อง  รางวัลบีซีจีของเอเปค (APEC BCG Award) 
 44.  เรื่อง  การเพ่ิมทุนในโครงการเหมืองแร่โพแทชของอาเซียน 
 45.  เรื่อง  การประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ 19 
 46.   เรื่อง  การถอนค าแถลงตีความของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือ
   การลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention against 
   Torture and other Cruel, Inhuman or degrading Treatment or  
   Punishment : CAT) 
 47.  เรื่อง  การเข้าร่วมเจรจาจัดท าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (CEPA) ระหว่างไทยกับ
   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 
 48.  เรื่อง  ร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง 
   และแผนการด าเนินงานพ.ศ. 2566 – 2570 
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 49.   เรื่อง  ร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามในระหว่างการประชุม The 1st  Asia  
   Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting 
 

แต่งตั้ง 
  50.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  51.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  52.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  53.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  
  54.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  
  55.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  56.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง                           
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  57.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
  58.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม)  
  59.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  60.  เรื่อง  แต่งตั้งอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ 
    ทางการ) ประจ าปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444)  
   61.  เรื่อง  การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร) เพ่ือแต่งตั้งให้
    ด ารงต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
  62.  เรื่อง  การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ) เพ่ือแต่งตั้งให้
    ด ารงต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
  63.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  64.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  65.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  66.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการประปานครหลวง  
  67.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
  68.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
    การฟอกเงินแทนต าแหน่งที่ว่าง  

********************* 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีกรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินขององค์การอุตสาหกรรม                
ห้องเย็นเพื่อช าระหนี้ให้กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การก าหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่ กค. เสนอ เป็นการก าหนดให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่กิจการ
ขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น (อ.ย.) เฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพ่ือช าระหนี้ให้แก่กระทรวงการคลัง หลังจาก
ที่ได้มีการยุบเลิกองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น (โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจ านวน 4 แปลง ได้แก่ 1) ที่ดินเลขที่ 6924 ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2) ที่ดินเลขที่ 12345 ต าบลวัดเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3) ที่ดินเลขที่ 
6609 ต าบลท้ายบ้าน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และ 4) ที่ดินเลขที่ 325211 ต าบลท้ายบ้าน 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นเพ่ือช าระหนี้ให้กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การลดภาระการจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เป็นการก าหนดให้กิจการของ อ.ย. เฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพ่ือช าระหนี้ให้แก่ กค. ได้รับ
ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินของ อ.ย. เพื่อช าระหนี้ให้ กค.  
 
2. เรื่อง ร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร             
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... [ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากัด 
(บสอ.) โดยย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2561 ที่ บสอ. ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล] เป็นการก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลให้แก่ บสอ. ส าหรับเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลเพ่ือชดเชยเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และ
ส ารองเพ่ือการด าเนินงานในส่วนที่เกินจากรายรับในแต่ละปี ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 พฤษภาคม 2560   
   2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ให้เหมือนกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) โดยแก้ไขเพ่ิมเติม                   
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2542 ดังนี้   

พ.ร.ฎ. ฯ (ฉบับท่ี 362) พ.ศ. 2542 ร่าง พ.ร.ฎ. ฯ 
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์
ส าหรับก าไรสุทธิที่ ได้จากการบริหารสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงิน โดยบริษัท
บริหารสินทรัพย์นั้นจะต้องมีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงหรือโดย

1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ส าหรับก า ไรสุทธิ ที่ ได้จากการบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบัน
การเงิน โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้นจะต้องมีกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือ 
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อ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออก
เสียง (มาตรา 5 วรรคแรก)  

กค. เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 95 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง 

2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์
ที่สถาบันการเงิน หรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง ส าหรับเงิน
ได้เป็นจ านวนเท่ากับเงินส ารองที่บริษัทบริหารสินทรัพย์
กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ทั้งนี้ เฉพาะ
ส่วนที่ตั้งเพ่ิมขึ้นจากเงินส ารองประเภทดังกล่าวที่ปรากฏ
ในงบดุลของรอบระยะเวลาบัญชีก่อน (มาตรา 6 วรรคแรก)  

2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ที่สถาบันการเงิน กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือ กค. ถือหุ้นโดยตรง
หรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่มี
สิทธิออกเสียง ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนเท่ากับเงิน
ส ารองที่บริษัทบริหารสินทรัพย์กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญ
หรือหนี้ ส งสั ยจะสูญตามหลั ก เกณฑ์ที่ ธน าคาร                   
แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ตั้ง
เพ่ิมขึ้นจากเงินส ารองประเภทดังกล่าวที่ปรากฏใน            
งบดุลของรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

ทั้งนี้ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป (จะไปใช้ในปีภาษี 2566 
เป็นต้นไป)  
    กค. ได้รายงานประมาณการการสูญเสียรายได้ตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยคาดว่ามาตรการทางภาษีดังกล่าวจะมีผลท าให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ ภาษี
เงินได้นิติบุคคลปีละประมาณ 720 ล้านบาท แต่จะเป็นการท าให้บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด ใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือช าระคืนตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งจ านวน (ปัจจุบันคงเหลือตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 2 ฉบับ รวมเป็นเงินประมาณ                
10,071 ล้านบาท)  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา                   
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือก าหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศาสตร์ และเพ่ิมระดับชั้นปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยี รวมทั้งก าหนดสีประจ าสาขาวิชาการจัดการ 
และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันใน
ท้องท่ีต าบลก้ามปู อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ....  
     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้  
     1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลก้ามปู อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้   
      2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   
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      3. ให้ส านักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
     ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เป็นการถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลก้ามปู อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่
ประมาณ 30 ไร่ 35 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันราษฎรได้เลิกใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้ทั้งแปลงแล้ว เพ่ือมอบหมายให้
ส านักงานศาลยุติธรรมใช้เป็นที่ตั้งที่ท าการศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย (จังหวัดมหาสาคาม) พร้อมที่พักและสิ่งปลูกสร้าง
อ่ืน ๆ 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
5. เรื่อง แนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ (พื้นที่เพิ่มเติม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังนี้ 
  1. รับทราบรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ 
  2. ส่วนการขอความเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงยุติธรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยร่วมกันขับเคลื่อนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของกระทรวงยุติธรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่จะพิจารณาด าเนิ นการประสาน                     
ความร่วมมือกันโดยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตาม
ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  3. ให้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และข้อสังเกตของส านักงา น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้รับความเห็น
ของกระทรวงคมนาคมไปด าเนินการด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ยธ. รายงานว่า 
  1. ยธ. ร่วมกับสถานบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท าการศึกษาทบทวน
ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการนิคมฯ โดยเพิ่มการศึกษาแนวทางการด าเนินการจัดตั้งนิคมฯ ในลักษณะการ
ร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนและการขยายผลการศึกษาพ้ืนที่นิคมฯ ไปยังพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
และภาคใต้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมน าความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ มา
ประกอบการพิจารณาซึ่งโครงการจัดตั้งนิคมฯ เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบพัฒนาพฤตินิสัย โดย ยธ. ร่วมกับ 
กนอ. ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ยธ. (กรมราชทัณฑ์) จะด าเนินการคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการรองรับระบบงานภาคนิคมอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมทักษะอาชีพของผู้ต้องขังตั้งแต่อยู่ใน
เรือนจ า และ กนอ. จะประสานสถานประกอบการในการก ากับดูแล ของ กนอ. สถานประกอบการหรือ                   
นิคมอุตสาหกรรมที่ยังมีพ้ืนที่เหลือในการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของการพัฒนาทักษะแรงงานและการพัฒนาเป็น
แรงงานทางเลือกเพ่ือขับเคลื่อนให้แนวคิดและนโยบายโครงการจัดตั้งนิคมฯ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สาระส าคัญ
สรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมฯ 
(1) รูปแบบของ
นิคมฯ  

(1.1) จัดตั้งนิคมฯ โดยใช้ท่ีราชพัสดุในลักษณะร่วมด าเนินการกับ กนอ. โดยให้ กนอ. เป็น
ผู้พัฒนาพ้ืนที่โดยจัดหาที่ราชพัสดุแล้วน ามาพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและเปิดพ้ืนที่ให้
สถานประกอบการเช่าใช้ประกอบการ หรือเป็นการเปิดเชิญชวนเอกชนผู้สนใจมาเช่าพ้ืนที่
เป็นค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในระยะยาวโดยอาจมีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือจูงใจ
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หากมีการจ้างงานผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติที่อยู่ระหว่างพักการลงโทษหรือลดวัน
ต้องโทษ 
(1.2) จัดตั้งนิคมฯ โดยใช้พื้นที่เอกชน ประกาศเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุน โดยเอกชนน า
ที่ดินของเอกชนมาพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและเปิดพ้ืนที่ให้สถานประกอบการเช่าใช้
ประกอบการเป็นรายได้ตอบแทนให้กับเอกชนผู้ลงทุน โดยรัฐไม่ต้องเป็นผู้จัดหาที่ดินและ
แหล่งเงินทุนในการก่อสร้าง ซึ่งอาจมีการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือจูงใจหากมีการจ้าง
งานผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติที่อยู่ระหว่างพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ส าหรับ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ หากสามารถเชิญชวนเอกชนนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์นิคมอุตสาหกรรมมาลงทุนได้ก็อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นภาระงบประมาณ
ภาครัฐในการด าเนินการ 
(1.3) จัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเดิม โดยใช้พ้ืนที่เดิมที่มีอยู่แล้วในการเปิดให้
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างที่ยังเหลืออยู่ และยังไม่มีผู้ประกอบการมาจับจอง ทั้งนี้ อาจใช้การ
เปิดเขตพื้นที่พิเศษภายในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมราชทัณฑ์
เฉพาะ รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพ่ือจูงใจในการเข้ามาลงทุนในนิคมฯ 
(1.4) จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมภายในพื้นที่เรือนจ า โดยขอใช้ที่ดินราชพัสดุของเรือนจ าซึ่ง
อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ แต่ยังมีขนาดไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม 
โดย ยธ. จะเป็นผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์แล้วเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุน
โดยรัฐจะเป็นผู้ลงทุนด้านพื้นที่ การก่อสร้างอาคาร และพื้นที่พักอาศัยส าหรับดูแล
ผู้กระท าผิดและให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนเครื่องจักร วิธีการผลิต และแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์ 
หรือหากมีผู้ประกอบการรายใดพร้อมลงทุนทั้งหมดอาจเป็นการร่วมลงทุนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
(1.5) จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมการเกษตร โดยน าพื้นที่ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งเป็นนิคม
อุตสาหกรรมแต่สามารถพัฒนาพ้ืนที่เหลือใช้ของเรือนจ าต่าง ๆ ให้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม
โดยเน้นที่การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้พื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าสูง 
(1.6) จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมเชิงท่องเที่ยวและสุขภาพ โดยน าพ้ืนที่ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อ
การจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแต่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ซึ่งสามารถ
เชิญชวนบุคคลภายนอกมาเยี่ยมชมหรือประกอบกิจกรรมเชิงสันทนาการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้ 
และหากมีผู้สนใจมาเยี่ยมชมเพียงพอจะสามารถช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับนิคมอุตสาหกรรมใน
ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งยังช่วยเพ่ิมศักยภาพด้านการฝึกอาชีพให้กับผู้กระท าผิดในส่วนที่
เป็นอาชีพค้าขายและอาชีพบริการได้ด้วย 
(1.7) จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ในพื้นที่เอกชน อาจสามารถด าเนินการในลักษณะ
ของบ้านกึ่งวิถีหรือสถานที่พักพิงดูแลผู้ถูกคุมประพฤติในระหว่างพักการลงโทษและลดวัน
ต้องโทษในพ้ืนที่เอกชนได้โดยไม่จ าเป็นจะต้องมีการลงทุนของรัฐเพ่ิม 

(2 )  หลักเกณฑ์
และองค์ประกอบ
ของนิคมฯ 

(2.1) ใช้การลงทุนร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยพ่ึงพา
งบประมาณภาครัฐให้น้อยที่สุด และบริหารจัดการองค์กรโดยการเก็บค่าบริการบริหาร
พ้ืนที่ในระยะยาว รวมทั้งใช้การสนับสนุนภาครัฐให้เกิดแรงจูงใจของภาคธุรกิจในการร่วม
ลงทุน 
(2.2) คัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจที่เน้นนวัตกรรม แรงงานใช้ฝีมือ และรูปแบบธุรกิจ
สมัยใหม่ เพ่ือช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสุจริตที่มีรายได้เพียงพอให้กับผู้พ้นโทษเป็นทุนตั้งต้น
มากกว่าที่จะจูงใจผู้ประกอบการโดยกดค่าจ้างแรงงานให้ต่ าหรือใช้แรงงานไร้ฝีมือในสถาน
ประกอบการ 
(2.3) จัดองค์ประกอบพื้นที่ อาจใช้พ้ืนที่การฝึกตั้งแต่เป็นผู้ต้องขังภายในแดนควบคุมและ
จัดพ้ืนที่นิคมฯ นอกแดนควบคุมเพ่ือรองรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติที่อยู่ระหว่าง              
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พักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ โดยควรมีการจัดหาที่พักอาศัยเป็นที่พักพิงให้กับผู้กระท า
ผิดในระหว่างที่เข้าฝึกงานและท างานภายในนิคมฯ ด้วย 
(2.4) จัดพื้นที่ส าหรับการฝึกอาชีพค้าขายและอาชีพบริการอิสระต่าง ๆ ในพ้ืนที่นิคมฯ           
ที่มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมากเพียงพอหรือเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว
เพ่ือให้บริการภายในนิคมอุตสาหกรรมและส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการประกอบอาชีพ
อิสระ โดยอาจมีการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพให้ด้วย 
(2.5) ยธ. (กรมราชทัณฑ์) จะเตรียมความพร้อมตั้งแต่การคัดกรองและฝึกอาชีพผู้ต้องขังให้
สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว โดยจัดให้
มีศูนย์เตรียมความพร้อมฝึกทักษะฝีมือแรงงานรองรับในช่วงเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก่อนปล่อยตัว รวมทั้งพยายามส่งตัวผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี
และต้องการประกอบอาชีพสุจริตให้ออกมาท างานในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมผ่านการ              
พักการลงโทษกรณีพิเศษ ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ต้องขังในเรือนจ าลดน้อยลงโดยอาจใช้อุปกรณ์
ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) 

(3) มาตรการและ
สิทธิประโยชน์
เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการ
ลงทุนในนิคมฯ 

(3.1) สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งในส่วนของสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคล สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ สิทธิประโยชน์ในการลดภาษีการน าเข้า
เครื่องจักรส าหรับเข้าร่วมโครงการ และสิทธิการลดหย่อนภาษีเพ่ิมเติมส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การจ้างงานผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษ 
(3.2) สนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจขนาดย่อมในการผลิตสินค้าเครื่อง
อุปโภคบริโภคเพ่ือจ าหน่ายให้กับเรือนจ า หรือการผลิตสินค้าเพ่ือใช้ในหน่วยงานของรัฐ 
โดยผ่านข้อยกเว้นการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจงผ่านหน่วยงานของรัฐได้ หรือสิทธิการน า
สินค้าและผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมโครงการสวัสดิการของรัฐ 
(3.3) สนับสนุนด้านพื้นที่ การก่อสร้างอาคาร และพื้นที่พักอาศัยส าหรับดูแลผู้กระท าผิด
หรือการสนับสนุนด้านการจัดหาวัตถุดิบและการขนส่งโดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน
เครื่องจักร วิธีการผลิต และแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์ 
(3.4) สิทธิการใช้ประโยชน์พื้นที่กรณีเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีข้อจ ากัดในเรื่องพื้นที่ด าเนินการ
ซึ่งลักษณะของพ้ืนที่เรือนจ าบางแห่งเป็นพ้ืนที่เหมาะสม เช่น กิจการคัดแยกขยะและ
โรงไฟฟ้าชีวมวล 
(3.5) สิทธิประโยชน์ในการจัดหาและฝึกอาชีพแรงงานสาขาขาดแคลนและช่างฝีมือและ
สิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการจ้างแรงงานบางส่วนในระยะฝึกหัดงาน
และแรงงานยังขาดทักษะฝีมือ 

(4) องค์กรในการ
บริหารจัดการ 
 

ยธ. ได้เสนอขอจัดตั้งองค์การส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม ในลักษณะขององค์การมหาชน
แทนการบริหารแบบส่วนราชการ เพ่ือเป็นองค์กรบริหารกลางมาท าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการนิคมฯ และประสานการรับส่งต่อผู้ต้องขังและการดูแลผู้พันโทษ ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564    
มีมติยังไม่เห็นควรให้จัดตั้งในขณะนี้ แต่เสนอให้มีการด าเนินการในรูปแบบหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษภายใต้ส านักงานปลัด ยธ. 

(5) พื้นที่น าร่อง
ต้นแบบ 
 

การลงพ้ืนที่ส ารวจความพร้อมของเรือนจ า 21 แห่ง พบว่า มีพื้นที่ซึ่งมีความพร้อมสูงมี
ศักยภาพและมีความเป็นไปได้ที่ด าเนินการโครงการน าร่องต้นแบบในทุกภูมิภาค ได้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา ล าพูน และสงขลา ซึ่งในระยะแรกอาจด าเนินการจัดตั้งนิคมฯ ภูมิภาค
ละ 1 แห่ง และอาจพิจารณาหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมก่อนด าเนินโครงการร่วมกับ กนอ. ต่อไป 

(6) การวิเคราะห์
ความคุ้มค่า 

(6.1) การจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมฝึกทักษะฝีมือแรงงานรองรับในช่วงเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก่อนปล่อยตัว การฝึกอบรมและการสูญเสียรายได้
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ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ 
 

ภาครัฐจากการให้สิทธิประโยชน์ โดยจะมีงบประมาณการก่อสร้างและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคเมื่อเทียบเคียงกับการก่อสร้างเรือนจ าโครงสร้างเบาอยู่ ที่ 25 ล้านบาท    
โดยในส่วนของการฝึกอบรมจะใช้งบประมาณ 500,000 บาทต่อปี ซึ่งการสูญเสียรายได้
ภาครัฐจากสิทธิประโยชน์การรับผู้พ้นโทษเข้าท างานซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์หลักที่สามารถ
ค านวณได้เป็นความสูญเสียรายได้ภาครัฐประมาณ 9,252 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งต้องใช้
งบประมาณภาครัฐในการด าเนินการ ในส่วนนี้หากสามารถส่งตัวผู้ต้องขังท่ีมีความประพฤติ
ดีและต้องการประกอบอาชีพสุจริตให้ออกมาท างานในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมผ่านการพัก
การลงโทษกรณีพิเศษ สามารถลดงบประมาณในการดูแลผู้ต้องขังได้โดยเฉลี่ยประมาณ 
21,961 บาทต่อคนต่อปี จากการประเมินความคุ้มค่าพบว่า รูปแบบนิคมอุตสาหกรรมที่
สามารถรองรับแรงงานผู้พ้นโทษได้มาก ยิ่งจะท าให้เกิดความคุ้มค่า โดยหากสามารถลด
จ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ าได้ประมาณ 2,000 คนต่อการจัดตั้งนิคมฯ 1 แห่ง จะสามารถ
ประหยัดงบประมาณภาครัฐได้ถึง 99.95 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี 
(6.2) การลงทุนในการจัดตั้งนิคมฯ พบว่า หากเป็นการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ซึ่งมี
ฐานอุตสาหกรรมและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีความน่าสนใจเพียงพอและหากสามารถเชิญ
ชวนผู้ประกอบการเข้าลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเต็มพ้ืนที่จะมีรายได้จากการเช่าพ้ืนที่
ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในระยะยาวเกินกว่าต้นทุนการด าเนินการของ กนอ.              
(ใช้ตัวแบบการค านวณในลักษณะเดียวกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ขนาดพ้ืนที่                  
1,500 ไร่ จะมีผลก าไรเกินกว่าต้นทุนประมาณ 2 พันล้านบาท ภายใน 30 ปี) 

 
6. เรื่อง ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีน าเงินค่าปรับที่อยู่ในอ านาจเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่เป็นอ านาจของ
ข้าราชการต ารวจ เงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเฉพาะส่วนที่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
และเงินค่าปรับทางปกครองที่ข้าราชการต ารวจสั่งปรับตามกฎหมาย สมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน 
การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) น าเงินค่าเปรียบเทียบปรับ
คดีอาญาที่เป็นอ านาจของข้าราชการต ารวจ เงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเฉพาะส่วนที่ต้องน าส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน และเงินค่าปรับทางปกครองที่ข้าราชการต ารวจสั่งปรับตามกฎหมาย (เงินค่าเปรียบเทียบปรับและ
เงินค่าปรับฯ) ให้เป็นของกองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 
(กองทุนฯ) โดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มีผลใช้
บังคับ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ตามท่ี ตช. เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. โดยที่พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565* มาตรา 156 และ 157 วรรคสอง บัญญัติให้
จัดตั้งกองทุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเงินไปใช้จ่ายในงานสืบสวน สอบสวน และการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดทางอาญาซึ่งคณะรัฐมนตรีมีอ านาจในการอนุมัติให้น าเงินค่าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่เป็นอ านาจ
ของข้าราชการต ารวจ เงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เฉพาะส่วนที่จะต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
และเงินค่าปรับทางปกครองที่ข้าราชการต ารวจสั่งปรับตามกฎหมายให้เป็นของกองทุนฯ โดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้
แผ่นดินได้ 
  2. ตช. เห็นว่า เงินดังกล่าวถือเป็นแหล่งที่มาของเงินกองทุนฯ ที่สามารถน ามาใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในการท าหน้าที่สืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดทางอาญา ซึ่งเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลหรือจากแหล่งอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ประกอบกับ ตช. มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจาก
งบประมาณได้ เช่น ค่าสายลับ ค่าการข่าว ค่าติดตามคนร้าย เป็นต้น ดังนั้น ตช. จึงขอหักเงินค่าเปรียบเทียบปรับและ
เงินค่าปรับฯ ให้เป็นของกองทุนฯ โดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะรั ฐมนตรีได้เคยมีมติ                     
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(1 สิงหาคม 2549) อนุมัติในหลักการให้น าเงินค่าปรับที่อยู่ในอ านาจเปรียบเทียบปรับของข้าราชการต ารวจในส่วนที่
ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาได้ [ตามพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 (ฉบับเดิม)] โดยให้ ตช. ตกลงในรายละเอียดกับกระทรวงการคลัง (กค.) ว่าจะสมควรส่งเป็น
รายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละเท่าใด เพ่ือให้ กค. ทราบสถานะของเงินส่วนนี้และเพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงระบบ
บัญชี แล้วรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย (ข้อเสนอครั้งนี้ได้ขอเพ่ิมในส่ วนของเงินค่าปรับทางปกครองที่
ข้าราชการต ารวจสั่งตามกฎหมายด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามพะราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2565) 
  3. ที่ผ่านมา กค. ได้อนุญาตให้ ตช. น าเงินค่าปรับที่อยู่ในอ านาจเปรียบเทียบปรับของข้าราชการ
ต ารวจและเงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเฉพาะส่วนที่จะต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินสมทบ
เข้ากองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาในอัตราร้อยละ 99 หรือร้อยละ 5 ส่งผลให้กองทุนฯ มีรายได้ในส่วน
ดังกล่าวน าส่งเข้ากองทุนฯ สรุปได้ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่น าส่งเข้ากองทุนฯ วงเงิน (ล้านบาท) 
2563 99 433.62 
2564 99 363.40 
2565 99* หรือ 5** 471.28 

หมายเหตุ * กรณีที่มิใช่การจับกุมผู้กระท าผิดด้วยเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สมทบเข้ากองทุนฯ อัตรา
ร้อยละ 99 
    **กรณีที่จับกุมผู้กระท าผิดด้วยเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สมทบเข้ากองทุนฯ อัตรา        
ร้อยละ 5 

_____________________ 
* มาตรา 156 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน ตช. เรียกว่า “กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทาง

อาญา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในงานสืบสวน สอบสวน และการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 

มาตรา  157 วรรคสอง บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติ ให้น า เงินค่า เปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่ เป็นอ านาจของข้าราชการต า รวจ               

เ งินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เฉพาะส่วนที่จะต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินและเงินค่าปรับทางปกครองที่ข้าราชการ

ต ารวจสั่ งปรับตามกฎหมาย ให้ เป็นของกองทุนโดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้  

 
7. เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินบ ารุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น               
(จ านวน 156 เตียง) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1 หลัง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใช้เงินบ ารุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน 
7 ชั้น (จ านวน 156 เตียง) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1 หลัง ในวงเงิน 153.77 ล้านบาท                    
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ 
  ทั้งนี้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดพบปัญหาความแออัดจากจ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมมากขึ้น 1 ดังนั้น เพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
2564 จึงมีมติอนุมัติให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จ านวน 156 เตียง) จ านวน 1 หลัง โดยใช้เงิน
บ ารุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินงบประมาณ 156 ล้านบาท ระยะ เวลาในการก่อสร้าง ประมาณ 690 วัน                   
(1 ปี 11 เดือน) ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จังหวัดร้อยเอ็ด) ได้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ
เพ่ือขออนุมัติใช้เงินบ ารุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพ่ือก่อสร้างอาคารดังกล่าว 2 ทั้งนี้ ส านักงบประมาณพิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในวงเงิน 153.77 ล้านบาท จาก
เงินบ ารุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
____________________ 
1 ปัจจุบัน โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ระดับ เอ ขนาด 820 เตียง แต่มีปริมาณเตียงจริง จ านวน 988 เตียงและมีอัตราครองเตียงอ ยู่ที่                 

ร้อยละ 110 
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2 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 มีเงินบ ารุงคงเหลือ จ านวน 1,130.5968 ล้านบาท 

 
8. เรื่อง ผลการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000                  
(One Map) ของพ้ืนที่กลุ่มที่ 3 จ านวน 11 จังหวัด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(สคทช.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบผลการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน                  
1 : 4000 (One Map) (แผนที่ One Map) พ้ืนที่กลุ่มที่ 3 จ านวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
ปราจีนบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ และเลย (ยกเว้นกรณีอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี1) และให้หน่วยงานที่มีที่ดินอยู่ในความรับผิดชอบปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการด าเนินการปรับปรุงแผนที่ One Map โดยใช้แผนที่ One Map ที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วแทนแผนที่แนบท้ายกฎหมาย และใช้เป็นแนวเขตที่ดินของรัฐตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน โดยอาจขอขยายระยะเวลาการด าเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) ได้ตามเหตุผลความจ าเป็นแต่ไม่เกิน 180 วัน ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับประชาชนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 [เรื่อง ผลการด าเนินการปรับปรุงแผน
ที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรส่วน 1 : 4000 (One Map) ของพ้ืนที่กลุ่มที่ 2 จ านวน 11 จังหวัด] ที่ให้
น าไปใช้กับทุกกลุ่มจังหวัดเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  2. รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา และ
ปราจีนบุรี (กรณีเร่งด่วน) ดังนี้ 
      2.1 การด าเนินการปรับปรุงแผนที่ One Map กรณีพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูป
ที่ดิน [ซึ่งกรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ด าเนินการ] ให้ยึดเส้นแนวเขต
ของ ส.ป.ก. ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่ One Map ข้อ 5.1 และข้อ 6.1 ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ สาระส าคัญ 
ข้อ 5.1  กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้แนวเขตตามพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่มีแผนงานด าเนินการแล้วเป็นหลัก และอยู่ในเขตพ้ืนที่กรมป่าไม้ส่งมอบ 
ส.ป.ก. 
 กรณีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งต าบล อ าเภอ ให้ใช้แนวเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามแผนที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ ส.ป.ก. รวมทั้งพ้ืนที่ที่ ส.ป.ก. กันคืนตาม
บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่าด้วย
แนวทางการปฏิบัติในการกันพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับคืนกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 
25382 

ข้อ 6.1  กรณีกรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ให้ ส.ป.ก. และได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็น        
เขตปฏิรูปที่ดินก่อนการก าหนดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์            
สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ใช้แนวเขตปฏิรูปที่ดิ นเป็นหลัก       
เว้นแต่เป็นพ้ืนทที่ที่ไม่สมควรน าไปปฏิรูปที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537 3 
(เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตเศรษฐกิจ
ที่เสื่อมโทรม) ให้ใช้แนวเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ         
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นหลัก 

      2.2 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดิน รับเรื่องไปพิจารณากรณีพ้ืนที่นอกแนวเขตที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. ด าเนินการ (แต่อยู่ภายในเขต
เส้นปรับปรุงปี 2543) ว่าควรใช้แนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมอย่างไร เมื่อผลเป็นประการใดให้น าเสนอ คทช. 
และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
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_____________________ 
1 เนื่องจาก สคทช. ได้รับหนังสือร้องเรียนขอคัดค้านและขอให้ทบทวนการใช้แผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยอ้างว่าแผนที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้ในการด าเนินการปรับปรุงแผนที่ One Map ไม่เป็นไปตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับ

ปี พ.ศ. 2505 ขณะนี้ สคทช. อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ชั ดเจน จึงขอให้มี

การชะลอการพิจารณาเร่ืองดังกล่าวไว้ก่อนจนกว่าจะด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ 
2 พื้นที่ที่ ส.ป.ก. กันคืนตามบันทึกข้อตกลงฯ ให้ปฏิบัติดังนี้ (1) พื้นที่ที่ ส.ป.ก. ได้ท าการรังวัดแปลงที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส .ป.ก. จะส่งมอบพื้นที่ที่ไม่

สมควรจะน าไปปฏิรูปที่ดินคืนกรมป่าไม้ พร้อมแผนที่แสดงรายละเอียดพื้นที่ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. จะออกไปร่วมกันตรวจสอบในพื้นที่ โดยกรมป่าไม้

เป็นผู้ด าเนินการรังวัดพื้นที่ที่ ส.ป.ก. ส่งมอบคืนมา เพื่อด าเนินการสงวนต่อไป (2) พื้นที่ที่ ส.ป.ก. ยังไม่ได้รังวัดแปลงที่ดิน กรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. จะร่วมกัน

ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อกันพื้นที่ที่ไม่สมควรจะน าไปปฏิรูปที่ดินออกก่อนที่ ส.ป.ก. จะรังวัดแปลงที่ดิน โดย ส.ป.ก. จะส่งมอบพื้นที่ที่ร่วมกันตรวจสอบ

และได้กันออกคืนกรมป่าไม้ เพื่อกรมป่าไม้ด าเนินการสงวนต่อไปโดยเร็วที่สุด 
3 พื้นที่ที่ไม่สมควรน าไปปฏิรูปที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537 ได้แก่ พื้นที่ที่ยังไม่มีราษฎรถือครองท ากิน พื้นที่ที่มีสภาพและศักยภาพ ท า

การเกษตรไม่คุ้มค่า พื้นที่ล่อแหลม คุกคามต่อระบบนิเวศน์ และพื้นที่ที่ควรอนุรักษ์รักษาไว้เพื่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยให้ กันไว้ใช้ในกิจกรรมของ

กรมป่าไม้ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น สนับสนุนให้เอกชนและประชาชนในท้องถิ่นปลูกสร้างสวนป่า จัดเป็นที่เพาะช ากล้าไม้ จัดเป็นป่าชุมชน

ส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน จัดเป็นสวนรุกขชาติ เป็นต้น 

 
9. เรื่อง การด าเนินงานด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้านอินเทอร์เน็ตส าหรับเด็กในประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอให้
การสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้านอินเทอร์เน็ตส าหรับเด็กในประเทศไทย 
และก าหนดให้วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (ตรงกับ               
วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยสากล) 
  สาระส าคัญ 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมส าคัญซึ่งเป็นจุดริเริ่มของ
การส่งเสริมความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เด็ก เยาวชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้านอินเทอร์เน็ตส าหรับเด็กในประเทศไทย โดยมีสาระส าคัญของการขับเคลื่ อนประเด็น
ดังกล่าว ดังนี้ 
  1. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับยูนิเซฟ 
ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย Thailand Safe Internet Coalition ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้วัน
ส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (Thailand Safer Internet Day) ขึ้นมาอย่างเป็นทางการครั้งแรก ณ บริเวณ
ตึกสันติไมตรี หน้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักต่อภัยออนไลน์ที่เกิดกับเด็กและเยาวชน และให้ความรู้ เรื่องการใช้สื่อ
ออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์ พร้อมกับการประชาสัมพันธ์วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ เพ่ือ
ยกระดับและพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยออนไลน์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย โดยวางระบบคัดกรอง ป้องกัน เฝ้าระวัง เตือนภัย ไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึง
ข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือเนื้อหาที่เป็นอันตราย จัดระบบคุ้มครองช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกคนในสังคมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ Safer Internet Day เกิดขึ้นครั้งแรก
ในสหภาพยุโรป เมื่อปี ค.ศ. 2004 โดยก าหนดให้วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันส่งเสริม
อินเทอร์เน็ตปลอดภัยสากล เพ่ือส่งเสริมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ
สร้างสรรค์ ปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ที่ร่วมและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกว่า 200 ประเทศและเขตปกครอง 
  2. ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอนุกูล ปีดแก้ว) 
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก                
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แห่งประเทศไทย (นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ) ผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย (นางคยองซอน คิม) อธิบดีกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน (นางจตุพร โรจนพานิช) ผู้แทนจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และองค์การเอ็คแพท 
อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ร่วมกันจัดการประชุมระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง เด็กในยุคดิจิทัล : ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตส าหรับเด็กในประเทศไทย ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย ผลกระทบต่อเด็กและมาตรการตอบโต้ในปัจจุบัน ทั้งในระดับโลกและ
ระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงสถานการณ์ที่ เป็นข้อท้าทายของรัฐบาล ภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรมไอซีที ที่ด าเนินการในปัจจุบัน เล็งเห็นและให้การสนับสนุนเพ่ือสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตส าหรับเด็กและยาวชน ซึ่งเด็กและเยาวชนจะได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเรียกร้องผ่านกิจกรรมการประชุม การน าเสนอแนวคิดผ่านผลงานศิลปะภาพวาดด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่สื่อถึงการ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ปลอดภัยส าหรับเด็กและเยาวชนในมุมมองที่แตกต่างกัน 
  3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 คือ  การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการท างานส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการคุ้มครองเด็กทางออนไลน์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
และการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาที่คลอบคลุมในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย สายด่วน 
และการให้ความช่วยเหลือ การให้ความรู้เรื่องดิจิทัลและความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ไปจนถึงแพลตฟอร์มผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริษัทไอซีที และการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง (Thailand Safe Internet Coalition) เพ่ือแลกเปลี่ยนและรับทราบถึงข้อท้าทายในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางที่เป็นไปได้ในการท าให้ประเทศไทยมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นส าหรับเด็ก ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ องค์กรด้านการพัฒนา องค์กรภาคเอกชน และอุตสาหกรรมไอซีที เด็กและ
เยาวชน สถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
  4. เพ่ือให้การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้านอินเทอร์เน็ตส าหรับเด็กและเยาวชนไทยได้รับ
การพิจารณาอย่างรอบด้าน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการด้าน
โทรคมนาคมและให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และภาคประชาสังคม ได้มีส่วนร่วมรับรู้ถึงภัยออนไลน์ ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบ
จากการใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม ภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินงานในทุกภาคส่วนจึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดัน
ให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้านอินเทอร์เน็ตส าหรับเด็กไทย โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและมีการประกาศให้มีวันอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี 
 
10. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การด าเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่        
24 มีนาคม 2563 วันที่ 31 มีนาคม 2563 วันที่ 12 มกราคม 2564 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) เพ่ือปรับปรุง
หลักเกณฑ์การด าเนินโครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) (โรคโควิด 19) ดังนี้ 

โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 
คณะรัฐมนตรีมีมติ (เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2563 วันที่ 31 มีนาคม 2563 

วันที่ 12 มกราคม 2564 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) กค. เสนอขอทบทวนในครั้งนี้ 

เห็นชอบโครงการฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
(1) วัตถุประสงค์: เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องชั่วคราวในการด ารงชีวิตแก่ประชาชน
ที่มีอาชีพอิสระไม่มีรายได้ประจ า เช่น หาบเร่แผงลอย ลู กจ้างภาคการเกษตร 
เป็นต้น แต่ยังมีภาระค่าใช้จ่ายประจ าที่จ าเป็น/ภาระหนี้ที่ต้องช าระ เช่น 
สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือบางรายมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน

1. ขยายระยะเวลากู้เพ่ิมอีก 2 ปี 
จากเดิม ไม่เกิน 3 ปี เป็น ไม่เกิน 5 
ปี (จากเดิม สิ้นสุดระยะเวลากู้วันที่ 
24 มีนาคม 2566 เป็น สิ้นสุด
ระยะเวลากู้  วันที่  24 มีนาคม 
2568) 
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ในช่วงเวลาที่มีรายได้ลดลง รวมถึงเพ่ือป้องกันการผิดนัดช าระหนี้หรือพ่ึงพา
สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือสินเชื่อนอกระบบ 
(2) กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนที่มีอาชีพอิสระไม่มีรายได้ประจ า หรืออาจตก
งานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 หรือเกษตรกรที่ไม่มีรายได้
ประจ าที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน 
(3) วิธีด าเนินงาน: ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) และธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 40,000 ล้าน
บาท) (ธ.ออมสิน 20,000 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. 20,000 ล้านบาท โดยให้
วงเงินสินเชื่อ 10,000 บาท/ราย และคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 
0.10/เดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี (สิ้นสุดระยะเวลากู้วันที่ 24 มีนาคม 
2566) (ระยะเวลาปลอดช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 12 เดือน) 
(4) ระยะเวลารับค าขอสินเชื่อ: ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 
(5) งบประมาณ: ไม่เกิน 21,600 ล้านบาท โดยขอรับชดเชยจากรัฐบาล ดังนี้ 
 (5.1) ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Non-Performing Loans: NPLs) ร้อยละ 100 ส าหรับ NPLs ที่ไม่เกินร้อย
ละ 50 ของสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นของ ธ.ออมสินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 10,000 
ล้านบาท 
 (5.2) ชดเชยต้นทุนการด าเนินงานร้อยละ 2/ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี 
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600 ล้านบาท (วงเงิน 40,000 ล้านบาท *ร้อยละ 2 *
ระยะเวลา 2 ปี) 

และให้ ธ.ออมสินและ ธ.ก.ส. รับ
เงินชดเชยความเสียหายที่เกิดจาก 
NPLs ร้อยละ 100 ส าหรับ NPLs 
ที่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินเชื่อที่
อนุมัติทั้งหมด โดยให้ ธ.ออมสิน 
และ ธ.ก.ส. เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้น
จริงและท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ (สงป.) เพ่ือขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น
ต่อไป 
2.  ให้  ธ .ออมสิน และ ธ .ก .ส. 
สามารถน าค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ต้นทุนเงินในอัตราร้อยละ 2 ของ
ภาระหนี้คงเหลือในปัจจุบันน าบวก
กลับในการค านวณโบนัสประจ าปี
ของพนักงานได้ รวมถึงไม่น า NPLs 
ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ง า น
โครงการฯ มาเป็นส่วนหนึ่งของ
การก าหนดตัวชี้วัดทางการเงินที่
เ กี่ ยวข้องตามบันทึ กข้อตกลง
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
รัฐวิสาหกิจเป็นระยะเวลา 2 ปี 

  สาระส าคัญ 
  เรื่องนี้เป็นการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การด าเนินโครงการสินเชื่อเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 
วันที่ 31 มีนาคม 2563 วันที่ 12 มกราคม 2564 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) โดยขยายระยะเวลากู้เพ่ิมอีก 2 ปี 
จากเดิม ไม่เกิน 3 ปี (สิ้นสุดระยะเวลากู้วันที่ 24 มีนาคม 2566) เป็น ไม่เกิน 5 ปี (สิ้นสุดระยะเวลากู้วันที่ 24 มีนาคม 
2568) เนื่องจากปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินโครงการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แต่
ยังมีลูกหนี้ในโครงการฯ บางส่วนที่จะครบก าหนดช าระหนี้แต่ยังประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและมีรายได้ไม่
เพียงพอที่จะช าระหนี้ได้ตามก าหนด (กค. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ธ.ออมสิน มียอด
อนุมัติสินเชื่อจ านวน 1,980,464 ราย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 19,804.64 ล้านบาท โดยมียอดสินเชื่อคงค้าง 6,669 ล้าน
บาท และ ธ.ก.ส. มียอดอนุมัติสินเชื่อจ านวน 913,548 ราย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 9,086 ล้านบาท โดยมียอดสินเชื่อ
คงค้าง 2,349 ล้านบาท) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
ซึ่งหากไม่สามารถช าระหนี้ได้จะส่งผลต่อประวัติการช าระหนี้ในระบบเครดิตบูโรและอาจท าให้ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้ ดังนั้น เพ่ือแบ่งเบาภาระหนี้ของประชาชนกลุ่มดังกล่าว จึงต้องมีการขยายระยะกู้
ภายใต้โครงการฯ ออกไป เพ่ือให้ลูกหนี้มีเวลาในการผ่อนช าระหนี้มากขึ้นและสามารถทยอยช าระหนี้ได้ตามศักยภาพ 
รวมทั้งขอให้ ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. รับเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดจาก NPLs ร้อยละ 100 ส าหรับ NPLs ที่ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด โดยให้ ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงและท าความตกลงกับ 
สงป. เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจ าเป็น และให้ ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. 
สามารถน าค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนเงินในอัตราร้อยละ 2 ของภาระหนี้คงเหลือในปัจจุบันน าบวกกลับในการ
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ค านวณโบนัสประจ าปีของพนักงานได้ รวมถึงไม่น า NPLs ที่เกิดจากการด าเนินโครงการฯ มาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ก าหนดตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจเป็นระยะเวลา 2 ปี 
 
11. เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการโคบาลชายแดนใต้ของกรมปศุสัตว ์
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมปศุสัตว์ยืม            
เพ่ือน าไปด าเนินการตามโครงการโคบาลชายแดนใต้ ของกรมปศุสัตว์ มีก าหนดช าระคืนภายใน 7 ปี ระยะเวลา
โครงการ พ.ศ. 2565 - 2572 โดยอนุมัติวงเงิน ทั้งสิ้น 1,566.20 ล้านบาท แยกเป็นเงินยืมจ านวน 1,550 ล้านบาท 
และเงินจ่ายขาด 16.20 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการโคบาลชายแดน
ใต้ ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือด าเนินการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อที่สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  โครงการโคบาลชายแดนภาคใต้ ของกรมปศุสัตว์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเมืองปศุสัตว์
ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโครงการเมืองปศุสัตว์ฯ ได้รับการอนุมัติหลักการจาก
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในการประชุม กพต. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และอนุมัติโครงการโคบาลชายแดนใต้ เป็นโครงการน าร่องภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ฯ 
ในการประชุม กพต. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพที่เก่ียวเนื่องในห่วงโซ่การผลิตโค สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 
เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคของเกษตรกรสู่มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ GFM/GAP และเพ่ือเพ่ิมปริมาณโค/ปรับปรุง
สายพันธุ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

ประเด็น สาระส าคัญ 
การด าเนินงาน แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระดับ 

1. ระดับต้นน้ า มีกิจกรรมส าคัญคือ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อให้กลุ่มวิสาหกิจโคไทยใน
หมู่บ้าน จ านวน 1,000 กลุ่ม ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัด
ยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา) จัดท าคอกกลางในหมู่บ้านแห่งละ 
1 คอก ส าหรับเลี้ยงแม่โคพ้ืนเมืองกลุ่มละ 50 ตัว เพ่ือผลิตโคลูกผสมไทยทาจิ และปลูกพืช
อาหารสัตว์ จ านวน 20 ไร่ (หญ้าสยาม หญ้าแพงโกล่า หญ้าซิกแนล หญ้าเนเปียร์ และ
ข้าวโพด)  
 แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 1.1 ระยะน าร่อง เกษตรกร 60 กลุ่ม แม่โคพ้ืนเมือง 3,000 ตัว 
 1.2 ระยะที่ 2 เกษตรกร 440 กลุ่ม แม่โคพ้ืนเมือง 22,000 ตัว 
 1.3 ระยะที่ 3 เกษตรกร 500 กลุ่ม แม่โคพ้ืนเมือง 25,000 ตัว 
 โดยการด าเนินกิจกรรมระดับต้นน้ า ใช้เงินยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ใน
การจัดหาปัจจัยการผลิตตามที่ก าหนดในโครงการ 
2. ระดับกลางน้ า มีกิจกรรมส าคัญคือ จัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) เพ่ือ
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี การแปรรูปอาหารสัตว์ และอาหารผสมครบส่วน 
(TMR) เพ่ือลดต้นทุนอาหารสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เลี้ยงโคขุน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
 2.1 โรงผลิตอาหารสัตว์ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ด าเนินงาน 
โดยภาคเอกชน รับผิดชอบส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์และแปรรูปอาหารสัตว์คุณภาพ
ดีจ าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 
 2.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
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ด าเนินงานโดยกรมปศุสัตว์ รับผิดชอบส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์และแปรรูปอาหาร
สัตว์คุณภาพดีจ าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา 
 2.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ด าเนินงานโดยกรมปศุสัตว์ รับผิดชอบส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์และแปรรูปอาหาร
สัตว์คุณภาพดีจ าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
3. ระดับปลายน้ า มีกิจกรรมส าคัญคือ ส่งเสริมร้านตัดแต่ง แปรรูปและจ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์เนื้อโค (Butcher Shop) จ านวน 5 แห่ง (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 
และสตูล) ด าเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใช้เงินลงทุนของกลุ่มเองหรือกลุ่มขอกู้ยืมเงิน
โดยตรงจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมปศุสัตว์ได้รับเงินยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยแบ่ง
ระยะเวลาการด าเนินงานออกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ 
 ช่วงปีที่ 1 - 2 : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัดคัดเลือก
หมู่บ้านที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ รวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านไม่น้อย
กว่า 10 คน จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจโคไทย โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนใน
ระดับหมู่บ้าน มีกิจกรรมส าคัญประกอบด้วย 
 1. กลุ่มวิสาหกิจโคไทยจัดหาพ้ืนทีประมาณ 1-2 ไร่ ส าหรับสร้างคอกกลางประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 1 คอก รองรับแม่โคของโครงการที่จะน าไปเลี้ยงกลุ่มละ 50 ตัว และจ้าง
เจ้าหน้าที่ฟาร์มซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจโคไทยเพื่อดูแลแม่โคในคอกกลาง 
 2. กลุ่มวิสาหกิจโคไทยจัดหาพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ไม่น้อยกว่า 20 ไร่ 
แบ่งเป็น 
  2.1 พ้ืนที่ 15 ไร่ ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคในคอกกลาง ได้แก่ 
หญ้าสยาม หญ้าแพงโกล่า หญ้าชิกแนลเลื้อย หรือหญ้าเนปียร์ปากช่อง 1 
  2.2 พื้นที่ 5 ไร่ ส าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตัดเป็นต้นข้าวโพดพร้อม
ฝัก หรือน ามาสับจ าหน่ายแก่ศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) ที่ก าหนดในโครงการ 
 3. เจ้าหน้าที่ฟาร์มเก็บรวบรวมมูลโคผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ าหน่าย 
 ในช่วงนี้กลุ่มวิสาหกิจโคไทยจะมีรายได้จากจ าหน่ายต้นข้าวโพดพร้อมฝักและปุ๋ย
อินทรีย์เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์มและบริหารคอกกลาง 
ทั้งนี้ การด าเนินงานจะอยู่ภายใต้การก ากับติดตามของหน่วยงานปกครองเป็นหลัก ได้แก่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดย 
ศอ.บต. ได้มอบหมายให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิประจ าหมู่บ้านด าเนินงานพัฒนา
ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจโคไทยในหมู่บ้าน 
 ช่วงปีที่ 3 - 6 : ในช่วงนี้นอกจากรายได้จากการจ าหน่ายต้นข้าวโพดพร้อมฝัก
และปุ๋ยอินทรีย์แล้ว กลุ่มวิสาหกิจโคไทยเริ่มมีรายได้จากการจ าหน่ายลูกโคอายุ                   
10 - 12 เดือน น้ าหนัก 150 - 200 กิโลกรัม หรือกลุ่มวิสาหกิจโคไทยจะเลี้ยงโคขุนต่อให้ได้
น้ าหนัก 350 กิโลกรัม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตโคเนื้อ โดยจ าหน่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่
ด าเนินธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโค ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อช่องเขต 
วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านบูเกะจือฆา และกลุ่มวิสาหกิจโคแปลงใหญ่อ าเภอละงู จังหวัด
สตูล โดยกลุ่มวิสาหกิจโคไทยจะเริ่มมีก าไรในปีที่ 3 ทั้งนี้ รายได้จากการจ าหน่ายลูกโค             
รุ่นแรกให้เกษตรกรรายอ่ืนน าไปเลี้ยงต่อหรือรายได้จากการเลี้ยงโคขุนและรายได้อ่ืน ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมในคอกกลาง ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคไทยน าส่งกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือคืนเงินกู้ในส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ได้แก่ ค่าก่อสร้างคอกกลาง ค่าจัดท า
แปลงพืชอาหารสัตว์ และค่าจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์ม 
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 ช่วงปีที่ 7 : กลุ่มวิสาหกิจโคไทยเลี้ยงแม่พันธุ์โครุ่นแรกทุกตัวในคอกกลางหมู่บ้าน
โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านก ากับดูแล เพ่ือป้องกันการน าแม่พันธุ์โคไปจ าหน่ายก่อนครบ
ระยะเวลาโครงการ เมื่อครบระยะเวลา 7 ปีแล้ว จึงจะจ าหน่ายแม่พันธุ์โครุ่นแรกและให้น า
เงินส่งคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ือคืนเงินกู้ยืมในส่วนค่าแม่พันธุ์โค 

 งบประมาณ เงินงบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วงเงินทั้งสิ้น 1,566.20 ล้านบาทแยกเป็น
เงินยืม จ านวน 1,550 ล้านบาท (ส าหรับเป็นค่าก่อสร้างโรงเรือน ค่าแม่โค ค่าจัดท าแปลง
พืชอาหารสัตว์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์ม รวมกลุ่มละ 1.55 ล้านบาท) และเงินจ่ายขาด               
16.20 ล้านบาท (ส าหรับเป็นค่าฝึกอบรมเกษตรกร ค่าจ้างนักวิชาการประจ าโครงการ และ
ค่าติดตามการด าเนินโครงการ) โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายในแต่ละระยะของโครงการ 
ดังนี้  
 1. ระยะน าร่อง (60 กลุ่มวิสาหกิจโคไทย) งบประมาณ 94.20 ล้านบาท เป็นเงิน
ยืม 93 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด 1.20 ล้านบาท 
 2. ระยะที่ 2 (440 กลุ่มวิสาหกิจโคไทย) งบประมาณ 690 ล้านบาท เป็นเงินยืม 
682 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด 8 ล้านบาท 
 3. ระยะที่ 3 (500 กลุ่มวิสาหกิจโคไทย) งบประมาณ 782 ล้านบาท เป็นเงินยืม 
775 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด 7 ล้านบาท 

แผนการใช้จ่ายเงิน
และแผนส่งเงินคืน
กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร 

แผนการใช้จ่ายเงิน : กรมปศุสัตว์ขอเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือน าเงินกู้ไปจ่ายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจโคไทยโดยแบ่งการใช้
งบประมาณเป็น 3 ระยะ ตามแผนด าเนินการ (ระยะน าร่อง ระยะที่ 2 และระยะท่ี 3) 
แผนส่งเงินคืน : ช าระคืนภายใน 7 ปี โดยกรมปศุสัตว์จะน าเงินกู้ที่ได้รับคืนจากกลุ่ม
วิสาหกิจโคไทยที่เข้าร่วมโครงการ ส่งคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
แบ่งออกเป็น 4 งวด ตั้งแต่ปีที่ 4 - 7 ของโครงการ ดังนี้ 
 งวดที่ 1 ช าระคืนสิ้นปีที่ 4 ส่งคืนเงินต้นร้อยละ 25 
 งวดที่ 2 ช าระคืนสิ้นปีที่ 5 ส่งคืนเงินต้นร้อยละ 25 
 งวดที่ 3 ช าระคืนสิ้นปีที่ 6 ส่งคืนเงินต้นร้อยละ 25 
 งวดที่ 4 ช าระคืนสิ้นปีที่ 7 ส่งคืนเงินต้นร้อยละ 25 

  โดยในครั้งนี้ กษ. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เพ่ือด าเนินโครงการโคบาลชายแดนใต้ ของกรมปศุสัตว์ ส าหรับการด าเนินโครงการฯ ในระดับต้นน้ า วงเงินทั้งสิ้น 
1,566.20 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินที่ให้กลุ่มวิสาหกิจยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย จ านวน 1,550 ล้านบาท ส าหรับน ามา
ลงทุน และเป็นค่าใช่จ่ายในการเลี้ยงโค และเงินจ่ายขาด จ านวน 16.20 ล้านบาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมเกษตรกร ค่าจ้างนักวิชาการประจ าโครงการ และค่าติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกรได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 
 
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อส ารองเผื่อสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอการกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชี
เพ่ือส ารองเผื่อสภาพคล่องทางการเงินขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยให้
กระทรวงการคลังค้ าประกัน จ านวน 250 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566  
  สาระส าคัญ 
  1. เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบการกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีฯ ของ 
อ.ส.ค. ในปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่วันที่  28 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยให้
กระทรวงการคลังค้ าประกันจ านวน 250 ล้านบาท และ อ.ส.ค. ได้ลงนามสัญญาเงินกู้เบิกเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งที่ผ่านมา อ.ส.ค. ได้มีการเบิกเงินเกินบัญชีเพ่ือใช้จ่ายในช่วง ระหว่าง
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เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 อ.ส.ค. คงเหลือเงินที่ยังไม่ได้ช าระจ านวน 
120,579 บาท (อ.ส.ค. แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าปัจจุบันได้ช าระเงินกู้คืนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว) 
  2. อ.ส.ค. มีบทบาทด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกร รวมถึงการรับซื้อผลผลิตน้ านมดิบ
จากเกษตรกรในราคาประกัน เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา อ.ส.ค. 
ได้รับผลกระทบทางด้านการเงินจากปัจจัยหลายประการ เช่น ก าลังซื้อของผู้บริโภคและตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ลดลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การเกิดโรคติดต่อในโคกระบือ  
(ลัมปี สกิน) มีการปรับราคาวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมสูงขึ้น เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2565 ให้ปรับราคาน้ านมดิบเพ่ิมขึ้น1 อีกทั้งปริมาณน้ านมดิบจะสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน ท าให้มีผลิตภัณฑ์นมรอการจ าหน่ายในคลังสินค้าเป็นจ านวนมาก ส่งผลต่อค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บสินค้าเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ อ.ส.ค. ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องและบางช่วงเวลามีเงินสดไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระเป็นประจ าทุกเดือน เช่น จ่ายค่านมดิบให้แก่เกษตรกรประมาณเดือนละ                   
220 ล้านบาท ถึง 420 ล้านบาท เป็นต้น 
  3. กษ. จึงเสนอเรื่องขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพ่ือส ารองเผื่อสภาพคล่องทางการเงินในวงเงิน               
250 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2566 อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2567 และ
ขอให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการกู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลากู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีฯ จากปีงบประมาณ 
2565 ที่ก าหนดเวลาสิ้นสุดในวันที่ 27 เมษายน  2566 เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีแหล่งเงินเพียงพอรองรับการบริหารงานได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่องค์กรมีเงินสดไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระตามก าหนด 
และลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น โดยคณะกรรมการ อ.ส.ค. มีมติเห็นชอบขยาย
ระยะเวลากู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชี ดังกล่าว ในการประชุมครั้งท่ี 9/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 
_______________ 
1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เห็นชอบการปรับเพิ่มราคาน้ านมโคจาก 19 บาท/กิโลกรัม เป็น 20.50 บาท/กิโลกรัม ตามที่ กษ. เสนอ 

 

13. เรื่อง โครงการพัฒนาระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลไปยังบริเวณอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมความ
ม่ันคงระบบไฟฟ้า 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบ
เคเบิ้ลใต้ทะเลไปยังบริเวณอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (โครงการฯ) ใน
วงเงินรวมทั้งสิ้น 11,230 ล้านบาท และมอบหมายให้ กฟผ. บริหารจัดการลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อนและบริหารจัดการ
ด าเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานในอนาคต รวมทั้งการด าเนินการลดผลกระทบที่อาจมีต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
  2. อนุมัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 ตามแผนประมาณการเบิกจ่ายส าหรับโครงการฯ 
จ านวนเงินทั้งสิ้น 395.5 ล้านบาท 
  3. ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 เรื่อง มติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ เพ่ือให้ กฟผ. สามารถด าเนินโครงการฯ ได้ 
  สาระส าคัญ 
  พน. โดย กฟผ. ได้จัดท าโครงการฯ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งพลังงานไฟฟ้าไปอ าเภอ  
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพ้ืนที่เกาะข้างเคียง ซึ่งจะช่วยตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมมากขึ้นและ
เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในระยะยาวโดยโครงการฯ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (แผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (ที่ผ่านมาในพ้ืนที่อ าเภอ
เกาะสมุยเคยเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับนานเป็นบริเวณกว้างและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า) มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
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หัวข้อ สาระส าคัญ 
1 .  วัตถุประสงค์
ของโครงการฯ  

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของการส่งก าลังไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า (ครัวเรือน ภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) บริเวณอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และบริเวณใกล้เคียงอย่างมีความม่ันคงและเชื่อถือได้ในระยะยาว 

2 .  ขอบเขตงาน
ก่อสร้าง 

เช่น 
- ก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ทะเล 230 kV ขนอม - เกาะสมุย จ านวน 2 วงจร รวมระยะทาง
ประมาณ 52.5 กิโลเมตร และติดตั้ง Fiber Optic  
- ขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 kV ขนอม พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230/115 kV เกาะสมุย (สถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่) พร้อม
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 230/115 kV ขนาน 300 MVA จ านวน 2 ชุด 
- จัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230/115 kV เกาะสมุย (สถานีไฟฟ้าแรงสูง              
แห่งใหม่) 

3 .  ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินโครงการฯ  

7 - 8 ปี โดยมีก าหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2572  

4. วงเงินลงทุน รวมทั้งสิ้น 11,230 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ 
4,969.5 ล้านบาท (เทียบเท่า 150.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์
สหรัฐ = 33 บาท) และ (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ในประเทศและการก่อสร้างอีก 6,260.5 
ล้านบาท 

5. แหล่งเงินทุน (1) เงินรายได้ของ กฟผ.  ร้อยละ 25 
(2) แหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ ร้อยละ 75 โดย กฟผ. จะพิจารณาแหล่งเงินทุนส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการ ดังนี้ 
 - ค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ เช่น สถาบันการเงินต่างประเทศ 
ธนาคาร/สถาบันเพ่ือการส่งออก - น าเข้า ธนาคารพาณิชย์/สถาบันการเงินเอกชน 
ต่างประเทศและ/หรือในประเทศไทย การออกพันธบัตรลงทุนต่างประเทศ และ/หรือใน
ประเทศ เงินรายได้ของ  กฟผ. และสินเชื่อผู้ขาย เป็นต้น 
 - ค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์ในประเทศและการก่อสร้าง เช่น ธนาคารพาณิชย์/
สถาบันการเงิน เอกชนในประเทศ การออกพันธบัตรหรือลงทุนในประเทศ และเงินรายได้
ของ กฟผ. เป็นต้น 

6 .  ผลตอบแทน
ทางการเงิน 

- มีอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Internal Rate of Return) อยู่ที่ร้อยละ 
2.87  
- มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ณ อัตราคิดลดเท่ากับต้นทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก (Weighted Cost of Capital: WACC) ร้อยละ 5.51 อยู่ที่ติดลบ 2 ,944                
ล้านบาท 

7 .  ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ 

- มีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return) อยู่ที่ร้อยละ 
12.13 
- มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ณ อัตราคิดลดเท่ากับต้นทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก (Weighted Cost of Capital: WACC) ร้อยละ 5.51 อยู่ที่ 10,130.7 ล้านบาท 

8. ผลกระทบต่อ
อัตราค่าไฟฟ้า 

โครงการฯ จะท าให้อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเพ่ิมข้ึน 0.0025 บาทต่อหน่วย ตลอดอายุโครงการฯ 

9. การด าเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

( 1 )  โ ค ร ง ก า ร ฯ  ต้ อ ง จั ด ท า ร า ย ง า น ศึ ก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ บื้ อ ง ต้ น                                
(Initial Environmental Examination : IEE) เนื่องจากแนวระบบเคเบิ้ลใต้ทะเล จาก
อ าเภอขนอม - อ าเภอสมุย ของโครงการฯ ระยะทาง 31 กิโลเมตร พาดผ่านพ้ืนที่ตาม
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด 
ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอ                 
เกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาและจัดท า IEE 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคม 2566  

(2) เนื่องจากมีแนวระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลจากอ าเภอขนอม - อ าเภอสมุย ของโครงการฯ 
บางส่วนเข้าใกล้แนวปะการังในระยะ 1 กิโลเมตร ช่วงบริเวณอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี1 ดังนั้น เพ่ือให้ กฟผ. สามารถด าเนินการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลไปยัง
เกาะสมุยได้ จึงเสนอขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 เรื่อง 
แผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศซึ่งได้เห็นชอบในหลักการของแผนแม่บทการ
จัดการปะการังของประเทศตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงการ
ก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในแนวปะการังในเขตท่องเที่ยวหนาแน่นโดยห้ามขุดร่องน้ า
หรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ท้องทะเลในระยะ 1 กิโลเมตร จากแนวปะการัง ยกเว้นการ
กระท าเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ 

   10. คณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562                
มีมติเห็นชอบโครงการฯ  
______________ 
1 จุดขึ้นหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณจุดขึ้นลงสายเคเบิ้ล มีระยะห่าง จากด้านเหนือของแนวปะการัง ประมาณ 163 
เมตร  
 
14. เรื่อง ขออนุมัติโครงการปรับปรุงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4-5 และโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้า
พลังน้ าเขื่อนรัชชประภา เครื่องที่ 1-3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอดังนี้ 
  1. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าพลังน้ า เขื่อนศรีนครินทร์  เครื่องที่  4 -5 (โครงการโรงไฟฟ้า                        
เขื่อนศรีนครินทร์ฯ) 
   1.1 เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินโครงการโรง ไฟฟ้า               
เขื่อนศรีนครินทร์ฯ โดยมีวงเงินค่าใช้จ่ายลงทุนรวม 4 ,218 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินตราต่างประเทศ 2,215 ล้านบาท 
และเงินบาท 2,003 ล้านบาท 
   1.2 อนุมัติงบประมาณประจ าปี 2566 ตามแผนประมาณการเบิกจ่ายส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ฯ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 373 ล้านบาท 
  2. โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนรัชชประภา เครื่องที่ 1 -3 (โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อน                 
รัชชประภาฯ) 
   2.1 เห็นชอบให้ กฟผ. ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภาฯ โดยมีวงเงินค่าใช้จ่าย
ลงทุนรวม 2,654 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,196 ล้านบาท และเงินบาท 1,458 ล้านบาท 
   2.2 อนุมัติงบประมาณประจ าปี 2566 ตามแผนประมาณการเบิกจ่ายส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภาฯ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 237 ล้านบาท 
  สาระส าคัญ 
  พน. โดย กฟผ. ได้จัดท าโครงการโรงไฟฟ้าเข่ือนศรีนครินทร์ฯ ตั้งอยู่ที่บ้านเจ้าเณร ต าบลท่ากระดาน 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภาฯ ตั้งอยู่ที่บ้านเชี่ยวหลาน ต าบลเขาพัง 
อ าเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์ในส่วนส าคัญต่าง ๆ ที่มีการเสื่อมสภาพและ
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ใกล้หมดอายุการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy) รวมถึงเป็นการรักษาสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ าที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมความมั่นคงระบบ
ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ สาระส าคัญ 
โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ฯ โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภาฯ 

1. ความจ าเป็นของ
โครงการ 

ปัจจุบัน อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าทั้งสองเขื่อนได้เสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งานและ
มีอายุการใช้งานถึงรอบการปรับปรุงตามเกณฑ์ที่ กฟผ. ก าหนด โดยมีอายุการใช้งาน
ระหว่าง 30 - 35 ปี ประกอบกับบางอุปกรณ์ไม่สามารถหาอะไหล่ส าหรับซ่อมบ ารุงรักษาได้ 
ท าให้มีประสิทธิภาพลดลงและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องปรับปรุงไฟฟ้าพลังน้ าทั้งสองแห่งให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพต่อไป 
โรงไฟฟ้าพลังน้ า เครื่องที่ 4 - 5 มีอายุการใช้
งานถึงปัจจุบัน (ปี 2564) 35 ปี และ 30 ปี 
ตามล าดับ ซึ่งจะหมดอายุการใช้งานในปี 2568 
และ 2569 ตามล าดับ 

โรงไฟฟ้าพลังน้ า เครื่องที่ 1-3 มีอายุการ
ใช้งานถึงปัจจุบัน (ปี 2564) 34 ปี ซึ่งถือ
ว่าใกล้จะหมดอายุการใช้งานในปี 2567 
- 2569 

2. ขอบเขตงาน - เปลี่ยนเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 
- เปลี่ยนกังหันน้ า (Runner) 
- ปรับอุปกรณ์บังคับทิศทางการไหลของน้ า 
(Stay Vane) 
-  ปรับปรุ งและเปลี่ ยนส่ วนอุปกรณ์ อ่ืน ๆ 
(Auxiliary Equipment) 

- เปลี่ยนเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 
- ปรับปรุงและเปลี่ยนส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
(Auxiliary Equipment)  

3. ระยะเวลาด าเนิน
โครงการฯ 

5 ปี โดยมีก าหนดการแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2570 

4. วงเงินลงทุน รวมทั้งสิ้น 4,217.77 ล้านบาท 2,654.10 ล้านบาท 
เงินลงทุนเพื่อซ้ืออุปกรณ์จากต่างประเทศ 
2,214.80 ล้านบาท (เทียบเท่า 70.31 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ)1 

1,196.28 ล้านบาท (เทียบเท่า 37.98 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

เงินลงทุนเพื่อซ้ืออุปกรณ์ในประเทศและก่อสร้าง 
2,002.97 ล้านบาท 1,457.82 ล้านบาท 

5. แหล่งเงินทุน (1) เงินลงทุนของ กฟผ. ร้อยละ 40  
(2) เงินกู้ ร้อยละ 60 โดย กฟผ. จะใช้แหล่งเงินทุนส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ดังนี้ 
 - ค่าใช้จ่ายในส่วนเงินตราต่างประเทศ ใช้จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งหรือหลายแหล่ง
รวมกันจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ธนาคาร/สถาบันเพ่ือการน าเข้า-ส่งออก
ธนาคาร/สถาบันการเงินต่างประเทศและ/หรือในประเทศ การออกพันธบัตรลงทุน
ต่างประเทศและ/หรือในประเทศการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และเงิน
รายได้ของ กฟผ. 
 - ค่าใช้จ่ายในส่วนเงินบาท ใช้จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งหรือหลายแหล่งรวมกันจาก
ธนาคาร/สถาบันการเงินในประเทศ การออกพันธบัตรลงทุนในประเทศ การระดมทุนผ่าน
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และเงินรายได้ของ กฟผ. 
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6. ผลตอบแทนทาง
การเงิน 

อัตราผลตอบแทนทาง
การเงิน (FIRR)2 

ร้อยละ 6.40 ร้อยละ 6.34 

มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ  
(NPV)3 4 

357.53 ล้านบาท 321.31 ล้านบาท 

7. ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ 

อัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ (EIRR)5 

ร้อยละ 20.07 ร้อยละ 27.36 

มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ  
(NPV)6 

7,927.47 ล้านบาท 7,473.18 ล้านบาท 

8 .  ผลก ร ะทบต่ อ
อัตราค่าไฟฟ้า 

ทั้ง 2 โครงการฯ จะท าให้ราคาอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเพ่ิมขึ้น 0.0011 บาทต่อหน่วย 

9. การด าเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

เป็นการด าเนินการปรับปรุงในพ้ืนที่เดิมที่มีการก่อสร้างอยู่แล้ว มิได้มีการขยายหรือเพ่ิม
พ้ืนที่การก่อสร้างใหม่และมีการบริหารจัดการน้ าเป็นไปตามนโยบายเดิมไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

10. ผลประโยชน์ เมื่อมีการปรับปรุงไฟฟ้าพลังน้ าแล้ว จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ดังนี้ 
พลั งงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้ 

529.84 ล้านหน่วย/ปี 
(เพิ่มขึ้น 76.13 ล้าน
หน่วย/ปี) 

ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 422.43 ล้าน
หน่วย/ปี (เพิ่มข้ึน 3.19 ล้านหน่วย/ปี) 

อายุการใช้งาน ยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าฯ ให้สามารถใช้งานได้อีก 30 ปี 
ประสิทธิภาพของ
กังหันน้ า 

จากเดิมร้อยละ 88.36 
เป็น ร้อยละ 92 

ประสิทธิภาพของกังหันน้ าเดิมอยู่ที่ร้อย
ละ 90.14 

   คณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 มีมติ
เห็นชอบทั้ง 2 โครงการฯ 
_________________ 
1 อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31.5 บาท 
2 ผลตอบแทนด้านการเงินของโครงการ (Financial Internal Rate of Return: FIRR) 
3 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
4 ณ อัตราคิดลดเท่ากับต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Cost of Capital: WACC) ร้อยละ 5.85 
5 ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ (Economic Internal Rate of Return: EIRR) 
6 ณ อัตราคิดลดเท่ากับต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Cost of Capital: WACC) ร้อยละ 5.85 

 

 

15. เรื่อง ขออนุมัติหลักการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยการสนับสนุนงบประมาณ
อุดหนุนให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และ
เห็นชอบให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ภายในกรอบวงเงิน 11,082,000 บาทต่อปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เห็นควรให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณา
การ ตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
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  สาระส าคัญ 
  1. เดิมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พลเอก ประวิตร วงษ์
สุวรรณ เป็นประธาน) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ 
ศอ.บต. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการด าเนินโครงการฯ ซึ่งต่อมา ศอ.บต. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการฯ กับมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 [ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ศอ.บต. ได้มี
การสนับสนุนงบประมาณให้กับมูลนิธิฯ ในส่วนของการด าเนินกิจกรรมต้นทางและปลายทาง ตามข้อ 2.1 (1) และ       
(3) มาโดยตลอด] แต่โดยที่มูลนิธิฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร มีภารกิจด าเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ซึ่งมีสถานะ
เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจึงไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของทางราชการตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ท าให้มีปัญหาและอุปสรรคเรื่องงบประมาณ ดังนั้น กพต. (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
เป็นประธาน) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 จึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ โดยการอุดหนุนงบประมาณให้กับมูลนิธิฯ [จะเป็นการอุดหนุนงบประมาณในส่วนของกิจกรรม
กลางทาง [ตามข้อ 2.1 (2)] รวมทั้งอนุมัติในหลักการสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ปีละ 12 ล้านบาท ให้
มูลนิธิฯ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่            
21 มิถุนายน 2565 รับทราบผลการประชุม กพต. ดังกล่าวแล้ว) 
  2. โครงการฯ ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างโอกาส
และส่งเสริมให้เยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจในบริบทของสังคมไทย ตลอดจน
เพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทักษะความเป็นผู้น าและผู้
ตามในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
สอดคล้องตามแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 กระบวนการท างาน ประกอบด้วย 
    (1) ต้นทาง : การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ที่นับถือทุกศาสนาเข้า
ร่วมโครงการฯ ซึ่งมีคุณสมบัติการคัดเลือก คือ เป็นเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 - 18 ปี มีผลการเรียนคะแนน
เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ก าลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ มีสถานภาพทางครอบครัว
ยากจนหรือก าพร้า ขาดโอกาสทางการศึกษา ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน                   
640 คนต่อปี โดยแบ่งเป็นจ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 320 คน 
    (2) ปานกลาง : การฝึกอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในโครงการฯ 
ด้วยการร่วมใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งทัศนศึกษาและเข้าค่าย
สิ่งแวดล้อม/ประวัติศาสตร์/วิทยาศาสตร์ (รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 วัน) เพ่ือให้เกิดการแลกแปลี่ยนเรียนรู้สภาพ
ความเป็นอยู่ของชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาตนเอง เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ ทัศนคติ และประสบการณ์ชีวิตที่ดี ตลอดจนเกิดการสร้าง
ความเข้าใจบริบทในสังคมของประเทศไทยเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแนวคิด การปฏิบัติตนให้เป็น “ผู้น าที่ดี” ของ
ครอบครัวและชุมชนในอนาคตอันจะน าไปสู่การเป็นแกนน าบุคคลที่ส าคัญในการร่วมมือร่วมใจสร้างความสมานฉันท์
ให้เกิดข้ึนในสังคม ทั้งในระดับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
    (3) ปลายทาง : การจัดตั้งสมาคมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ โดยขยายผลเป็น
ลักษณะเครือข่ายเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไป เพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสาท าความดีเพ่ือแผ่นดิน สร้าง
ความเชื่อมโยงการท างานเป็นเครือข่ายสมาชิก ผ่านระบบการจัดการข้อมูลในระดับพ้ืนที่ สมาชิกเครือข่าย ครอบครัว
อุปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี 
   2.2 งบประมาณ : ปีละ 12 ล้านบาท ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ รวมทั้งสิ้น                 
720 คน แบ่งเป็น ครูพี่เลี้ยง จ านวน 40 คน คณะกรรมการด าเนินการโครงการฯ จ านวน 40 คน และเด็กและเยาวชน 
จ านวน 640 คน (ทั้งหมดแบ่งเป็นจ านวน 2 รุ่น รวมรุ่นละ 320 คน) โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อคน จ านวน               
16,670 บาท ส าหรับระยะเวลาการฝึกอบรม (กลางทาง) 30 วัน ประกอบด้วย (1) ค่าอาหารเช้า กลางวัน และเย็น 
จ านวน 5.90 ล้านบาท (2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 0.76 ล้านบาท (3) ค่าที่พัก จ านวน 2.52 ล้านบาท 
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(4) ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ จ านวน 2.79 ล้านบาท และ (5) ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม จ านวน 0.03                 
ล้านบาท 
   2.3 ผลที่จะได้รับของโครงการฯ  
    (1) ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เกิดเป็นเครือข่ายของเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็ง  
    (2) ผลลัพธ์ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเป็นแกนน าเพ่ือสร้าง
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและส่งผลให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    (3) ผลกระทบ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการตระหนักและไม่ถูก
ชักจูงไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลทางอ้อมต่อการลดจ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
16. เรื่อง รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจ าไตรมาสที่ 4 ปี 2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ประจ าไตรมาสที่ 4 ปี 2565 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  [เป็นการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 พฤษภาคม 2563) ที่ให้ กนง. ประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของประเทศ
และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาส] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการด าเนินนโยบายการเงิน 
   1.1 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.9 ร้อยละ 
2.5 และร้อยละ 3.1 ในปี 2565 2566 และ 2567 ตามล าดับซึ่งการขยายตัวที่ชะลอลงในปี 2566 เนื่องจากอัตราเงิน
เฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากการบังคับใช้มาตรการ
โควิดเป็นศูนย์ส่วนอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงตามราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่ทยอยลดลง อย่างไรก็ตาม 
อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ของประเทศเศรษฐกิจหลักในปี 2566 ยังสูงกว่ากรอบเป้าหมายส่งผลให้นโยบายการเงินของ
ประเทศส่วนใหญ่ยังเข้มงวด 
   1.2 เศรษฐกิจไทย 
    1.2.1 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.2 ร้อยละ 3.7 และ      
ร้อยละ 3.9 ในปี 2565 2566 และ 2567 ตามล าดับ เนื่องจากการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภค
ภาคเอกชน ทั้งนี้ คาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง เป็น 10.5 ล้านคน 22 ล้านคน และ                    
31.5  ล้านคน ในปี 2565 2566 และ 2567  ตามล าดับ 
    1.2.2 การบริโภคภาคเอกชนในปี 65 มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 6.1 ตามการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการ ส่วนการบริโภคภาคเอกชนในปี 2566 และ 2567 คาคว่าจะขยายตัว
ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 3.2 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้แรงงานที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้นและอัตราเงิน
เฟ้อที่ลดลงส่งผลให้ก าลังซื้อของภาคครัวเรือนมีแนวโน้มปรับดีขึ้น 
    1.2.3 การส่งออกของไทย มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 7.4 ในปี 2565 (ขยายตัว
ชะลอลงจากประมาณการในเดือนกันยายน 2565 ที่ร้อยละ 8.2)  เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ มูลค่า
การส่งออกสินค้าในปี 2566 และ 2567 มีแนวโน้มชะลอลงจากปัจจัยด้านปริมาณ โดยคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.0 และ
ร้อยละ 2.6 ตามล าดับ 
    1.2.4 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 6.3 และร้อยละ 3.0 ในปี 2565
และ 2566 ตามล าดับ ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลงตามราคาน้ ามันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์โลกท่ีปรับลดลง
จากอุปสงค์โลกท่ีชะลอตัว โดยในปี 2567 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 
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  2. ภาวะการเงิน 
   2.1 ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย โดยอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์และอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นมีแนวโน้มปรับเพ่ิมขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมีแนวโน้มปรับลดลง 
ส่วนปริมาณสินเชื่อและการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 
   2.2 ค่าเงินบาทในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 4 ปี 2565 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565) 
เฉลี่ยอยู่ที่ 37.12 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และแข็งค่าขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอาจชะลอการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเริ่มมีแนวโน้มชะลอลง 
   2.3 การด าเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจหลักส่งผล
ให้ต้นทุนกู้ยืมต่างประเทศปรับสูงขึ้น และค่าเงินบาทที่เคลื่อนไหวผันผวนอาจส่งผลกระทบต่อการกู้ยืมหนี้ต่างประเทศ 
อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจไทยได้รับผลกระทบในปริมาณจ ากัดเนื่องจากมีการกู้ยืมหนี้ต่างประเทศเพียงร้อยละ 20 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งอยู่ในระดับต่ าและจ านวนครึ่งหนึ่งเป็นหนี้ระยะสั้น 
  3. การด าเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2565 สรุปได้ ดังนี้ (1) กนง. มีมติเป็น             
เอกฉันท์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ                  
1.25 ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเนื่อง (2) ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพแต่ฐานะทาง
การเงินของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคครัวเรือนบางส่วนยังมีความเปราะบางโดยการ
ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายควบคู่กับการด าเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยเอ้ือต่อการ
ฟ้ืนตัวของกลุ่มเปราะบาง และ (3) เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ยังคงมีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่ต้อง
ติดตามโดยเฉพาะการส่งผ่านต้นทุนที่อาจเพ่ิมขึ้นและการปรับราคาพลังงาน โดยควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวอย่างค่อยเป็นค่อยไป   
 
17. เรื่อง  รายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการตามมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ รายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับ
กับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการ  จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบรรเทาผลกระทบราคา
น้ ามันกลุ่มเบนซิน ส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ และ (2) โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อ
ก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 วรรคสาม บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม มาตรการ หรือ
โครงการ จัดท ารายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดท า
เสนอคณะรัฐมนตรีเ พ่ือทราบเป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าการด าเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ)                        
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ ามันกลุ่มเบนซิน ส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ  
เป็นการสนับสนุนเงินในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายค่าน้ ามันเบนซินร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน                 
250 บาทต่อคนต่อเดือน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม-                 
31 กรกฎาคม 2565  โดยโครงการดังกล่าวได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 79,991,250.00 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 
18,003,586.27 บาท และส่งคืนเงินแก่ส านักงบประมาณ (สงป.) จ านวน 61,987,663.73 บาท โดยมีผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์สาธารณะเข้าร่วมโครงการ จ านวน 44,651 ราย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่ได้ท าให้สูญเสียรายได้
แต่เป็นการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง ซึ่งสามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะและลดภาระของประชาชนจากการปรับขึ้นค่าโดยสารรถจักรยานยนต์
สาธารณะ 
  2. โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ เป็นการให้สิทธิส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติมอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน                  
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(จากเดิมที่ให้สิทธิส่วนลด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน) รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-
30 กันยายน 2565 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลางฯ ซึ่งมีผลการ
ด าเนินการแบ่งเป็น 2 ช่วง สรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 ช่วงที่ 1 (1 เมษายน-30 มิถุนายน 2565) ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 207,017,140.00  
บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 197,910,359.32 บาท และส่งคืนเงินแก่ สงป. จ านวน 9,106,780.68 บาท 
โดยมีผู้ใช้สิทธ ิจ านวน 3,599,368 ราย 
   2.2 ช่วงที่ 2 (1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2565) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
268,552,350.00  บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 243,164,233.38 บาท และส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 
จ านวน 25,388,116.62 บาท โดยมีผู้ใช้สิทธิ จ านวน 4,421,481 ราย 
  อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวไม่ได้ท าให้รัฐสูญเสียรายได้แต่เป็นการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือลด
ภาระค่าครองชีพส าหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมจ านวน 441,074,592.70 บาท  และส าหรับการด าเนินโครงการวันที่ 
25 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางฯ จ านวน 
302,500,000.00 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 227,687,497.89 บาท เหลืองบประมาณ จ านวน 
74,812,502.11  บาท 
 
18. เรื่อง  รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 และรายงานผลการติตตามการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานสถานการณ์คุณภาพสิง่แวลล้อม พ.ศ. 2563 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอรายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 และรายงานผลการติตตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวลล้อม พ.ศ. 2563  ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 [เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 13 (13) ที่บัญญัติให้ กก.วล.เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563            
ที่ให้ ทส. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในปีก่อนหน้า] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 
   1.1 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกและภูมิภาค อุณหภูมิโลกมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดความร้อนสะสม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น น้ าแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ท าให้มีผู้เสียชีวิตและสร้างความเสียหายในหลายพ้ืนที่ โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้รับการประเมินว่า มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจะประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วและเกิดคลื่นความร้อนมากที่สุด ขณะพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วจากการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและการแผ้วถาง (เผาป่า) พ้ืนที่ป่าเพ่ือการเกษตร ในส่วนของประเทศไทยได้มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 119,107.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.84 ของงบประมาณ 
ประจ าปี 2565 (3,100,000 ล้านบาท) (เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2564) 
   1.2 สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา ในช่วง พ.ศ. 2564 -2565 มีการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น (1) พลังงาน การผลิตพลังงานขั้นต้น1 และการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลดลง2

โดยเฉพาะน้ ามันส าเร็จรูป ท าให้สัดส่วนการใช้พลังงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพดีขึ้น ส่งผลให้การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงานลดลง (2) ทรัพยากรน้ า ปริมาณน้ าฝนและน้ าท่าเฉลี่ยทั้งประเทศเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้
กักเก็บน้ าเพ่ิมมากขึ้นปริมาณน้ าบาดาลคงที่และมีคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้บริโภคได้ (3) ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้น แนวปะการังมีสภาพ
สมบูรณ์ดี และสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นลดลง (4) ความหลากหลายทางชีวภาพ ส ารวจพบสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ใน
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ประเทศไทย ได้แก่ พืช 29 ชนิด สัตว์ 13 ชนิด และจุลินทรีย์ 2 ชนิด และ (5) สิ่งแวดล้อมชุมชน ชุมชนแออัดมี
แนวโน้มลดลง สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น และสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ควรเฝ้าติดตาม เช่น (1) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและสัตว์
ป่ายังถูกคุกคามโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครอง (2) ทรัพยากรดินและการใช้ดิน คุณภาพดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์
ต่ า และการน าเข้าปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายทางเกษตรเพ่ิมขึ้นและ (3) สถานการณ์มลพิษ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอย
ลดลงแต่ปริมาณขยะพลาสติกของเสียอันตรายจากชุมชน กากของเสียจากอุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเชื้อเพ่ิมข้ึน 
   1.3 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น 

ระยะสั้น (1-2 ปีข้างหน้า) ระยะยาว  (ในช่วง 10 ปี ข้างหน้า) 
(1) การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากการขยายตัวของ
พืชเศรษฐกิจและชุมชน ซึ่งผันแปรตามราคาผลผลิต
และความต้องการพลังงานในตลาด โดยเฉพาะปาล์ม
น้ ามัน มันส าปะหลัง และอ้อย (2) การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคพลังงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสาขา
การจราจรขนส่งและการผลิตไฟฟ้า และ (3) ปัญหา
ขยะ ปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์และมูลฝอยติดเชื้อจาก
ชุมชนเพ่ิมขึ้นจากการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ การไม่คัดแยก
ขยะรวมถึงการท่องเที่ยวเริ่มฟ้ืนตัวที่เป็นปัจจัยกระตุ้น
ให้ขยะในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 

การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยขับเคลื่อนด้านต่าง ๆ เช่น 
(1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม การนิยมสั่งซื้อสินค้าและ
อาหารแบบเดลิเวอรี่ ส่งผลให้มีปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์
เ พ่ิมขึ้นและกระจายในพ้ืนที่ เป็นบริ เวณกว้า งและ                  
(2) ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เริ่มฟ้ืนตัวจะมีโอกาส
ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความ
เสื่อมโทรม 
 

 
   1.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้  
    1.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระยะสั้น (1-2 ปี) ได้แก่ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การจัดการขยะมูลฝอยใน
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

ควรมีกฎ ระเบียบเพ่ือบังคับใช้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สร้างกลไก                  
การประสานงานในระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญ จูงใจให้เกิดการลดและ             
คัดแยกขยะที่ต้นทาง เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็น
ระบบเพ่ือไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างและหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม 

2 .  กา รประ เ มินพื้ นที่ แ ล ะ
ก าหนดมาตรการคุ้มครองพื้นที่
ที่ มีความส าคัญหรือมีความ
อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม 

ควรมีการจัดท าเกณฑ์ประเมินพ้ืนที่ที่มีความส าคัญหรือมีความอ่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อมและมาตรการจัดการที่เชื่อมโยงกับการประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่หรือการก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมโดยอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายทางการปกครองหรือกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

3. การเผยแพร่และส่งเสริม 
การบริหารจัดการน้ า 
ในระดับพื้นที่ 
 

ควรส่งเสริมกลไกและรูปแบบการจัดการน้ าที่มีอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้มีความ
เข้มแข็ งมีการน ามาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิ เวศ ( Eco-based 
Adaptation: EbA)3 มาปรับใช้ รวมทั้งการเผยแพร่และขยายผลรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างความพร้อมในการปรับตัวของกลุ่มเปราะบางและลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช กรมป่าไม้  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง                             
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) 

    1.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระยะยาว (10 ปีข้างหน้า) ได้แก่  
ประเด็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การเพิ่มพื้นที่ป่ า ไ ม้และ
พื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับและกัก
เก็บคาร์บอนไดออกไซด์ 

เปิดโอกาสและจูงใจให้ภาคเอกชนและชุมชนที่มีความตื่นตัวมีส่วนร่วมในการ
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือผลักดันให้การพัฒนาประเทศเข้าใกล้สู่ความเป็นกลางทาง
คาร์บอนตามที่ก าหนดไว้ 

2. การส่งเสริมบทบาทของ
ภาคธุรกิจเอกชนในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

ควรส่งเสริมและจูงใจภาคธุรกิจเอกชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีข้อจ ากัดในการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการผลิตและการบริการ โดยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงกลไกทางการเงินเพ่ือ
การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และ
บริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐ  

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ 

ควรสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เพ่ือลดการกระจุกตัวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก และพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยก ากับดูแลและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวทุกระดับก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งเวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด 

4. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้บริโภคให้เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
 

ควรสื่อสารข้อมูลหรือให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ออกแบบทางเลือก สร้าง
แบบอย่างและจูงใจให้เลือกกระท าในทิศทางที่ออกแบบไว้โดยไม่บังคับ โดยเน้น
กลุ่มผู้บริหารองค์กร ผู้สูงอายุ สตรี คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นการ
ลดผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น การกิน การอยู่ การซื้อ
ของใช้ของประชาชนที่ต้องการความสะดวกสบายเพ่ิมขึ้น 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร             
กรมควบคุมมลพิษ กรมประชาสัมพันธ์ อบก. และองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
 

 
  2. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 
   2.1 ผลการติดตามการด า เนินงานตามข้อ เสนอแนะเชิ งนโยบายฯ จ านวน                               
65 ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 52 หน่วยงาน ได้ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง จ านวน 468 โครงการ แบ่ง
การด าเนินโครงการเป็น 3 ด้าน คือ (1) ด้านกฎหมายและนโยบาย (2) ด้านการบริหารจัดการ และ (3) ด้านการ
สนับสนุน มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น 
 
 
 
 



30 
 

ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการสนับสนุน 
ข้อเสนอแนะ (ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน) : เร่งรัดการพิสูจน์สิทธิที่ดินและออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชน 
โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) จัดที่ดินท า
กินให้ชุมชน เพ่ือให้ราษฎรผู้ยากไร้
และไม่มีที่ดินท ากินได้รับการจัด
ที่ดินท ากินในลักษณะแปลงรวม โดย
รัฐรับรองการจัดการสิทธิของชุมชน
ให้ถูกต้องตามกฎหมายในรูปแบบ
สหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 
ซึ่งที่ดินนั้นยังคงเป็นของรัฐ 

กรมที่ดินได้ด าเนินโครงการส ารวจ
ออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลง
โฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และโครงการส ารวจการออกโฉนด
ที่ดินเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิใน
ที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินลด
ปัญหาข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตท่ีดิน 

สคทช. สร้างความรู้ความเข้าใจการ
ขับเคลื่อนโยบายการจัดที่ดินท ากิน
ให้ชุมชน เพ่ือให้หน่วยงานเจ้าของ
พ้ืนที่ และหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
สามารถขับเคลื่อนการจัดที่ดินท ากิน
ให้ชุมชน 

ข้อเสนอแนะ (ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) : ส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการใช้เครื่องมือประมง วิธีการท า
ประมงและพื้นที่ท าการประมงที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อแหล่งที่อยู่อาศัย                 
แนวปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก และสัตว์ทะเลอื่น 
ก ร ม ป ร ะ ม ง ไ ด้ อ อ ก ป ร ะ ก า ศ               
กรมประมงเรื่อง ข้อก าหนดให้ผู้
ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้
ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ต ามมาต ร า  7 7  แห่ งพ ร ะ ร าช
ก าหนดการประมงพ.ศ. 2558 ต้อง
แจ้งการประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และได้
จัดท าร่างแผนการบริหารจัดการ
ประมงของไทย (Marine Fisheries 
Management Plan :  FMP )  
[คณะรัฐมนตรีมีมติ  (3 พฤษภาคม 
2565)  เ ห็ น ช อ บ แ ผ น ฯ  ต า ม ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ] 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ได้ด า เนินโครงการป้องกันและ
ปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการ
แก้ ไ ขปัญหาการท า ปร ะม งผิ ด
กฎหมาย โดยลงพ้ืนที่ติดตามการ
ปฏิบัติ งานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการท าการประมง               
ผิดกฎหมายและปฏิบัติการเก็บกู้
เครื่องมือประมง ประเภทอวนขนาด
ใหญ่ที่ตกปกคลุมแนวปะการัง 

กรมประมงได้ด าเนินโครงการศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาเครื่องมือ
ประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูนเพ่ือ
ลดสาเหตุการตายของพะยูนที่เกิด
จากการติดเครื่องมือของชาวประมง 
และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ า และสัตว์ทะเลหา
ย า ก แ ล ะ ส นั บ ส นุ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ                       
สีน้ าเงิน4 ของอ่าวไทยผ่านวิธีการ
เข้าถึงเชิงนิเวศวิทยาด้านการประมง 
เพ่ือให้การบริหารจัดการประมงใน
อ่าวไทยได้รับการปรับปรุง โดยจะ
ช่วยแก้ไขปัญหาในสิ่ งที่ภาคการ
ประมงในพ้ืนที่อ่าวไทยก าลังเผชิญ 

ข้อเสนอแนะ [สถานการณ์มลพิษ (ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ และสารอันตราย)] : ส่งเสริม 
การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ เช่น เตาเผาขยะ การผลิตก๊าซชีวภาพ
จากหลุมฝังกลบ และการผลิตเชื้อเพลิงขยะ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในการจัดการขยะเพื่อ
เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการบริหารเทคโนโลยีและงบประมาณ โดยภาครัฐต้องสร้าง
แรงจูงใจ ผลตอบแทนทางธุรกิจกฎหมาย เพ่ือให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญ 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป. ทส.) 
จั ด ท า ป ร ะ ก า ศ จั ง ห วั ด  เ รื่ อ ง 
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือแจ้งส่วน
ร า ช ก า ร ภู มิ ภ า ค ใ ห้ ล ด ก า ร ใ ช้

สป. ทส. ส ารวจข้อมูลและติดตาม
การจัดการสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าจัดขยะท่ีไม่ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ือ
ก าหนดเป็นนโยบายของจังหวัดใน
การปิดบ่อขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลัก

สป. ทส. ด าเนินงานจัดกิจกรรม
โ ค ร ง ก า ร ค น ไ ท ย ไ ร้  e- waste               
โ ด ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ช ว น
ประชาชนและหน่วยงานราชการ
รวบรวมซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือส่งบริษัทเอกชน
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ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ า พลาสติก
ใช้ครั้งเดียว โฟมบรรจุอาหารและ
หลอดพลาสติก คัดแยกขยะต้นทาง 
ใ น ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ร ว ม ถึ ง
ด าเนินการเก็บข้อมูลและรายงาน
ผ่านระบบ E-Report รายเดือน 

วิชาการ เพ่ือน าขยะเข้าสู่โรงไฟฟ้า
ขยะร้อยละ 100 และประสานความ
ร่วมมือในการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายในพ้ืนที่
จังหวัด โดยตรวจประเมินคุณภาพ
น้ าชะขยะ5 น้ าผิวดิน และน้ าใต้ดิน
เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการเกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่บ่อ 

ก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ไม่ให้มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ตกค้าง
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
  2.2 อุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการและกิจกรรมและแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
การด าเนินโครงการในระยะต่อไป เช่น 

อุปสรรคและข้อจ ากัด แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของแต่
ละหน่วยงานแตกต่างกัน จึงไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีรูปแบบหรือแพลตฟอร์มที่
เป็นสากลมีความปลอดภัย และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศใน
การเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและใช้งานได้ง่าย 

2. การปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อมมี     
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้าง
น้อย 

ควรท าความเข้าใจเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบและ
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน และ
สร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานให้สามารถร่วม
สนับสนุนกันในการปฏิบัติงานพร้อมจัดท าวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบ 

3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เชิงพ้ืนที่ซึ่งได้รับงบประมาณจ ากัดตลอดจนการโอน
งบประมาณล่าช้า ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนงานและไม่ต่อเนื่อง ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการส ารวจ
พ้ืนที่และการศึกษาวิจัย 

ตรวจสอบช่วงเวลาการจัดสรรงบประมาณ พร้อมวาง
แผนการเบิกจ่ายให้เหมาะสมตั้งแต่ก่อนเริ่มด าเนินการ 
เพ่ือลดข้อจ ากัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 

4. อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ช ารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและไม่ได้รับ
การบ ารุงดูแลรักษาอย่างเหมาะสมท าให้ไม่สามารถเดิน
ระบบและน ามาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น อุปกรณ์การขุดเจาะน้ าบาดาลและ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการซ่อมบ ารุงหรือดูแลรักษา
ไว้ด้วยเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้อุปกรณ์
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

____________  
1พลังงานขั้นต้น หมายถึง พลังงานเชื้อเพลิงที่ปรากฏในธรรมชาติ อาจยังไม่อยู่ในรูปที่ใช้ประโยชนได้ โดยการผลิตพลังงานขั้นต้นหมายรวมถึงการผลิต

น้ ามันดิบ คอนเดนเสท (ก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในสถานะก๊าซเมื่ออยู่ใต้ดิน แต่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเมื่ออยู่บนผิวดิน) ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ (ถ่านหิน ซ่ึง

เป็นเชื้อเพลิงส าหรับให้ความร้อน) และพลังน้ า 
2พลงังานขั้นสุดท้าย หมายถึง พลังานที่เกิดจากการน าพลังงานขั้นต้นมาแปรรูป ปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้งานได้หลากหลายหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เช่น พลังงานปิโตรเลียมและพลังงานไฟฟ้า  
3การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (Eco-based Adaptation: EbA หมายถึง การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและประโยชน์ต่าง ๆ จากระบบนิเวศเป็น

ส่วนหนึ่งของแนวทางปรับตัวในภาพรวม เพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถรับมือกับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ 
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4เศรษฐกิจสีน้ าเงิน หมายถึง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนโดยให้ความส าคัญกับท้องถิ่นและ

ชุมชนเพื่อให้มีการด ารงชีพและด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
5น้ าชะขยะ คือ น้ าเสียที่มีความเข้มข้นสูงที่มาจากการซึมของน้ าฝนและความชื้นผ่านของเสียในหลุมฝังกลบ ซ่ึงน้ าชะขยะนั้นเป็นตัวกลางใน การดูดซับ

สารอาหารและสารปนเปื้อนจากของเสียซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายต่อแหล่งน้ าที่รองรับ 

 
19.  เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ เพื่อด าเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน - 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอน บ้านปอน - อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  ผ่อนผันการใช้พื้นท่ีลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529 (ที่เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุ่ม
น้ ายมและน่าน และเห็นชอบข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ ายมและน่าน โดยส าหรับพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ 
ก าหนดให้ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืนอย่างเด็ดขาด  ทั้งนี้ เพ่ือรักษาไว้เป็นพ้ืนที่
ต้นน้ าล าธารอย่างแท้จริง) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  12 ธันวาคม 2532 (ที่ระบุว่า ต่อไปจะไม่อนุมัติให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานใช้พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ อีกไม่ว่ากรณีใด) เพ่ือให้ คค. โดยกรมทางหลวงใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 
1 เอ ด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน - อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอน บ้านปอน – อ าภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน (โครงการฯ) ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินโครงการฯ และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เห็นชอบให้ด าเนินโครงการฯ ด้วยแล้ว 
  สาระส าคัญ 
  1. โครงการทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน - อ าเภอเฉลิมพระเกียรติมีจุดเริ่มต้นที่อ าเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน สิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ระยะทาง 132.170 
กิโลเมตร อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ตามโครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 101 หรือโครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ (ไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - สาธารณรัฐประชาชนจีน) ตามแนวทางหลวงอาเซียนหมายเลข 13 (AH 13) 
ซึ่ง คค. (กรมทางหลวง) มีแผนก่อสร้างและปรับปรุงให้เป็นทางหลวงมาตรฐานทางชั้น 1 และมาตรฐานทางชั้นพิเศษ
ขนาด 4 ช่องจราจร ตลอดสายเพ่ือพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินให้สมบูรณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการเดินทาง รองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมภายในประเทศและ
ที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการเดินทางของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงระบบการขนส่งสินค้า
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  2.  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทางหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการฯ 
ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร ในท้องที่ต าบลปอน อ าเภอทุ่งช้างถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น ต าบลห้วยโก๋น 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยจากการส ารวจพบว่า มีแนวเส้นทางตัดผ่านพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ ายาว
และป่าน้ าสวด พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง และพ้ืนที่ลุ่มน้ า ทั้งนี้ บริเวณที่ตัดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ า                
ชั้นที่ 1 เอ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าน่าน เป็นช่วง ๆ ตลอดโครงการ ระยะทางรวม 17.98 กิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่
ประมาณ 552 ไร่ จึงจ าเป็นต้องขอผ่อนผันการใช้พื้นท่ีต่อคณะรัฐมนตรี 
  3. โครงการฯ เข้าข่ายต้องจัดท า รายงาน EIA ตามประกาศ ทส. เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือ
การด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกรมทางหลวงได้จัดท า 
รายงาน EIA เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบด้วยแล้ว  
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20. เรื่อง ขออนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง อนุมัติให้การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย ด าเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ      
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เกี่ยวกับการอนุมัติ
ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ด าเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง                    
ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง) กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
ดังนี้ 
  1. ขอเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินรายการภายใต้กรอบวงเงินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่           
25 กรกฎาคม 2560 โดยปรับลดวงเงินรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ านวน 1,323 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
จากแหล่งเงินที่ส านักงบประมาณ (สงป.) จัดสรร เพ่ือไปปรับเพ่ิมเป็นรายการค่าสิ่งก่อสร้างทดแทนหน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้าง จ านวน 1,323 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) จากแหล่งเงินกู้ 
  2. ให้กระทรวงการคลัง (กค.) จัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมส าหรับรายการค่าก่อสร้างทดแทน
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยวิธีการให้กู้เงินต่อหรือค้ าประกันเงินกู้ รวมทั้งเห็นชอบให้ รฟม. กู้เงิน
ในกรอบวงเงินดังกล่าวในแต่ละกรณีตามพระราชบัญญัติ รฟม. พ.ศ. 2543 มาตรา 75 (3) โดยให้ รฟม. ทยอยกู้เงิน
ดังกล่าวเป็นงวด ๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
  3. ให้ สงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่ รฟม. เป็นรายปี ส าหรับการช าระหนี้เงินกู้ ทั้งในส่วน
ของเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการกู้เงินและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ กค. จะได้ตกลงกับ รฟม.ต่อไป 
  4. อนุมัติให้ รฟม. ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทดแทนของกองทัพบก (ทบ.) ในพ้ืนที่ต าบล
หนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้หน่วยของ ทบ. สามารถด ารงสภาพความเป็นหน่วยต่อไป
ได้ โดยให้ รฟม. และ ทบ. รับความเห็นของ กค. สงป. และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ในส่วนของการบริหารต้นทุนให้เกิดความคุ้มค่า รอบคอบ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ รวมทั้ง
ให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และหลักธรรมาภิบาล                 
อย่างเคร่งครัดต่อไป 
 
21. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2559 เรื่อง โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ. 2559 - 2572) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เรื่อง โครงการ
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559 - 2572) (โครงการฯ)  ในประเด็นอัตราค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
ในต่างประเทศ ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ ดังนี้ 

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559-2572)  
มติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 
อว. เสนอขอทบทวนในครั้งนี้ เหตุผลความจ าเป็น 

อนุมัติค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา
ปริญญาโททางการสอนใน
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น อั ต ร า 
1,547,500 บาท/คน/ ปี ตามที่
กระทรวงศึ กษาธิ การ ( ศ ธ . ) 
(ในขณะนั้น) เสนอ 

ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาปริญญาโททางการสอนใน
ต่างประเทศให้ เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่าย
นักเรียนทุนรัฐบาลที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
ดังนี้ 
- ประเทศสหรัฐอเมริกา 2,702,470 บาท/คน/ปี 
- ประเทศอังกฤษ 2,163,740 บาท/คน/ปี 
- ประเทศออสเตรเลีย 1,795,550 บาท/คน/ปี 
- ประเทศนิวซีแลนด์ 1,357,080 บาท/คน/ปี 

ค่ า ใช้ จ่ ายทุนการศึ กษา
ปริญญาโททางการสอนใน
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ( อั ต ร า 
1,547,500 บ า ท / ค น / ปี  
ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี                
เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2559) 
ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย
ของนักเรียนทุนรัฐบาลที่
ต้องไปศึกษาในต่างประเทศ
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ในปัจจุบันตามที่ส านักงาน 
ก .พ .  ไ ด้ ป ร ะมาณกา ร
ค่ า ใ ช้ จ่ า ยของผู้ รั บทุ น
โครงการฯ ที่ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศเป็นรายปี 

หมายเหตุ: อัตราค่าใช้จ่ายที่ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่เกินกรอบวงเงินเดิมของโครงการฯ ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 (จ านวนรวมทั้งสิ้น 4,693.97 ล้านบาท) 

 
22. เรื่อง การเร่งรัดออกกฎหรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ ดังนี้   
  1. เห็นชอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 22 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
  2. มอบมายให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเร่งรัดออกกฎหรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 
22วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย                
พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการด าเนินการโดยเร็วเพ่ือที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากกฎหมายนั้นได้ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายแก่การบริหารราชการแผ่นดิน หรือ ต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. แนวทางการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 22 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ
จัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเร่งตรวจสอบกฎหมายในความรับผิดชอบของตน ซึ่งมีผล
ใช้บังคับก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ว่ามีบทอาศัยอ านาจหรือบทบัญญัติใดที่เข้าข่ายเป็นกรณีท่ีต้องมีการออกกฎ
หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จาก
กฎหมายนั้นได้แต่ยังมิได้มีการออกกฎหรือด าเนินการดังกล่าว หลงเหลืออยู่หรือไม่ แล้วรวบรวมให้ครบถ้วนทุกฉบับ 
และทุกมาตราที่ให้อ านาจในการออกกฎหรือด าเนินการดังกล่าว 
   1.2 ให้หน่วยงานของรัฐเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎตามข้อ 1.1 ดังต่อไปนี้ 
    (1) ในกรณีที่เป็นกฎที่หน่วยงานสามารถออกได้เองหรือด าเนินการได้เอง หรือ
สามารถเสนอรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงพิจารณาลงนามในร่างกฎหรือด าเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายก าหนดได้เอง ให้
เร่งรัดจัดท าร่างกฎหรือด าเนินการนั้นภายในขอบหน้าที่และอ านาจของตนโดยเร็ว ให้แล้วเสร็จไม่เกิ นวันที่                      
27 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานค านึงถึงระยะเวลาในการส่งร่างกฎที่ต้องน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพ่ือให้มีผลใช้บังคับด้วย 
    (2) ในกรณีที่เป็นร่างกฎหรือการด าเนินการที่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้เร่งเสนอเรื่องต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในเดือนพฤษภาคม 
2566  
     (3) ในกรณีที่เป็นร่างกฎที่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาของ สคก. ให้ด าเนินการตาม 
(2) ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถส่งร่างกฎให้ สคก. พิจารณาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 เนื่องจากต้องค านึงถึงระยะเวลา
ในการส่งร่างกฎไปน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
   1.3 ในกรณีที่หน่วยงานใดด าเนินการตามข้อ 1.1 แล้วพบว่าต้องมีการออกกฎหรือการ
ด าเนินการใด ๆ หลงเหลืออยู่จ านวนมาก ซึ่งอาจด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่ทันภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 หรือ
เป็นกรณีที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้อ 1.2 แล้วปรากฏในภายหลังว่าอาจด าเนินการให้แล้วเสร็จหรือครบถ้วนไม่ทัน
ก าหนดวันดังกล่าว ให้พิจารณาด าเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอขยายระยะเวลาตามมาตรา 22 วรรคสอง 
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แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ ออกไปอีก 1 ปี ทั้งนี้ 
โดยให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นของการขอขยายระยะเวลาดังกล่าวประกอบด้วย 
   1.4 โดยที่มาตรา 22 วรรคสอง ก าหนดให้มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหรืออนุมัติการขยาย
ระยะเวลานั้น จะต้องมีมติก่อนครบก าหนดระยะเวลาเท่านั้น (ส าหรับกรณีนี้คือ ก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566) 
ดังนั้น ในกรณีที่หน่วยงานใดพิจารณาด าเนินการขอขยายระยะเวลาตามข้อ 1.2 ให้ค านึงถึงระยะเวลาที่ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนในการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติด้วย ทั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาในการเสนอเรื่องขอขยายระยะเวลาตามข้อ 1.3 ให้เป็นไป
ตามท่ีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด 
   1.5 ในการเสนอร่างกฎต่อคณะรัฐมนตรีตามข้อ 1.2 (2) และ (3) นอกจากร่างกฎที่เสนอนั้น 
หากยังมีร่างกฎที่ต้องหรืออาจต้องออกหรือการด าเนินการอ่ืนที่ต้องด าเนินการให้ทันภายในวั นที่ 27 พฤศจิกายน 
2566 เหลือคงค้างอยู่อีก หน่วยงานผู้เสนออาจเสนอขอขยายระยะเวลาตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ ตามข้อ 1.3 และข้อ 1.4  ไปพร้อมกัน
ด้วยก็ได้ 
   1.6 ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบกฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับภายหลังวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2562 เร่งรัดออกกฎหรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ
จัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ 
ให้น าแนวทางตามข้อ 1.1 ข้อ 1.3  ข้อ 1.4 และข้อ 1.5  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 
23. เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566-2570 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566 -2570                
[(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ] เพ่ือก าหนด
กรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา
ประเทศต่อไป ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอ  
  สาระส าคัญ 
  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯเพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารงาน
ของภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัลและสามารถยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกและเปิดเผยมากขึ้น โดย
แผนดังกล่าวเป็นแผนต่อเนื่องจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลา
ด าเนินงานแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้การด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับที่ผ่านมาได้มีการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงการ Digital Transcript ซึ่งเป็นโครงการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล
ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดยในปีการศึกษา 2563 สามารถออกเอกสาร Digital Transcript แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้แล้วกว่า 100,000 คน นอกจากความส าเร็จของโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
พ.ศ. 2563-2565 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนั้น หน่วยงานภาครัฐทั่วไปยังได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือการบริหารจัดการและการบริการประชาชนในวงกว้าง โดยมีโครงการที่ประสบความส าเร็จและสร้างผลประโยชน์
ให้กับภาคเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่น ได้แก่  พร้อมเพย์ และระบบภาษีออนไลน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลฯ ด้วยแล้ว โดยแผนดังกล่าวมีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นความส าคัญ (Focus Area) 10 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านการศึกษา (2) ด้านสุขภาพและการแพทย์ (3) ด้านการเกษตร (4) ด้านความเหลื่อมล้ าทางสิทธิ
สวัสดิการประชาชน (5) ด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน (6) ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small And Medium Enterprises : SMEs)  (7) ด้านสิ่งแวดล้อม (8) ด้านแรงงาน              
(9) ด้านท่องเที่ยว และ (10) ด้านยุติธรรม และผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ด้ วยแล้ว โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 



36 
 

  1. วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
หัวข้อ สาระส าคัญ 

วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะของรัฐที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สามารถ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน  
(2) เพ่ือเป็นแนวทางสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการและการด าเนินงานภาครัฐให้
มีความยืดหยุ่นคล่องตัว มีการบูรณาการแบบไร้รอยต่อ เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
(3) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนการด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล                
พ.ศ. 2562 และสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

วิสัยทัศน์ “บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน” 
เป้าหมาย - ให้บริการที่ตอบสนองประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการ 

- เพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
- โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล ประชาชนเชื่อถือและมีส่วนร่วม 
- ภาครัฐที่ปรับตัวทันการณ์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและ   
ค่าเป้าหมาย 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการออนไลน์ภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
- อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E - Government Development Index: 
EGDI) ของไทย ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 40 ของโลก 
 

 
  2. ยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อการบริหารงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว 
และขยายสู่หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น (ประกอบด้วย 5 เป้าหมาย 5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 9 มาตรการ และ                         
14 โครงการส าคัญ)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่าย (ประกอบด้วย 2 เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย 5 มาตรการ และ 8 โครงการส าคัญ)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มและอ านวยความสะดวก
แก่ภาคธุรกิจ (ประกอบด้วย 1 เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   3 มาตรการ และ 7 โครงการส าคัญ)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (ประกอบด้วย 2 เป้าหมาย 
5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 3 มาตรการ และ 9 โครงการส าคัญ) 
  3. การขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  หน่วยงานรัฐควรด าเนินการตามกลไก
การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนส าคัญ ได้แก่                      
(1) กลไกด้านนโยบาย (2) กลไกการท างานร่วมกัน (3) กลไกด้านงบประมาณ (4) กลไกการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ภาคีและเอกชน (5) กลไกการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการด้านบุคลากรภาครัฐ (6) กลไกการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ และ (7) กลไกการร่วมงานกับรัฐบาลท้องถ่ิน 
  4. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่  13/2565  เมื่อวันที่                         
7 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ  โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า (1) ควรพิจารณา               
แนวทางการด าเนินการให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ (2) การด าเนินการตามโครงการส าคัญที่ก าหนดไว้ในร่างแผน                  
ควรหารือร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ (3) ควรส่งเสริมและให้
ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้น ทั้งนี้ สพร. ได้ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลฯ ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
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24. เรื่อง ขอทบทวนการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่อง หลัก เกณฑ์และ
แนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กรณีผู้บาดเจ็บจาก
สถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ทบทวนการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดังนี้  

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ข้อเสนอในครั้งนี้ 
มอบหมายให้  กค.  เป็นหน่วยงานหลัก ร่ วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดท ากฎหมายหรือ
ระเบียบ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาที่ครอบคลุมในทุกกรณีทั้งเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
สาธารณภัย เหตุการณ์ทางการเมือง หรือการก่อ               
การร้าย ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือเยียวยา                 
ทุกประเภท เช่น กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บ 
และครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่ ม  เช่น เจ้ าหน้าที่ รั ฐ 
ประชาชน ชาวต่างชาติ เพ่ือให้การให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาของภาครัฐมีหลักเกณฑ์มาตรฐานและเกิดความ
ชัดเจน 

เ ห็ น ค ว ร มอบหมา ย ให้ ส า นั ก ง า น ปลั ด ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นหน่วยงานหลักในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยา                 
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองและเหตุการณ์ความรุนแรงอ่ืน ๆ เนื่องจาก                       
2 กรณีดังกล่าวยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ใน
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาที่ชัดเจนในขณะที่กรณี             
อ่ืน ๆ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
2559) มีกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือให้การช่วยเหลือเยียวยา
ประชาชนเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และ               
เป็นธรรม และ สปน.เป็นหน่วยงานที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

 
25. เรื่อง รายงานผลการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566              
ไตรมาสที่ 1 ของกรมบังคับคดี 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอรายงานผลการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบ
การบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 สามารถผลักดันทรัพย์สินรวมคิดเป็นเงินจ านวน 
57,743,843,816.58 บาท ประกอบด้วย การขายทอดตลาด คิดเป็นเงินจ านวน 20,149,400,232.18 บาท การงด
การบั งคับคดี  คิด เป็น เงินจ านวน 14,848,635,800.48 บาท และการถอนการบั งคับคดี  คิด เป็นงิน  
22,745,807,783.92 บาท  
  ทั้งนี้  ผลการด าเนินการที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบ
การบังคับคดี (การขายทอดตลาด การงดการบังคับคดี และการถอนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น
เงินรวมทั้งปีงบประมาณจ านวน 147,010,951,016 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นเงินรวมทั้งปีงบประมาณ 
จ านวน 160,164 ,524,851 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 คิดเป็นเงินรวมทั้ งปีงบประมาณ จ านวน  
178,246,240,853 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นเงินรวมทั้งปีงบประมาณ จ านวน 198,869,293.838 บาท 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คิดเป็นเงินรวมทั้งปีงบประมาณ จ านวน  226,306,802,462.97 บาท 
  กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีมาโดยตลอดซึ่งเป็น
การอ านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ส่งผลให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้และลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ 
รวมทั้งมีส่วนสนับสนุนการเสริมสร้างสภาพคล่องและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการ เสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และความเชื่อม่ันของผู้ลงทุนทั้งในและนอกประเทศ 
 
26.  เรื่อง  ข้อเสนอโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบในหลักการด าเนินโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ   
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  สาระส าคัญของโครงการ  
  สืบเนื่องจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะกลายเป็นวิกฤต
หนักของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับภาคการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่มีความห่วงใยในเรื่องนี้ ต้องการให้ทุกภาคส่วนวางแผนแก้วิกฤตดังกล่าวอย่างยั่งยืน 
ดังนั้น คาดว่าในอีก 11 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุของไทยจะสูงขึ้นเป็น 28%  ถือเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด ส่วนด้าน
ผลิตภาพแรงงานของไทยอยู่ในอันดับที่ 40 จาก 64 ประเทศ มีแรงงานนอกระบบมากถึง 52% ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ไม่มี
สวัสดิการ ในระยะยาวจะกระทบต่อรัฐในการจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณด้านสุขภาพ ขณะที่
กลุ่มผู้ ว่างงานและอยู่นอกระบบการศึกษา (Non Education Employer Development :  NEED) มีมากถึง                   
1.3 ล้านคน หากปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามภาวะปกติในทศวรรษหน้าประเทศไทยจะเผชิญปัญหาหนัก ซึ่งช่องว่าง
ดังกล่าวสามารถเข้าไปพัฒนาได้ คือ การเตรียมพัฒนาก าลังคนให้ท างานได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งต้องใช้เวลาและ
เตรียมการตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพัฒนาก าลังคนอย่างเต็มก าลังเพื่อให้ประเทศก้าวผ่านวิกฤตนี้   
  กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนระยะสั้น ในช่วง 3-6 เดือน ข้างหน้าของปี 
2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณค่า” เพ่ือสร้างความสุขให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ คือ ครูเกษียณอายุ
ราชการ กลุ่มแรงงานไม่มีสวัสดิการ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ กลุ่มที่ต้องการอาชีพเสริมและมีแนวทางการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในระยะสั้น โดยจะเปิดรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส .ศธ.) ผ่านระบบ
ออนไลน์ วางเป้าหมายมีผู้สมัครกว่า 30,000 คน ซึ่งกระจายทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ และจะเป็นบุคลากรส าคัญในการ
ด าเนินการร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยพัฒนาก าลังคนทุกกลุ่มวัยในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมคนในอนาคต
และกลุ่มผู้สูงวัย เช่น เป็นครูอาสาสมัครจิตอาสา เพ่ือเข้ามาช่วยงานการศึกษา โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้า ถึง
การศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ และช่วยสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพเด็กที่อยู่
ในวัยเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขทั้งในด้านทักษะต่าง ๆ อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงดูแลปกป้องคุ้มครองนักเรียนให้มีความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีโอกาส
ด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ภายใต้โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) 
  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานท าและมีรายได้ โดยสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคม 
  2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือ
ช่วยงานด้านการศึกษา 
  3) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/ทักษะชีวิตเพ่ือสอนวิชาชีพ 
  4) เพ่ือยกระดับห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี หอสมุด
รัชมังคลาภิษก ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ กศน.ต าบล และศูนย์การเรียนชุมชน ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ/ทักษะชีวิต และเป็นสถานที่ส่งเสริมการรู้หนังสือ เพ่ือสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของ
สังคมเอกชนในการส่งเสริมให้ผู้สูงวัย 
  5) เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้จากวิชาชีพชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
 
27. เรื่อง สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนมกราคม 2566 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจ าเดือนมกราคม 2566 ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ   
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  สาระส าคัญ  

1. สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดือนมกราคม 2566 ดังนี้ 
   ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนมกราคม 2566 เท่ากับ 108.18 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 103.01 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป สูงขึ้นร้อยละ 5.02 (YoY) ชะลอตัวจากเดือน
ธันวาคม 2565 ที่สูงขึ้นร้อยละ 5.89 อยู่ระดับต่ าสุดในรอบ 9 เดือน ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานและ
อาหาร ขณะที่อุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้นจากภาคการท่องเที่ยว เทศกาลปีใหม่ และตรุษจีน ส่งผลให้การใช้จ่ายคึกคัก
กว่าปีที่ผ่านมา 
   เม่ือเทียบกับอัตราเงินเฟ้อต่างประเทศ (ข้อมูลล่าสุดเดือนธันวาคม 2565) พบว่า อัตรา
เงินเฟ้อของไทยอยู่ในระดับที่ดีกว่าหลายเขตเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อิตาลี  และเม็กซิโก 
รวมถึงประเทศในอาเซียน ลาว ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยเงินเฟ้อไทยต่ าเป็นอันดับที่ 32  จาก 129 เขตเศรษฐกิจที่
มีการประกาศตัวเลข ส่วนอัตราเงินเฟ้อไทยเฉลี่ยทั้งปี 2565 สูงขึ้นร้อยละ 6.08 (AoA) ต่ าเป็นอันดับท่ี 33 จาก 129 เขต
เศรษฐกิจที่มีการประกาศตัวเลข 
   อัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้ สูงขึ้นร้อยละ 5.02 (YoY) เป็นการสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวของ
สินค้าในหมวดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 3.18 (YoY) (เดือนธันวาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 
3.87) ตามราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะน้ ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นทุกประเภท ค่าไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม รวมทั้ง
ค่าโดยสารสาธารณะ (รถเมล์เล็ก/รถสองแถว รถแท็กซี่ เครื่องบิน) นอกจากนี้ วัสดุก่อสร้าง ค่าแรงช่าง ค่าใช้จ่ายส่วน
บุคคล (สบู่ถูตัว ยาสีฟัน ค่าแต่งผมชาย) สิ่งที่เกี่ยวกับท าความสะอาด (น้ ายาล้างจาน น้ ายาปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก) 
ราคาสูงขึ้น ส าหรับสินค้าที่ปรับลดลง อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า) เสื้อ
และกางเกง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ ารุงผิว แป้งผัดหน้า ผ้าอ้อมส าเร็จรูป และค่าสมาชิกเคเบิลทีวี และหมวดอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 7.70 (YoY) (เดือนธันวาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 8.87) โดยเฉพาะ
อาหารส าเร็จรูป (กับข้าวส าเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง/ข้าวกล่อง อาหารเช้า) ผักและผลไม้สด (ต้นหอม มะเขือ ผักบุ้ง 
แตงโม ส้มเขียวหวาน มะม่วง) ข้าวสาร และไข่ไก่ สาเหตุส าคัญยังคงเป็นต้นทุนที่อยู่ระดับสูง และอุปสงค์ท่ีเพ่ิมขึ้นในช่วง
เทศกาลและวันหยุดยาว ตามสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง อาทิ 
เนื้อสุกร จากปริมาณท่ีมีเพียงพอต่อความต้องการ ผักสดและผลไม้บางชนิด (ขิง ถั่วฝักยาว พริกสด แครอท ทุเรียน) 

เงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก สูงขึ้นร้อยละ 3.04 (YoY) ชะลอตัว
เล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่สูงขึ้นร้อยละ 3.23 (YoY) ตามต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง 

ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนนี้ เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 0.30 (MoM) ตาม
การสูงขึ้นของสินค้าในหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 0.41  สาเหตุส าคัญมาจากราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าส าคัญหลายรายการที่ราคา
ลดลง อาทิ สิ่งที่เกี่ยวกับท าความสะอาด (น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาล้างจาน ผงซักฟอก) เสื้อผ้าบุรุษและสตรี ตู้เย็น 
และหม้อหุงข้าวไฟฟ้า และหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.13 อาทิ ผลไม้สด 
(ส้มเขียวหวาน องุ่น มะม่วง) จากอุปสงค์ท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงเทศกาล และไข่ไก่ เนื่องจากปริมาณมีไม่มากนัก ส าหรับสินค้า
ที่ราคาลดลง อาทิ ผักสด (ผักบุ้ง ผักชี ต้นหอม) เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวยท าให้ผลผลิตกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติ 
ข้าวสารเจ้าและข้าวสารเหนียว เนื่องจากการจัดโปรโมชัน น้ ามันพืชปรับลดลงตามราคาปาล์มดิบ และซอสหอย
นางรมปรับลดลงตามโปรโมชัน 

2. แนวโน้มเงินเฟ้อ 
 แนวโน้มเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ลดลง ปัจจัยที่ท า

ให้เงินเฟ้อขยายตัวยังคงเป็นราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน ทั้งน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม ที ่ส่งผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อเงินเฟ้อ และราคาสินค้าในกลุ ่มอาหารที่ปรับสูงขึ ้นตามต้นทุนการผลิต ที่ยังอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าจ้างแรงงาน ประกอบกับอุปสงค์ใน
ประเทศปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากภาคการท่องเที่ยว และนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลก
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มีแนวโน้มชะลอตัว ซึ่งจะท าให้ความต้องการบริโภคโดยรวมและราคาน้ ามันเชื้อเพลิงชะลอตัว และเงินบาทที่แข็งค่า
ขึ้นจะส่งผลให้ต้นทุนการน าเข้าสินค้าของไทยลดลง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่กดดันให้อัตราเงินเฟ้อของไทยไม่สูงมากนัก 
  ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2566 อยู่ระหว่างร้อยละ                 
2.0 – 3.0 ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของไทย และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญ จะมีการทบทวนอีกครั้ง 

 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวม เดือนมกราคม 2566 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 51.3 
จากระดับ 50.4 ในเดือนก่อนหน้า อยู่ในช่วงความเชื่อม่ันต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และอยู่ระดับสูงสุดในรอบ 44 เดือน 
เป็นการปรับเพ่ิมข้ึนทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต                 
(3 เดือนข้างหน้า) อยู่ในระดับที่มีความเชื่อมั่น คือยังสูงกว่าระดับ 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 15 สาเหตุของการปรับเพิ่ม
ขึ ้นมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที ่ยว ที่มีการเปิดประเทศรับ
นักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และการเปิดประเทศของจีน ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมถึงราคา
สินค้าเกษตรส าคัญอยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจสูงขึ้ น ขณะที่ราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคและน้ ามันเชื้อเพลิงชะลอตัวลง จะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป 
 
28. เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ                   
ปี 2565 และประชารัฐสวัสดิการใหม่แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
กระทรวงการคลัง (คณะกรรมการฯ) เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการ
แห่งรัฐ  ปี 2565  และประชารัฐสวัสดิการใหม่แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและกรอบระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการฯ ปี 2565 โดยในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาในการด าเนินการและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้รายงานคณะรัฐมนตรีทราบใน
โอกาสแรกด้วย 
  2. เห็นชอบการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่  
  3. มอบหมายให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้รับผิดชอบก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประชารัฐสวัสดิการ
ส าหรับผู้ใด้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ และผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ใช้สิทธิ์แทน รวมถึงการก าหนดแนวทาง                 การ
ด าเนินการกับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ที่กระท าผิดหลักเกณฑ์การจัดสรรประชารัฐสวัสดิการ 
  4. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกฉินหรือจ าเป็น จ านวน 9,140.3511 ล้านบาท ให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม 
   สาระส าคัญ 
  รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 กรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการฯ ปี 2565 และข้อเสนอประชารัฐสวัสดิการใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 
   1.1 จ านวนผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง 
   โครงการฯ ปี 2565 ได้เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
และเปิดให้มีการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนจ านวนทั้งสิ้น 
22,295,265 ราย โดยมีผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น  21,018,640  ราย (มีสถานะแสดงข้อความว่า 
“กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว”) และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
แล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง มีจ านวนทั้งสิ้น 19,647,241 ราย (มีสถานะแสดง
ข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์”) คิดเป็นร้อยละ 93.48 ของผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนส าเร็จ ทั้งนี้ 
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จ านวนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง มีจ านวนทั้งสิ้น 1,371,399 ราย (มีสถานะแสดงข้อความว่า 
“สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์”) คิดเป็นร้อยละ 6.52 ของผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนส าเร็จ 
   1.2 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ 
   จ านวนผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี 2565 ที่ส่งตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณสมบัติ 46 หน่ายงาน มีจ านวน 19,647,241 ราย เป็นผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตาม
โครงการฯ ปี 2565 จ านวน 14,596,820 ราย และผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 
2565 จ านวน 5,050,421 ราย 
   ทั้งนี้ รายละเอียดผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จ านวน 5,050,421  ราย 
แบ่งตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติได้ ดังนี้ 1) เป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์มีจ านวน 42,785 ราย 2) ไม่ผ่าน
เกณฑ์รายได้ มีจ านวน 1,250,072 ราย 3) ไม่ผ่านเกณฑ์ทรัพย์สินทางการเงิน มีจ านวน 1,331,764 ราย 4) ไม่ผ่าน
เกณฑอ์สังหาริมทรัพย์ มีจ านวน 2,919,610 ราย และ 5) ไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สิน มีจ านวน 434,362 ราย 
  2. กรอบระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ ปี 2565 
  การก าหนดการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติและเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตน กระบวนการ
อุทธรณ์ และการเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
  ตารางก าหนดการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 
และเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตน กระบวนการอุทธรณ์ และการเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการ 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติและเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตน 1 มีนาคม 2566 

 
2. กระบวนการอุทธรณ์ (กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ) 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 

2566 (62 วัน) 
3. การเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการ1/ 1 เมษายน 2566 
4. การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์และเริ่มกระบวนการ
ยืนยันตัวตน 

20 มิถุนายน 2566 

5. การเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการส าหรับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ 2/ 1 กรกฎาคม 2566 
 
หมายเหตุ: 1/ 2/หลักเกณฑ์การเริ่มใช้สิทธิ์และการได้รับสิทธิ์ย้อนหลังเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ                 
ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
  3. ข้อเสนอประชารัฐสวัสดิการใหม่ 
   3.1 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น สินค้าเพ่ือการศึกษาและวัตถุดิบเพ่ือ
เกษตรกรรม 
    1) ผลการด าเนินการที่ผ่านมา: จ านวนผู้ใช้สิทธิ์มีจ านวนสูงถึงกว่าร้อยละ 98 ของ
จ านวนผู้มีบัตรฯ ทั้งหมด และผู้มีบัตรฯ ใช้สิทธิ์โดยเฉลี่ยกว่าร้อยละ 99 ของวงเงินสวัสดิการที่ได้รับในแต่ละเดือน ซ่ึง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯ ประมาณ 43,270.92 ล้านบาท 
    2) วัตถุประสงค์: เพ่ือสนับสนุนการลดภาระค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคให้แก่             
ผู้มีบัตรฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการปรับปรุงสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
เนื่องจากวงเงินสิทธิ์ ณ ปัจจุบันเป็นการค านวณตามสภาวะทางเศรษฐกิจและระดับราคาในอดีต (ก่อนช่วงเวลาของ
โครงการฯ ปี 2560 และปี 2561) และยังไม่เคยมีการปรับปรุงใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับราคาที่มีการปรับเพ่ิมขึ้น
ในทุก ๆ ปี ซึ่งจากการพิจารณาใช้ช้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย (Low Income Price Index  : LPI) ของ
กระทรวงพาณิชย์ หากพิจารณาเฉพาะหมวดสินค้าที่จ าเป็น ได้แก่  (1) ข้าว แป้ง (2) ไข่และผลิตภัณฑ์นม (3) เครื่อง
ประกอบอาหาร (4) เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ า  (5) ผักและผลไม้ และ (6) อาหารบริโภค-ในบ้าน พบว่า ระดับ
ราคาสินค้ากลุ่มดังกล่าวปรับเพิ่มข้ึนมากเกือบถึงอัตราร้อยละ 10 ในช่วงเวลาปี 2563-2565 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
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ระดับราคาในช่วงเวลาปี 2556-2558 อีกทั้ง  พบว่า ภาพรวมทุกรายการของดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยที่รวม
หมวดหมู่อ่ืน ๆ เช่น หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 
เป็นต้น ในช่วงเวลาปี 2563-2565 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของระดับราคาในช่วงเวลา ปี 2556-
2558 ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้มีการคงสวัสดิการ และปรับเพ่ิมวงเงินสวัสดิการให้ใกล้เคียงกับการเปลี่ยนระดับราคา
สินค้าและภาวะทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
    3) สวัสดิการใหม่: วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น สินค้าเพ่ือการศึกษา
และวัตถุดิบเพ่ือเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าฯ และร้านอ่ืน ๆ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนดเป็นจ านวน 300 บาทต่อ
คนต่อเดือนเท่ากันทุกคน และก าหนดช่วงเวลาการใช้จ่ายเป็นระหว่าง 05.00 น. – 23.00 น. กรณีมีวงเงินคงเหลือใน
เดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ และผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ใช้สิทธิ์แทน 
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด 
    4) กลุ่มเป้าหมาย: จ านวน 15.50 ล้านคน ซึ่งเป็นการประมาณการจากจ านวนผู้มี
บัตรฯ ที่คาดว่าจะผ่านคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 (รวมจ านวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ์เพิ่มจากการอุทธรณ์) 
    5) งบประมาณ: 55,800 ล้านบาทต่อปี โดยใช้เงินจากกองทุนฯ 
   3.2 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 
    1) ผลการด าเนินการที่ผ่านมา: จ านวนผู้ ใช้สิทธิ์มีจ านวนประมาณร้อยละ                   
15-30 ของจ านวนผู้มีบัตรฯ ทั้งหมด และผู้มีบัตรฯ ใช้สิทธิ์โดยเฉลี่ยกว่าร้อยละ 98 ของวงเงินสวัสดิการที่ได้รับใน                     
แต่ละเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯ ประมาณ 620.40 ล้านบาท 
    2) วัตถุประสงค์: เพ่ือให้การสนับสนุนการลดภาระค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค
ให้แก่ผู้มีบัตรฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังเป็นการปรับปรุงสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
โดยข้อมูลของกระทรวงพลังงานและคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน พบว่า ระดับราคาก๊าซธรรมชาติของโลก
ปรับเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องและมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงในระยะต่อไป จากปัญหาอุปทานด้านพลังงานที่ อยู่ในภาวะตึงตัว 
โดยราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มตามข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ 393 บาทต่อถัง ปรับราคาสูงขึ้นเป็น 408 บาท
ต่อถังในเดือนกันยายน 2565 และยังคงตรึงราคาไว้ถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี กระทรวงพลังงานได้มีการประเมินว่าราคา
ก๊าซหุงต้มจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น เพ่ือปรับปรุงให้สวัสดิการสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงควร
มีการปรับเพ่ิมวงเงินสวัสดิการให้ใกล้เคียงกับการเปลี่ยนระดับราคาสินค้าและภาวะทางเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนั้น จึง
เห็นควรเสนอให้มีการคงสวัสดิการ และปรับเพ่ิมวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 
    3) สวัสดิการใหม่: วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวง
พลังงานก าหนดจ านวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (ค านวณจากร้อยละ 20 ของราคาก๊าซหุงต้มในเดือนกุมภาพั นธ์ 
2566 ที่เท่ากับ 408 บาท) และก าหนดช่วงเวลาการใช้จ่ายเป็นระหว่าง 05.00 น. - 23.00 น. กรณีมีวงเงินคงเหลือจะ
ไม่มีการสะสมไปในรอบถัดไป ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ และผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ใช้สิทธิ์แทน จะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด 
    4) กลุ่มเป้าหมาย: จ านวน 7.50 ล้านคน ซึ่งเป็นการประมาณการจากจ านวนผู้ใช้
สิทธิ์สูงสุดในปัจจุบัน และผู้มีบัตรฯ ที่คาดว่าจะใช้สิทธิ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากโครงการฯ ปี 2565 
    5) งบประมาณ: 2,400 ล้านบาทต่อปี โดยใช้เงินจากกองทุนฯ 
   3.3 วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 
    1) ผลการด าเนินการที่ผ่านมา: จ านวนผู้ใช้สิทธิ์มีจ านวนประมาณร้อยละ 10 ของ
จ านวนผู้มีบัตรฯ ทั้งหมด ซึ่งใช้สิทธิ์โดยเฉลี่ยร้อยละ 30 - 90 ของวงเงินสวัสดิการที่ได้รับในแต่ละเดือน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินค่าโดยสารรถ ขสมก. และรถไฟฟ้า มีการใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯ ประมาณ 257.20 
ล้านบาท วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. มีการใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯ ประมาณ 65.79 ล้านบาท และวงเงินค่าโดยสาร
รถไฟ มีการใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯ ประมาณ 154.40 ล้านบาท 
    2) วัตถุประสงค์: เพ่ือให้การสนับสนุนการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่าน
ระบบขนส่งสาธารณะให้แก่ผู้มีบัตรฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควรปรับปรุงข้อจ ากัดของสวัสดิการปัจจุบัน ได้แก่ ประเภท
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รถโดยสารสาธารณะที่สามารถใช้สวัสดิการได้มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับระบบขนส่งสาธารณะทั่วไปที่ผู้มีบัตรฯ 
สามารถใช้ได้ ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่การใช้บริการ โดยปัจจุบันผู้มีบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 และปี 
2561 นอกเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล จะไม่สามารถใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะใน กทม. ได้ 
ส่งผลให้มีผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนใน กทม. น้อย แม้ว่าจะเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ส าคัญของ กทม. และการก าหนด
วงเงินแยกรายประเภทรถโดยสารส่งผลให้ผู้มีบัตรฯ สูญเสียวงเงินรถโดยสารสาธารณะในส่วนที่ไม่ได้ใช้ไป ดังนั้นจึง
เห็นควรเสนอให้คงสวัสดิการวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ และปรับปรุงเงื่อนไขสวัสดิการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีบัตรฯ 
    3) สวัสดิการใหม่: วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อ
คนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้รับระบบขนส่ง 8 ประเภท ได้แก่ (1) รถ ขสมก. (2) รถ บขส. (3) รถไฟฟ้า 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร 
(Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จ ากัด (4) 
รถไฟ (5) รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการ กทม. (6) รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน (7) รถสอง
แถวรับจ้าง และ (8) เรือโดยสารสาธารณะ โดยไม่จ ากัดวงเงินตามประเภทรถ กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มี
การสะสมไปในเดือนถัดไป ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ และผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ใช้สิทธิ์แทน จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
    4) กลุ่มเป้าหมาย: จ านวน 390,000 คน ซึ่งเป็นการประมาณการจากจ านวนผู้ใช้
สิทธิ์สูงสุดในปัจจุบัน และผู้มีบัตรฯ ที่คาดว่าจะใช้สิทธิ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากโครงการฯ ปี 2565 
    5) งบประมาณ: 3,510 ล้านบาทต่อปี โดยใช้เงินจากกองทุนฯ 
   3.4 มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา 
    1) ผลการด าเนินการ: วงเงินค่าไฟฟ้ามีจ านวนผู้ลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์จ านวน
ประมาณร้อยละ 56 ของผู้มีบัตรฯ ทั้งหมด โดยผู้ใช้สิทธิ์มีจ านวนประมาณร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 
ซึ่งใช้สิทธิ์โดยเฉลี่ยร้อยละ 78 ของวงเงินสวัสดิการที่ได้รับในแต่ละเดือนซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการใช้
จ่ายเงินจากกองทุนฯ ประมาณ 1,783.46 ล้านบาท และวงเงินค่าน้ าประปามีจ านวนผู้ลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์
จ านวนประมาณร้อยละ 8 ของผู้มีบัตรฯ ทั้งหมด โดยผู้ใช้สิทธิ์มีจ านวนประมาณร้อยละ 17 ของจ านวนผู้ได้รับสิทธิ์ 
ซึ่งใช้สิทธิ์โดยเฉลี่ยร้อยละ 95 ของวงเงินสวัสดิการที่ได้รับในแต่ละเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการใช้
จ่ายเงินจากกองทุนฯ ประมาณ 159.96 ล้านบาท 
    2) วัตถุประสงค:์ เพ่ือบรรเทาค่าครองชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้มีบัตรฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้เป็นสวัสดิการหลักที่ไม่มีเวลาหมดอายุ เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายในการช าระค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปาเป็นค่าใช้จ่ายประจ าที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพของผู้มีบัตรฯ 
รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการได้รับเงินช่วยเหลือโดยวิธีการจ่ายตรงระหว่างกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกับผู้ให้
บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือให้ผู้มีบัตรฯ มีเงินสดเพ่ือน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีพในเรื่องอ่ืน ดังนั้น จึงเห็น
ควรเสนอให้ก าหนดให้สวัสดิการค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปาเป็นสวัสดิการหลักท่ีไม่มีวันหมดอายุ และปรับปรุงวิธีการให้
สวัสดิการ 
    3) สวัสดิการใหม่: (1) กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน 
ให้ผู้มีบัตรฯ ได้รับวงเงินส าหรับช าระค่าไฟฟ้า วงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีท่ีใช้เกินวงเงินที่ก าหนด ผู้มี
บัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด (2) กรณีค่าน้ าประปา สนับสนุนค่าน้ าประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อ
เดือน กรณีใช้น้ าประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท 
และจะต้องช าระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเองแต่หากผู้มีบัตรฯ มีการใช้น้ าประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ จะเป็น
ผู้รับภาระค่าน้ าประปาทั้งหมด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายค่าบริการให้ผู้ให้บริการโดยตรง ใน
การนี้ ผู้ ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ และผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ใช้สิทธิ์แทน จะต้องปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการฯ ก าหนด 
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    4) กลุ่มเป้าหมาย: (1) ค่าไฟฟ้า ประมาณการกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 910,000 
ครัวเรือน (2) ค่าน้ าประปา ประมาณการกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 220,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ เป็นการประมาณการจาก
จ านวนผู้ใช้สิทธิ์สูงสุดในปัจจุบัน และผู้มีบัตรฯ ที่คาดว่าจะใช้สิทธิ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากโครงการฯ ปี 2565 
    5) งบประมาณ: (1) ค่าไฟฟ้า คาดว่าจะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,439.80 ล้าน
บาทต่อปี (2) ค่าน้ าประปา คาดว่าจะใช้งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น 264 ล้านบาทต่อปี 
   ทั้งนี้ ผู้มีบัตรฯ ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์กับผู้ให้บริการ ได้แก่ ส านักงานการไฟฟ้านคร
หลวง ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ส านักงานการประปานครหลวง 
และส านักงานการประปาภูมิภาค (ผู้ให้บริการ) โดยผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการฯ กับ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหากผู้มีบัตรฯ ลงทะเบียนและได้รับ
สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่มีการใช้ค่าไฟฟ้าและน้ าประปาภายในวงเงินที่ก าหนด ผู้ให้บริการจะต้องส่งข้อมูลให้
กรมบัญชีกลาง เพ่ือที่กรมบัญชีกลางจะใช้เงินจากกองทุนฯ ช าระให้ผู้ให้บริการโดยตรง 
   3.5 งบประมาณส าหรับข้อเสนอประชารัฐสวัสดิการใหม่ 
   งบประมาณส าหรับการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ ประมาณการรวมทั้งสิ้น 65,413.80 
ล้านบาทต่อปี โดยขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 9,140.3511 ล้านบาท เพ่ือน ามาสมทบกับเงินกองทุนฯ ส าหรับการด าเนินการ
ตามข้อเสนอประชารัฐสวัสดิการใหม่ต่อไป 
  ผลกระทบ 
  1. สามารถระบุตัวผู้มีรายได้น้อย ท าให้มีฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่ง
จะท าให้รัฐบาลสามารถน าไปใช้ก าหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  2. สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีบัตรฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
ก าหนดให้เป็นสวัสดิการหลักที่ไม่มีเวลาหมดอายุ อีกทั้งเป็นการปรับปรุงสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
  3. สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะให้แก่ผู้มีบัตรฯ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และก าหนดให้เป็นสวัสดิการหลักที่ไม่มีเวลาหมดอายุ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพสวัสดิการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีบัตรฯ 
  4. สามารถบรรเทาค่าครองชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้มีบัตรฯ 
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้เป็นสวัสดิการหลักที่ไม่มีเวลาหมดอายุ รวมถึงปรับปรุงวิธีการให้สวัสดิการ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
29. เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
(กพม.) เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบผลการทบทวนการโอนส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สชน.) ไปเป็นขององค์การสวน
สัตว์ (อสส.)  
  2. เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) และมอบหมายให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ในการจัดท าร่างกฎหมายเพ่ือการจัดตั้ง
องค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระส าคัญ 
  1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (23 สิงหาคม 2565) เห็นชอบให้ทบทวนการโอน สชน. ไปเป็นของ อสส. ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และให้พิจารณาการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ ต่อไป ตามที่
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เสนอ 
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  2. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวกับการทบทวนการโอน สชน. ไปเป็นของ อสส. มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 การเปรียบเทียบลักษณะองค์กรระหว่าง สชน. และ อสส. 

ประเด็น สาระส าคัญ 
1) วัตถุประสงค์การ
จัดตั้ง/ลักษณะภารกิจ 

- สชน. เปิดให้บริการทั้งกลางวันและกลางคืนและมีการให้บริการอ่ืนที่นอกเหนือจากการ
เป็นเพียงสวนสัตว์ โดยมุ่งเน้นด าเนินกิจการในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมบนพ้ืนฐานทางธรรมชาติ (Nature Theme Park) ที่สร้างจุดขายของแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย สร้างรายได้ และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ 
- อสส. เป็นแหล่งเรียนรู้ ด าเนินกิจการมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิจัยอนุรักษ์ 
บ ารุงและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ รวมทั้งเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้และเป็น
สถานที่พักผ่อน 
- กรณีการโอน สชน. หน่วยงานจะต้องปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียว ซึ่งต้องอาศัยทักษะในการบริหารจัดการที่แตกต่างกันจึงอาจเกิดความล่าช้าในการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับบทบาทใหม่ 

2) สถานะของ
หน่วยงาน 

- สชน. มีสถานะเป็นองค์การมหาชน 
- อสส. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 
- กรณีการโอน สชน. จะท าให้ สชน. มีสถานะเปลี่ยนจากองค์การมหาชนเป็นรัฐวิสาหกิจ 
ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานและการบริหารงานบุคคล เช่น โครงสร้าง
เงินเดือน การประเมิน และสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ1 

3) โครงสร้างองค์กร
และบุคลากร 

- สชน. เป็นองค์กรเดี่ยวขนาดเล็กและมีสายบังคับบัญชาสั้น (4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริการ 
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง และฝ่ายขายและวิจัยการตลาด) 
และมีกรอบอัตราก าลัง 239 อัตรา ท าให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน  
- อสส. เป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีสายบังคับบัญชายาว (11 ส านักและ 7 สวนสัตว์ ) มี
กรอบอัตราก าลัง 1,942 อัตรา 
- กรณีการโอน สชน. อาจท าให้การบริหารงานขาดความยืดหยุ่น ไม่คล่องตัวเท่ากับ อสส. 
และบุคลากรต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และปรับแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบใหม่ที่แตกต่างไปจากองค์การมหาชน 

4) สถานะทางการเงิน - สชน. สามารถหารายได้มาเป็นทุนสะสม โดยมีรายได้จากการด าเนินงานสูงกว่าเงิน
อุดหนุน (มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยของเงินรายได้จากการด าเนินงานร้อยละ 54.35 ต่อเงิน
อุดหนุน ร้อยละ 45.65) 
- อสส. พ่ึงพางบประมาณจากรัฐค่อนข้างสูง โดยมีรายได้จากเงินอุดหนุนสูงกว่ารายได้
จากการด าเนินงานทุกปี (มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยของเงินรายได้จากการด าเนินงาน ร้อยละ 
36.56 ต่อเงินอุดหนุน ร้อยละ 63.44) 
- กรณีการโอน สชน. ดังกล่าวท าให้ อสส. ได้รับการส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงิน แต่
ในทางกลับกันก็อาจท าให้ อสส. มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องบ ารุงรักษาและ
พัฒนาสวนสัตว์เพ่ิมอีกหนึ่งแห่ง 
- อสส. อยู่ระหว่างการลงทุนเพ่ือก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่จึงยังขาดความพร้อมในการ
บริหารจัดการ 

   2.2 การเปรียบเทียบระหว่างการโอน สชน. ไปเป็นของ อสส. และการจัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารไนท์ซาฟารีฯ พบว่า กรณีจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ เป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมกว่าการโอนไป
เป็นของ อสส. มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 



46 
 

ประเด็น เหตุผลของการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ 
1 )  ค่ า ใช้ จ่ า ย ในการ
ด าเนินการ 

การโอน สชน. ไปเป็นหน่วยงานหนึ่งใน อสส. มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น อาจท าให้ 
เป็นภาระด้านงบประมาณแก่ อสส. เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากสวนสัตว์เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนสัตว์  ทั้งนี้ อาจจ าเป็นต้อง
พ่ึงพางบประมาณรัฐมากยิ่งข้ึน 

2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายบุคลากรกรณีจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ต่ ากว่ากรณีโอนไปเป็นของ อสส. 
เนื่องจากการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ จะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน 
ตามต าแหน่ง อัตราร้อยละ 70 ของอัตราเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน 
ตามต าแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม (ท่ีเคยเป็นผู้ปฏิบัติงาน สพค.) ดังนั้น การจัดตั้ง 
องค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ จึงมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลง 

3) การประมาณความ
คุ้มค่าในระยะ 5 ปี 

การประมาณการจากรายได้และค่าใช้จ่ายกรณีการโอน สชน. ไปเป็นของ อสส.  พบว่า 
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย แต่กรณีจัดตั้งองค์การบริหาร 
ไนท์ซาฟารีฯ พบว่า มีรายได้ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) สูงกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละปี  
(มากกว่า 10 เท่า) และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในปีที่ 4 

4) ผลดี/ผลกระทบ ผลดี : เกิดความต่อเนื่องในการท างานในภารกิจที่ยังคงเดิมในการจัดสวนสัตว์กลางคืน
ในลักษณะ Natural Theme Park และการบริหารงานในรูปแบบองค์การมหาชนซึ่ง
อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับเดิม และมีโอกาสปรับโครงสร้างการบริหาร
จัดการองค์กรใหม่ให้เหมาะสมสอดรับกับบริบทแวดล้อมในปัจจุบันและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งปรับลดขนาดของอัตราก าลังด้านบุคลากรให้
เหมาะสม ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการองค์กรได้คล่องตัว 
ผลกระทบ : ผู้ปฏิบัติงาน สพค. ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ จะได้รับเงินเดือนลดลง 

  3. หลักการการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ 
   สพค. ได้จัดท าค าขอจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ 2 โดยมีเหตุผลความจ าเป็น
เนื่องมาจากผลการวิเคราะห์ทบทวนการโอนไปเป็นของ อสส. พบว่า การจัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นใหม่เป็นทางเลือกที่
ดีกว่า มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ สาระส าคัญ 
1) วัตถุประสงค์การ
จั ด ตั้ ง อ ง ค์ ก า ร
มหาชน 

เช่น (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ Natural Theme Park และไนท์ซาฟารี ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีมาตรฐานในระดับสากล (2) บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมและพ้ืนฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งภาคการท่องเที่ยวของ
เอกชนและชุมชนให้เกิดการสร้างร้ายได้ (3) ส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและกาคเอกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ รวมทั้ง
พัฒนาตลาดการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของท้องถิ่นให้ดีขึ้น (4) ประสานงานและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยง
ภาคการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับการ
ท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน และ (5) ส่งเสริมและจัดให้มีการบ ารุงและเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพ่ือรักษาและอนุรักษ์ไว้
มิให้สูญพันธุ์ และเพ่ือการศึกษา การวิจัย รวมถึงด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการสวนสัตว์และ
ธุรกิจอ่ืนเพื่อประโยชน์แก่องค์การ 

2) ประโยชน์จากการ
จัดตั้ง 

ด้านเศรษฐกิจ : เกิดรายได้ทางตรงจากเชียงใหม่ในท์ซาฟารี (เช่น รายได้จากการขาย
สินค้าและรายได้จากการให้บริการ) และรายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการท่องเที่ยวของ
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นักท่องเที่ยวและรายได้ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ)  เกิด
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง รวมถึงมีการจ้างงานและกระจายรายได้ในธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง 
ด้านสังคม : มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งการกระจายรายได้ไปยัง
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ท าให้ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าทางสังคมและท าให้
ชุมชนเข้มแข็ง มีอาชีพมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม : มีการอนุรักษ์รักษาและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติท่องเที่ยวบน
ฐานทรัพยากรที่ยั่งยืนเชิงนิเวศ 

3) แผนการจัดตั้ง ด้านการเงิน : ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐในปีที่ 1-3 และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป ไม่ต้องขอรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐ เนื่องจากสามารถสร้างรายรับได้สูงกว่ารายจ่าย 
ด้านบุคลากร  :  ปรับขนาดองค์กรให้ เล็กลง โดยปรับลดต าแหน่งผู้บริหารระดับ             
รองผู้อ านวยการและก าหนดปรับกรอบอัตราก าลังเป็น 263 อัตรา (เดิม สพค. มีกรอบ
อัตราก าลัง 360 อัตรา) ทั้งนี้ ได้จัดท าแผนการถ่ายโอนบุคลากรของ สพค. รองรับแล้ว โดย
มีสาระส าคัญ เช่น (1) บรรจุผู้ปฏิบัติงาน อัตราก าลัง 256 อัตราไปเป็นขององค์การบริหาร
ไนท์ซาฟารีฯ (2) ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ ให้
เริ่มนับเวลาการท างานใหม่ และให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามต าแหน่ง 
ในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราเงินเดือนค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามต าแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม 
ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ าในแต่ละระดับ รวมทั้งได้รับสวัสดิการและ
ประโยชน์อย่างอ่ืน ตามที่คณะกรรมการองค์การมหาชนก าหนด และ (3) ก าหนดให้
จ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราเงิน เดือนและการ
เริ่มนับอายุงานใหม่โดยเบิกจ่ายจากเงินทุนสะสมของ สพค. ตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

  4 กพม. ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาการทบทวนการโอน 
สชน. ไปเป็นของ อสส. และการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ แล้ว มีความเห็นว่ า การปรับเปลี่ยนหน่วยงาน
ภายใน สพค. ล่วงเลยเวลามากว่า 5 ปี ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จในส่วนของการโอนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ไปเป็นของกรมธนารักษ์ และมีการตราพระราชกฤษฎีกายุบเลิก 
สพค. พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้มีการโอน สชน. ไปเป็นของ อสส. ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ซึ่ง อสส. 
ได้แก้ไขและประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 แล้ว (โดยปรับแก้ไข
วัตถุประสงค์ หน้าที่และอ านาจของ อสส. ให้สอดคล้องกับขอบเขตงานที่ขยายเพ่ิมขึ้น และก าหนดให้โอนเงินและ
ทรัพย์สินจาก สพค. ในส่วนของ สชน. มาเป็นทุนของ อสส.) แต่ด้วยรูปแบบของรัฐวิสาหกิจที่แตกต่างจากองค์การ
มหาชน ท าให้เกิดปัญหาการโอนหน่วยงานไม่แล้วเสร็จ สพค. ก็ต้องด าเนินการตามภารกิจซึ่งเป็นต้นทุนของภาครัฐ 
แต่ขาดทิศทางท่ีชัดเจนในรูปแบบและกรอบเวลาการโอน ท าให้บุคลากรขาดขวัญก าลังใจและเกิดผลกระทบด้านอ่ืน ๆ 
จึงเห็นควรให้รายงานผลการทบทวนการโอนและจัดตั้ง สชน. เป็นองค์การมหาชนเสนอฝ่ายบริหารและอนุมัติใน
หลักการให้มีการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ ในส่วนของการพิจารณาบทบัญญัติของร่างกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ ให้ด าเนินการตามกระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ต่อไป กพม. จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี 
_____________ 
1 โครงสร้างเงินเดือนของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (สพค.) เป็นไปตามที่คณะกรรมการองค์การมหาชนก าหนด เช่น ผู้อ านวยการ สชน. มี

อัตราเงินเดือนขั้นสูงอยู่ที่ 220,000 บาท ส าหรับ อสส. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เช่น ผู้อ านวยการ อสส. มี อัตรา

เงินเดือนขั้นสูงอยู่ที่ 99,970 บาท ในส่วนของสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของสองหน่วยงานแตกต่างกันเล็กน้อย โดย สชน. ไม่มีเงินค่าช่วยเหลือบุตร แต่ อสส. 

มีเงินค่าใช้จ่ายช่วยเหลือบุตร 
2 สพค. ได้จัดท าค าขอฯ เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ผ่านรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เพื่อพิจารณา ซ่ึงรอง

นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ส่งเร่ืองดังกล่าวให้ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพม. ด้วยแล้ว  
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30. เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ าประกันสินเชื่อ Portfolio 
Guarantee Scheme ระยะที่ 10 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ผ่านโครงการค้ า
ประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (โครงการ PGS) ระยะที่ 10 และอนุมัติงบประมาณวงเงินรวมไม่เกิน 
7,125 ล้านบาท ส าหรับการด าเนินโครงการดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
  สาระส าคัญ 
  1. โครงการ PGS ระยะที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบกับปัญหาด้านสภาพคล่องและ
ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอ ให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยโครงการดังกล่าวมีสาระส าคัญ
สรุปได้ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกลไกการค้ าประกันสินเชื่อของบรรษัทประกัน

สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่สถาบันการเงิน
ในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs และเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่
มีศักยภาพที่ต้องการสินเชื่อแต่หลักประกันไม่เพียงพอหรือมีปัญหาด้านสภาพคล่อง ให้
มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินและสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ 

วงเงินค้ าประกันรวม 50,000 ล้านบาท โดย บสย. สามารถก าหนดเงื่อนไขและวงเงินค้ าประกันสินเชื่อ
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs แต่ละกลุ่ม หรือแต่ละสถาบันการเงิน หรือโครงการย่อย
แต่ละโครงการได้ตามความเหมาะสม 

วงเงินค้ าประกันสินเชื่อ
ต่อราย 

ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน และการยื่นขอค้ าประกันขั้นต่ าครั้ง
ละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 

อายุการค้ าประกัน ไม่เกิน 10 ปี 
ระยะเวลารับค าขอค้ า
ประกันสินเชื่อ 

2 ปี นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ 

ค่าธรรมเนียมการค้ า
ประกันสินเชื่อ 

รวมทั้งโครงการเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี และสามารถจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียม
การค้ าประกันสินเชื่อที่รัฐบาลจ่ายแทนผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละโครงการย่อยได้
ตามความเหมาะสม 

การจ่ายค่าประกัน
ชดเชย 

บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยตลอดโครงการ (10 ปี) ไม่เกินค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน
สินเชื่อที่ได้รับจากผู้ประกอบการ SMEs รวมกับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล เฉลี่ย
ทั้งโครงการไม่เกินร้อยละ 30 (รัฐบาลร้อยละ 14.5 บสย. ร้อยละ 15.75) โดย บสย. 
สามารถจัดสรรเงินส าหรับการจ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในแต่
ละกลุ่มและสามารถก าหนดเงื่อนไขในการแบ่งจ่ายค่าประกันชดเชยในแต่ละปีให้แก่
สถาบันการเงินและกลไกการจัดสรรวงเงินค้ าประกันให้กับสถาบันการเงินได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ บสย. จะเริ่มจ่ายค่าประกันชดเชยครั้งแรกในปีที่ 2 ของการค้ าประกัน
และในปีถัดไปจนสิ้นสุดการค้ าประกัน 

การขอรับการชดเชย บสย. ขอรับเงินงบประมาณชดเชยจากรัฐบาลส าหรับการชดเชยค่าธรรมเนียมการค้ า
ประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และการชดเชยการจ่ายค่าประกันชดเชยจาก
รัฐบาลเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 7,125 ล้านบาท (ร้อยละ 14.25*50,000 ล้านบาท) 
(บสย. ร่วมจ่ายค่าประกันชดเชยร้อยละ 15.75 คิดเป็นจ านวนเงิน 7,875 ล้านบาท) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า 76 ,900 ราย (เฉลี่ย 0.65              
ล้านบาทต่อราย) และก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินไม่ต่ ากว่า 60,000 ล้าน
บาท (1.2 เท่า) 

  2. กค.ได้จัดท ารายละเอียดการด าเนินการตามมาตรา 27 และมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือประกอบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยในส่วนของการ
ด าเนินการตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กค. แจ้งว่า ณ วันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2566 ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยมียอดคงค้าง จ านวน 1,000,616.357 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 
31.42 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท) ดังนั้น หากมีการ
อนุมัติโครงการ PGS ระยะที่ 10 จ านวน 7,125 ล้านบาท จะส่งผลให้ภาระที่รัฐต้องรับชดเชย ซึ่งเมื่อรวมโครงการที่
อยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้วจะมียอดคงค้างเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 1,009,935.117 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 31.71 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งยังคงไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 32 ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐก าหนดไว้ และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 29 ของ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว บสย. จะจัดท าบัญชีส าหรับการด าเนินกิจกรรม มาตรการหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจาก
บัญชีการด าเนินงานทั่วไป พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐมนตรี 
เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเเละเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
 
31. เรื่อง การเสนอผ้าขาวม้า : ผ้าอเนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบเอกสารน าเสนอรายการผ้าขาวม้า : ผ้าอเนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทยขึ้นทะเบียนเป็น
รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 
  2. เห็นชอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นผู้ลงนามในเอกสารน าเสนอรายการผ้าขาวม้า : ผ้าอเนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทย ใน
ฐานะตัวแทนของประเทศไทย เพ่ือเสนอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
ต่อยูเนสโก 
  สาระส าคัญ 
  1. สาระส าคัญของการน าเสนอ รายการ ผ้าขาวม้า : ผ้าอเนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทย                    
(Pha Khao Ma : Multifunctional cloths in Thai life) 
   1) คุณค่าความส าคัญ ผ้าขาวม้าเป็นผ้าทอพ้ืนเมือง มีลวดลายตารางสี่เหลี่ยมโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์มีขนาดกว้างประมาณ 60 - 80 เซนติเมตร และยาวประมาณ 120 - 180 เซนติเมตร สามารถพบได้ทั่วทุก
ภาคของประเทศ ซึ่งจะมีลวดลายหรือสีแตกต่างกันไปตามเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ผ้าขาวม้าเป็นผ้าสารพัด
ประโยชน์ เข้าถึงง่ายและผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยในหลายมิติมีการทอผ้าขาวม้าใช้เองในครัวเรือน แลกเปลี่ยนกันใน
หมู่บ้านและชุมชน มอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ และใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ
ไทยบ่งชี้ว่า มีการใช้ผ้าขาวม้าตั้งแต่ในสมัยเชียงแสนจนถึงในปัจจุบันมีการปรับปรุงและต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนา
คุณภาพและแปรรูปให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายมากข้ึน 
   2) ชื่อชุมชน/คณะ/กลุ่มบุคคลหรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชน สังคมเกษตรกรรม
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และในชุมชนชาติพันธุ์ เช่น กลุ่มไทลื้อ ไทยวน ไทยลาว ภูไท ส่วย และกูย เป็นต้น 
   3) พ้ืนที่และขอบเขตอาณาบริเวณของเรื่องที่น าเสนอ ได้แก่ ชุมชนผู้ถือปฏิบัติใช้ผ้าขาวม้า
เป็นชุมชนสังคมเกษตรกรรมทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในชีวิตประจ าวัน
และในพิธีกรรม โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย 
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   4) คุณสมบัติที่ตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 
    ข้อที่ 1 เรื่องที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับลักษณะของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ตามท่ีนิยามไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 
    (1) การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล ผ้าขาวม้าเป็นผ้าที่อยู่คู่กับวิถีชีวิต
ของคนไทยมาแต่อดีต โดยเฉพาะในชุมชนเกษตรกรรมและในชนบทที่ใช้ผ้าขาวม้ากันตั้งแต่เกิดจนตาย ในชีวิตประวัน 
ใช้เป็นเครื่องแต่งกายส าหรับผู้ชายทั้งแบบล าลองและทางการ ส่วนผู้หญิงจะใช้ในครัวเรือน เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ เปล
เด็ก ในพิธีกรรม งานเทศกาลต่าง ๆ ใช้ประกอบในงานประเพณีหรือพิธีกรรม เช่น พิธีแต่งงาน พิธีศพ รวมถึงเป็นสื่อ
ในการแสดงความรัก ความปรารถนาดี การต้อนรับแขกท่ีมาเยือน 
    (2) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ผ้าขาวม้าสะท้อนให้เห็น
วิถีชีวิตที่เรียบง่าย (simple) และยั่งยืน (sustainable) เนื่องจากผ้าขาวม้าหนึ่งผืนสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ (reuse) 
และใช้หมุนเวียน (recycle) เปลี่ยนหน้าที่และประโยชน์ใช้สอยไปตามสภาพอันแสดงถึงภูมิปัญญาของชุมชนในการ
เลือกใช้ผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศ โดยผ้าขาวม้าเป็นผ้าเนื้อบางซักตากง่ายและแห้งไว 
    (3) งานช่างฝีมือดั้งเดิม ผ้าขาวม้าเป็นผ้าทอพ้ืนฐาน ใช้เทคนิคการทอที่ธรรมดาไม่
ซับซ้อนจึงสามารถทอใช้กันเองได้ในครัวเรือนนอกจากการทอเป็นลายตารางหรือลายทางแล้วในบางกลุ่ม/ชุมชน 
มักจะเพ่ิมลวดลายที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ๆ เช่น การทอลายช้าง ลายม้า ลายนก หรือ
ลายเกวียนลงบนผืนผ้าด้วย 
    ข้อที่ 2 การขึ้นทะเบียนเรื่องที่น าเสนอนี้จะส่งเสริมความประจักษ์และตระหนักรู้
ถึงความส าคัญของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การ
สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในระดับโลก และแสดงถึงความสร้างสรรค์ของมนุษยชาติ การขึ้นทะเบียน
เรื่องผ้าขาวม้า : ผ้าอเนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทย จะช่วยสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในคุณค่าความส าคัญของ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการ “ผ้าขาวม้า : ผ้าอเนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทย” ให้กับมวลมนุษยชาติในทุก
ระดับ 
    (1) ระดับท้องถิ่น การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะช่วยกระตุ้น
และสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนในท้องถิ่น เกิดความรัก ความหวงแหนที่จะปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของตน 
    (2) ระดับชาติ การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะส่งเสริมให้คนใน
ประเทศเห็นความส าคัญของการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยเฉพาะผู้มี
บทบาททางสังคมในระดับประเทศ เช่น หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานทางสังคม หน่วยงานทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
องค์กรไม่แสวงหาก าไร จะช่วยสนับสนุนการปกป้องและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งช่วยส่งเสริม
คุณภาพ การผลิต การบริโภค และการตลาด เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    (3) ระดับนานาชาติ การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
จะส่งเสริมให้เกิดความชื่นชมในคุณค่าของวัฒนธรรมที่เรียบง่ายของสังคมชนบทและชุมชนเกษตรกรรมในทั่วทุกภาค
ของโลก แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับผ้า ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันในครัวเรือน ความใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกมุมโลกจะร่วมชื่นชม ยกย่อง และสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มากข้ึน 
    ข้อที่ 3 มาตรการสงวนรักษาที่เสนอมานั้น ได้พิจารณากันมาอย่างละเอียด
รอบคอบเพ่ือการป้องกันและส่งเสริมเรื่องดังกล่าว โดยการเสนอมาตรการสงวนรักษา เพ่ือการสงวนรักษารายการ
ผ้าขาวม้า : ผ้าอเนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทย ได้แก่ 
     (1) การถ่ายทอด ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดภายในและ
ระหว่างชุมชน ส่งเสริมด้านการศึกษา มีการเรียนการสอนผ่านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
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     (2 )  การส่ ง เสริมและยกระดับ โดยส่ ง เสริมการใช้ผ้ าขาวม้ า ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดการทิ้งของเหลือ และการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ ส่งเสริมผ้าทอ
ท้องถิ่น และยกระดับการใช้ผ้าขาวม้าอย่างสร้างสรรค์ในสังคมร่วมสมัย ตามโอกาสต่าง ๆ ส่งเสริมการออกแบบ จัด
แสดง แข่งขัน โดยเน้นผู้มีส่วนร่วมทุกเพศทุกวัย 
     (3) การวิจัยและเก็บข้อมูล โดยสนับสนุนให้มีการค้นคว้ารวบรวมศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยอย่างต่อเนื่องในประเด็นการน ามาใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ในช่วงชีวิต ส่งเสริมการวิจัยพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงคุณภาพ เผยแพร่ผลงานการวิจัยสร้างโอกาสการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
     (4) การอนุรักษ์และการปกป้อง โดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
และเทคนิคการทอ เพ่ือให้เกิดการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ส่งเสริมความเข้มแข็งทั้งในระดับจังหวัด และระดับชาติ 
นานาชาติ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนร่วมกันก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เป็น
รูปธรรม 
     (5) การฟ้ืนฟู ฟ้ืนฟูแนวคิดการใช้ผ้าขาวม้าเป็นผ้าอเนกประสงค์ใช้ได้ทุก
เพศทุกวัย ใช้ได้ในหลากหลายโอกาสแม้ในสังคมร่วมสมัย ฟ้ืนฟูคุณค่าและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผ้าขาวม้าในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ข้อที่ 4 เรื่องที่น าเสนอนี้ เกิดจากชุมชน กลุ่มบุคคล หรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ พร้อมกับได้รับความเห็นชอบซึ่งมาจากความรับรู้เข้าใจอย่างเป็นอิสระ
เสียก่อน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติสืบ
ทอด 4 ภาค ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี หนองบัวล าภู ลพบุรี 
สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ล าปาง และกรุงเทพมหานคร โดยได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ในรูปแบบการสัมภาษณ์ 
การอภิปรายและประชุมระดมความคิดเห็นของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง อาทิ สภาวัฒนธรรวม ผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน กลุ่มทอผ้าขาวม้า ศูนย์หัตถกรรม ทอผ้าพ้ืนบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูป เครือข่ายผู้ประกอบการ 
โรงงานทอผ้า ร้านผ้าไทยผ้าพื้นเมือง นักวิชาการและอาจารย์จากสถาบันการศึกษา 
    ข้อที่ 5 เรื่องที่น าเสนอนี้ปรากฏและด ารงอยู่ในดินแดนของรัฐภาคีสมาชิกที่
น าเสนอ โดยบรรจุอยู่แล้วในบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของรัฐภาคีสมาชิกตามที่นิยามไว้ในอนุสัญญา มาตรา 
11 และ 12 รายการผ้าขาวม้า : ผ้าอเนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทย ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปั ญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 
 
32. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทาง
สังคมจังหวัดฯ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 826,680,000 บาท ให้กับกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์พ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้ส ารวจและรวบรวมรายชื่อผู้ค้ายาเสพติดและผู้เสพ
ยาเสพติด ด้วยการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ต าบล/หมู่บ้านอย่างเร่งด่วน และจัดท า
บัญชีรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีจ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จ านวน 119 ,195 ราย ที่ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือต่อไปโดยยึดหลัก “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาและป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็น
เหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและในสังคม ให้ร่วมด าเนินการในลักษณะ
บูรณาการ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเสพติดในประเทศไทย พบว่า                    
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มีเยาวชน และประชาชน จ านวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการหลงผิด
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมในส่วนภูมิภาค 
ที่สามารถเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชนในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ได้จากประชาชนหรือผู้ปกครองแจ้งเบาะแสผู้ค้า
ยาเสพติดหรือผู้ที่ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ จึงได้จัดท าโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทาง
สังคมจังหวัด โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้ความช่วยเหลือ                 
ผู้เสพ/ผู้ติด กลับคืนสู่ชุมชนและใช้ชีวิตอย่างปกติสุข 
  2. นายกรัฐมนตรีจึงได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 268/2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืน โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนด
มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการก าหนดมาตรการและกรอบ
เวลาด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะต่อเนื่อง 
โดยในระยะเร่งด่วน 3 เดือน ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน และจัดตั้ง 
“ศูนย์ ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม” ให้ครบทุกจังหวัด เ พ่ือให้ผู้ เสพยาเสพติดสามารถกลับคืนสู่ สั งคม ทั้ งนี้  
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานและมีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 
ประกอบกับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 มาตรา 118 ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง
ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม
แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา การติดตามปัญหาสุขภาพและการ
ให้การสงเคราะห์อื่น ๆ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่กลับมากระท าความผิดซ้ าอีก 
  3. ส านักงบประมาณแจ้งว่า ได้น าโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทาง
สังคมจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแล้วนายกรัฐมนตรีมีบัญชา
เห็นชอบให้กรมการปกครองใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 826,680,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการช่วยเหลือ             
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 
33. เรื่อง ขออนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เพิ่มเติม ส าหรับกรณีพื้นที่ประสบ
อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วง
ฤดูฝน ปี 2565 เพ่ิมเติม ส าหรับกรณีพ้ืนที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และจังหวัดอ่างทอง โดยใช้จ่าย
จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปจากส านักงบประมาณแล้ว และใช้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ เช่นเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ครัวเรือนที่จะได้รับความช่วยเหลือในกรณีนี้
จะต้องไม่เป็นครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2565 มาแล้ว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ หรือผู้ประสบภัยยื่นค าร้องขอรับความ
ช่วยเหลือภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ และให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารออมสิน
เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ 
  สาระส าคัญ 
  1. จากผลการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่ว งฤดูฝน ปี 2565 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือ
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ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 วงเงิน 
6,258,540,000 บาท เพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 
2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัด 66 จังหวัด ซึ่งได้ด าเนินการจ่ายเงินให้แก่
ผู้ประสบภัยแล้ว รวมจ านวน 553,795 ครัวเรือน เป็นเงิน 3,503,555,000 บาท และอยู่ระหว่างรอโอนจ่ายเงินให้แก่
ผู้ประสบภัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 จ านวน 19,175 ครัวเรือน เป็นเงิน 110,193,000 บาท อยู่ระหว่าง
กระบวนการจ่ายเงินและคาดว่าจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย จ านวน 6,772 ครัวเรือน เป็นเงิน 37,596,000 บาท 
  2. เนื่องจากภายหลังที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 แล้ว แต่ลักษณะ
อากาศของประเทศไทยยังคงมีฝนตกในหลายพ้ืนที่ โดยยังคงมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน
จากสถานการณ์อุทกภัย น้ าท่วมโดยฉับพลัน น้ าไหลหลาก น้ าล้นตลิ่ง รวมถึงการระบายน้ า และจากการส ารวจ
เบื้องต้นมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 
มกราคม 2566 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครปฐม นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และจังหวัดอ่างทอง 
รวมจ านวน 237,048 ครัวเรือน 
ดังนั้น เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างรวมเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ส าคัญของรัฐบาลประกอบกับผลการ
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คาดว่าวงเงินที่
ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปจากส านักงบประมาณ จะเพียงพอต่อการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ที่ประสบภัยตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 
2566 กระทรวงมหาดไทยจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
ปี 2565 เพ่ิมเติม ส าหรับกรณีพ้ืนที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัด 15 จังหวัดดังกล่าว 
 
34. เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน าร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 1,037,482,800 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการน าร่องตามโมเดล
เศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามท่ีส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเสนอ 
  สาระส าคัญ 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบ
กลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โครงการน าร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง วงเงินงบประมาณ 1,037,482,800 บาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการน าร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ซึ่งมีรายละเอียดโครงการสรุปได้ ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค์โครงการ 
   1.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองน าร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG                 
ที่เป็นรูปธรรม และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองส าหรับการน านโยบายแนวคิด
เศรษฐกิจ BCG  จากการประชุมเอเปค (APEC 2022) มาด าเนินการ 
   1.2 เพ่ือให้มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองน าร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตัวอย่าง
ส าหรับนักศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ ปรับประยุกต์ ขยายผลและต่อยอดการด าเนินโครงการต่อไป 
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   1.3 เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและ
ผู้ประกอบการชุมชน ด้วยการยกระดับการผลิต การค้า และการบริการในระดับชุมชน 
   1.4 เพ่ือกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนของชุมชนจากผลผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
   1.5 เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองน าร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG สามารถกระตุ้น
การรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ ต่อยอดและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากต่อไป 
  2. แผนด าเนินกิจกรรม 
   ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะด าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน
โครงการฯ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีการแบ่งกระบวนการ
ด าเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
   2.1 กระบวนการด าเนินงานก่อนการได้รับอนุมัติงบประมาณ 
    - คณะท างานฯ หรือคณะอนุกรรมการฯ จะก าหนดมาตรการด าเนินงานของ
โครงการในภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการเพ่ือรวบรวมและศึกษารายละเอียดของความจ าเป็นและ
วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาจนถึงเมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
    - คณะท างานฯ หรือคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่บริหารงานโครงการ
, ประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลการด าเนินโครงการ 
    - คณะท างานฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติของหมู่บ้านที่ด าเนิน
โครงการ 
   2.2 กระบวนการด าเนินงานหลังการได้รับอนุมัติงบประมาณ 
    - กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ติดตั้งเทคโนโลยีและด าเนินโครงการด้วยตนเอง
ตามท่ีได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการ 
    - ที่ปรึกษาลงพ้ืนที่ สนับสนุนเตรียมความพร้อม แนะน าการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์
ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตั้งแต่การเริ่มต้นจนการติดตั้งเทคโนโลยีแล้วเสร็จ และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ให้ค าปรึกษาเสนอต่อ สทบ. เพื่อรับทราบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
    - สทบ. น าผลรายงาน ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษามาประชุมพิจารณาแนวทางการ
ก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ต่อไป 
  3. พ้ืนที่ด าเนินการตามโครงการ 
   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ จ านวน 786 กองทุน 
 
35. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
สภาองค์กรของผู้บริโภค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 153,555,900 บาท สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินแผนงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคต่อไป ตามท่ีส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
  สาระส าคัญ 
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นองค์กรที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 มีอ านาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในฐานะ
เป็นผู้แทนผู้บริโภครวมถึงมีอ านาจด าเนินการให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์ปัญหาสินค้าและบริการ แจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่กระทบสิทธิหรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้บริโภค สนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรผู้บริโภคในการรักษาประโยชน์ของผู้บริโภค ด าเนินคดีเกี่ยวกับ
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การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ตลอดจนรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 46 สิทธิของ
ผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง และเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 
ก าหนด รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนแม่บทย่อยการคุ้มครองทางสังคม                   
ขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกในการ
คุ้มครองผู้บริโภค แต่เนื่องจากสภาองค์กรของผู้บริโภค ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2566 และได้ตรวจสอบงบประมาณที่เหลืออยู่แล้ว ว่ามีจ านวนไม่เพียงพอต่อการด าเนินการดังกล่าว ดังนั้น 
เพ่ือให้สภาองค์กรของผู้บริโภคสามารถด าเนินการตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้แทนผู้บริโภคและ                   
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นการด าเนินการตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 จึงจ าเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 153,555,900 บาท เพ่ือสมทบเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินแผนงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสภาองค์กรของผู้บริโภค 
 
36. เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ กษ. โดยกรมชลประทานด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ตาช้าง 
จังหวัดเชียงราย มีก าหนดแผนงานโครงการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569) กรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการทั้งสิ้น 1,325.285 ล้านบาท และมอบหมายให้ส านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป 
  สาระส าคัญ 
  1. กษ. โดยกรมชลประทานได้ด าเนินการจัดท าโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย เพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ าต้นทุนเพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของราษฎร จ านวน 4,775 
ครัวเรือน ในพ้ืนที่ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งเป็นการบรรเทาปัญหาอุทกภัย
อันเนื่องมาจากปริมาณน้ าที่หลากลงมาที่ห้วยแม่ตาช้างและล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่เกษตรของราษฎรใน 8 หมู่บ้าน ของ
ต าบลป่าแดด และบางส่วนของต าบลศรีถ้อยและต าบลแม่พริก โดยคาดว่า มีพ้ืนที่รับประโยชน์ในฤดูฝนกว่า 17,200 
ไร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 
ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน้ าภาคการผลิต ประกอบกับ คณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (กนช.) ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้ มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ 
ด้วยแล้ว สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 

ประเด็น รายละเอียด 
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
และประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ 

เป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคของประชาชนในฤดูแล้ง
ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์
น้ า รวมทั้งเพ่ือการอนุรักษ์และรักษาสภาพต้นน้ าล าธารฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้ดีข้ึน 

องค์ ป ร ะก อบ
โครงการฯ 

1. เขื่อนดินชนิด Zone Type1 ความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร ความยาวเขื่อน 657 เมตร 
ความสูงเขื่อน 42 เมตร ปริมาณน้ าระดับเก็บกัก 32 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับเก็บกัก 
+519.000 เมตร (ระดับน้ าทะเลปานกลาง) ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยต่อปี 39.92 ล้านลูกบาศก์
เมตร 
2. อาคารระบายน้ าล้นชนิดของอาคาร Side Channel Spillway2 ความยาว 70 เมตร 
สามารถระบายน้ าได้สูงสุด 259.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
3. อาคารท่อระบายน้ าลงล าน้ าเดิมชนิดท่อ Steel Liner หุ้มด้วยคอนกรีตขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ความยาว 276.55 เมตร 
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ที่ตั้งโครงการฯ 1. เขื่อนหัวงานและอ่างเก็บน้ าของโครงการฯ ตั้งอยู่บริเวณบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 14 ต าบล
ป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าทั้งหมด จ านวน 
1,696 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา ประกอบด้วย 
    1.1 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย จ านวน 1,595 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา 
[ประกอบด้วย (1) พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) จ านวน 864 ไร่ 3 งาน 41 
ตารางวา ทั้งนี้ในบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่ทับซ้อนแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ FPT 
30/6 จ านวน 86 ไร่ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองกรณีขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ทับ
พ้ืนที่สวนป่าในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้ก าหนดค่าชดเชยที่กรม
ชลประทานต้องจ่ายให้กรมป่าไม้ วงเงิน 3.78 ล้านบาท และ (2) เขตพื้นที่ป่าเพื่อ
เศรษฐกิจ (โซน E)3 จ านวน 730 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา] 
    1.2 ป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536 จ านวน 101 ไร่ 1 งาน 
25 ตารางวา โดยกรมชลประทานได้ด าเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  (ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ) เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 
2565 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบ ให้      
กรมชลประทานใช้ พ้ืนที่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรแล้วเมื่อวันที่               
28 พฤศจิกายน 2565 
2. พื้นที่ชลประทาน โครงการฯ สามารถส่งน้ าให้พื้นที่ชลประทาน 12,865 ไร่4 (พ้ืนที่
ชลประทานปัจจุบัน 4,560 ไร่ และพ้ืนที่ชลประทานเปิดใหม่ 8,305 ไร่) สามารถส่งน้ าไป
ช่วยเหลือให้กับพ้ืนที่การเกษตร จ านวน 17,200 ไร่ และครอบคลุมการอุปโภค-บริโภคของ
ประชาชน 4,775 ครัวเรือน ในพ้ืนที่ต าบลป่าแดด บางส่วนของต าบลศรีถ้อยและบางส่วน
ของต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

3 ป ี(ปีงบประมาณ 2567 - 2569) 

แผนปฏิบัติการ ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการฯ กษ. มีแผนการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ระยะเวลา 3 เดือน : ด าเนินการตรวจสอบบัญชีค่ารื้อย้ายทรัพย์สินเพ่ือการชลประทาน
บริเวณท่ีจะก่อสร้างโครงการทั้งหมด 
2. ระยะเวลา 6 เดือน : จ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินบริเวณที่ดินและเตรียมความพร้อมใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ระยะเวลา 9 - 12 เดือน : ด าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ตาช้าง จังหวัด
เชียงราย 

สถานภาพ
โครงการฯ 

1. การออกแบบโครงการฯ : ท านบดินหัวงานและอาคารประกอบออกแบบแล้วเสร็จในปี 
2564 
2. การจัดหาที่ดิน : อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการจัดหาที่ดินโดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 
3. การด าเนินการด้านการมีส่วนร่วม : กรมชลประทานได้มีการประชาสัมพันธ์ มวลชน
สัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีประชุมปฐมนิเทศ 1 ครั้ง และประชุม      
กลุ่มย่อย จ านวน 2 ครั้ ง และประชุมปัจฉิมนิ เทศ เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2561                   
ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ 
4. รายงาน EIA : กรมชลประทานจัดท ารายงาน EIA แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2563     
โดย คชก. เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 และกรมชลประทานได้แก้ไข
รายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์ส่งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2563 
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIMP)6 (แผน EIMP) ด้วยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย (1) แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การปลูกป่าทดแทน การสร้างฝาย
ชะลอน้ า (2) แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การ
ป้องกันการเสื่อมโทรมคุณภาพดิน การส่งเสริมเกษตรที่สูง การส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรน้ า และ (3) แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรม
ที่ส าคัญ เช่น การตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน-ใต้ดิน การติดตามนิเวศทางน้ าและการประมง 
การติดตามควบคุมและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การด าเนินการตามแผน EIMP 
จะใช้การบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมป่าไม้ กรมอนามัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ 

วิเคราะห์ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 ดังนี้ 
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 349.13 ล้านบาท 
2. อัตราผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (B/C Ratio) 1.22 
3. อัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) ร้อยละ 10.06 

งบประมาณ  ใช้งบลงทุนรวม 1,325.285 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1. ค่าก่อสร้างท านบดินหัวงานและอาคารประกอบ วงเงิน 847 ล้านบาท 
2. ค่าชดเชยที่ดิน7 วงเงิน 330 ล้านบาท 
3. งบประมาณตามแผน EIMP 148.285 ล้านบาท 

  2. กษ. แจ้งว่า ทส. พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ กษ. ด าเนินโครงการฯ แล้ว  และขอให้ผู้ขออนุญาต
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 กรณีการด าเนินโครงการใด ๆ ของ
หน่วยงานรัฐที่มีความจ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า และจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือ
รักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน ให้กับ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ด าเนินการปลูกป่าตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ กก.วล. 
ก าหนด โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครงการนั้น ๆ ด้วย (กษ. ตั้งงบประมาณในการปลูกป่าทดแทนไว้แล้ว ใน
แผน EIMP จ านวน 35.31 ล้านบาท โดยให้กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ) 
 
_____________________ 
1 เขื่อนดินแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ตามชนิดของวัสดุที่น ามาใช้ก่อสร้างตัวเขื่อน ได้แก่ (1) เขื่อนดินถมชนิดเนื้อเดียว (Homogeneous Dam) ซ่ึงเหมาะ

กับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และ (2) เขื่อนดินถมชนิดแบ่งส่วน (Zone Type Dam) เป็นเขื่อนที่ใช้ดินหลายประเภทมาก่อสร้างเป็นตัวเขื่อน ในส่วน

แกนของเขื่อนจะใช้ดินประเภททึบน้ า เขื่อนประเภทดังกล่าวมีคุณสมบัติในเรื่องการทรุดตัวน้อย ซ่ึงเขื่อนและอ่างเก็บน้ าส่วนใหญ่ของกรมชลประทานเป็น

เขื่อนดินชนิด Zone Type 
2 ทางระบายน้ าล้นแบบไหลด้านข้าง (Side Channel Spillway) จะสร้างอยู่ด้านข้างของอ่างเก็บน้ า เหมาะสมกับอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ได้มีการจ าแนกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นเขตต่าง ๆ ตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ ที่ดินป่าไม้ 

โดยแบ่งออกเป็น 3 เขต คือ ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) และเขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (โซน A) ซ่ึง

ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ก าหนดให้โครงการเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ตั้งแต่ 500 ไร่ 

ขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในส่วน

ของการอนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐเข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม

นั้นเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 
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4 อ้างอิงจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ าแม่ตาช้าง ฉบับเดือนกันยายน 2563 โดยในส่วนของการก่อสร้างระบบ

ชลประทาน กรมชลประทานแจ้งว่า มีแผนงานที่จะด าเนินการก่อสร้างในปีที่ 3 ของช่วงการก่ อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ตาช้างด้วยการปรับปรุงระบบฝายและ

คลองส่งน้ าเดิม (ระบบเหมืองฝายห้วยบ่อส้มและฝายหลวง) และก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าใหม่เป็นระบบฝังท่อใต้ดินขนานไปกับแนวถนนซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

ที่ดินท ากินของราษฎรน้อยที่สุด 
6 แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) คือ แผนที่ก าหนดการด าเนินงานแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงาน 

EIA รวมถึงก าหนดการติดตามการด าเนินงานแก้ไขดังกล่าว 
7 กษ. แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า การชดเชยดังกล่าวเป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 โดยรัฐจะจ่ายค่าข นย้ายทรัพย์สินแก่

ประชาชนที่เข้าไปครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่มีเอกสารสิทธิซ่ึงส าหรับโครงการฯ คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกรณีราษฎรที่อยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ตามโครงการจัดท าแผนการบริการ

จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ จ านวน 84 ราย ที่มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับค่ารื้อถอน ขนย้ายพืชผล อาสินอื่น หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวหากมีค่าชดเชยของภาครัฐที่จะด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ตาช้างต่อไป 

 
37. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม “ป่าสวนเม่ียง” เนื้อที่ประมาณ 
361 ไร่ ให้ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม น าไปด าเนินการตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม “ป่าสวนเมี่ยง” 
เนื้อที่ประมาณ 361 ไร่ ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) น าไปด าเนินการตามกฎหมายปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมต่อไปตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. เมื่อปี 2536 กรมป่าไม้ได้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสวนเมี่ยง” เนื้อที่ 81,122.50 ไร่ ให้ 
ส.ป.ก. น าไปด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 (เห็นชอบใน
หลักการและวิธีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ครอบครองท าประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติและ
ป่าไม้ถาวร รวมถึงการก าหนดให้กรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมให้ ส.ป.ก. เพ่ือน าไปด าเนินการ
ปฏิรูปที่ดิน)1 โดยก่อนส่งมอบพ้ืนที่กรมป่าไม้และ ส.ป.ก. ได้มีการส ารวจพื้นที่และท าข้อตกลงร่วมกันให้มีการกันพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสวนเมี่ยง” ในพ้ืนที่ส่วนที่ไม่เหมาะที่จะน าไปท าประโยชน์หรือน าไปด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมกลับคืนให้กรมป่าไม้ เนื้อที่ 23,215 ไร่ ซึ่งท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวยังเป็นป่าสงวนแห่งชาติ (รวมถึงพ้ืนที่               
361 ไร่ในเรื่องนี้ด้วย) ส่วนที่เหลือได้มีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินเมื่อปี 2540 
  2. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 คณะกรรมปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกได้มีมติอนุญาตให้สมาชิก
สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย จ านวน 16 ราย และราษฎรทั่วไป จ านวน 18 ราย รวม 34 ราย ที่เข้า
ร่วมโครงการจัดที่ดินให้แก่สมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 
13 ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก รายละประมาณ 10 ไร่ โดยเข้าใจว่าพื้นที่โครงการดังกล่าวเป็น
พ้ืนที่ “ป่าสวนเมี่ยง” ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. เพ่ือน าไปด าเนินการปฏิรูปที่ดินและประกาศเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว 
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดท าแผนที่ 
  3. เมื่อปี 2546 ได้มีการตรวจสอบและพบว่าพ้ืนที่ที่มีการจัดที่ดินตามโครงการดังกล่าวมีที่ดิน
บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่กันคืนกรมป่าไม้เนื้อที่ประมาณ 361 ไร่ ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว จ านวน 34 ราย 
ต่อมาในปี 2559 ได้มีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
เห็นควรให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาขยายเขตปฏิรูปที่ดิน 
  4. กรมป่าไม้และ ส.ป.ก. ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ซึ่งกรมป่าไม้ไม่ขัดข้องที่              
ส.ป.ก. จะน าพ้ืนที่ดังกล่าวมาด าเนินการปฏิรูปที่ดิน และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [นายวิรัฒน์           
ศัลยก าธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น เป็นประธาน] ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบให้ ส.ป.ก. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ส่งมอบพ้ืนที่ประมาณ 361 ไร่ ให้แก่ ส.ป.ก. น าไปด าเนินการปฏิรูปที่ดิน และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
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(นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน) ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เห็นชอบให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
_____________________ 
1 มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวถูกยกเลิกไปตามคณะรัฐมนตรีมีมติ (22 สิงหาคม 2538) 
 
38. เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักงาน กกต.) 
เสนอ ดังนี้ 
  1. ให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเป็นเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา ด้วยกระบวนการปลูกฝังตามหลักสูตรที่ก าหนดร่วมกันและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบในกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ส่วน
กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป ใช้การรณรงค์ ชี้แจง ท าความเข้าใจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชน 
ผ่านองค์กรและเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับต่าง ๆ ที่ส านักงาน กกต. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งขึ้นโดยบูรณาการและประสานการด าเนินงานร่วมกับองค์กรและเครือข่ายของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ 
  2. ก าหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นวาระส าคัญในแผนยุทธศาสตร์ชาติแ ละ
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินงานอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง และให้ส านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานและโครงการตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ให้ส านักงาน กกต. เป็นหน่วยงานบูรณาการและประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหน้าที่ และอ านาจในการ
ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  สาระส าคัญ 
  ส านักงาน กกต. รายงานว่า กกต. เห็นว่า หัวใจหลักในการสร้างพลเมืองคุณภาพอยู่ที่การสร้างต้น
น้ าให้ใสสะอาดการสร้างพลเมืองคุณภาพที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้
ขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเน้นการด าเนินงานในเชิงคุณภาพไม่เฉพาะแต่ในช่วงการเลือกตั้งเท่านั้น 
โดยได้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2561 สรุปได้ ดังนี้ 
  1. ก าหนดกรอบเนื้อหาหลักในการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ (Civic Education) 
และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาจากหลักสูตรพลเมืองวิถีประชาธิปไตยที่
ด าเนินการมาแล้ว และกรอบเนื้อหาหลักดังกล่าวได้รับความเห็นชอบในหลักการร่วมกันจากกระทรวงศึ กษาธิการ 
(ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีเนื้อหาหลัก ได้แก่ (1) การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย (3) การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ (4) ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถี
ชีวิต และค่านิยมท่ีดีของสังคมไทย (5) คุณลักษณะความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตย (6) การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและการตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม (7) การเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวัน และ 
(8) การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  2. ปลูกฝังและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ดังนี้ 
      (1) กลุ่มเด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  โดยน าเนื้อหาหลัก 
(ตามข้อ 1) มาออกแบบและพัฒนาเป็นหลักสูตร 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับปฐมวัย ช่วงชั้นที่ 2 ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลายและอาชีวศึกษา และช่วงชั้นที่ 
4 ระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้เหมาะสมกับแต่ละระดับช่วงวัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ลักษณะเป็นพลเมืองคุณภาพ 
      (2) กลุ่มประชาชนทั่วไป โดยสนับสนุนให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ในพ้ืนที่
ระดับต าบล/หมู่บ้าน ซึ่งส านักงาน กกต. ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งขึ้นแล้วทุกต าบลทั่วประเทศและในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นกลไกหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2557 และได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างของกรรมการ ศส.ปชต. ด้วย 
      (3) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น  5 กระทรวง ได้แก่ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อว. กระทรวงมหาดไทย (มท.) ศธ. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
เช่น การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประธานกรรมการการเลือกตั้งกับรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง            
การก าหนดนโยบาย “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และการจัดท าแผนบูรณาการในการด าเนินการ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพฯ ในด้านต่าง ๆ เป็นแผนต่อเนื่อง 
      (4) บูรณาการเพื่อผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติ (17 พฤษภาคม 
2565) รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน วุฒิสภา ตามท่ี ศธ. เสนอ ซึ่งทุกหน่วยงานมีความเห็นตรงกันว่าสภาพปัญหาการเมืองการปกครองของไทย 
คือ การที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ดังนั้น รัฐบาลอาจต้องก าหนดเป็นนโยบายที่ส าคัญ “วาระแห่งชาติ” เพ่ือขับเคลื่อนการให้การศึกษาและสร้าง
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีส านักงาน กกต. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนที่สามารถบูรณาการเครือข่าย
พลเมืองร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (5) การจัดสรรงบประมาณ ส านักงาน กกต. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มภารกิจการมีส่วนร่วม 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3,524.09 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 3,287.98 
ล้านบาท 
 

ต่างประเทศ 
 
39. เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) ของการประชุม the 3rd World Conference 
on Creative Economy (WCCE) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) ของการประชุมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์โลก ครั้งท่ี 3 (the 3rd World Conference on Creative Economy: WCCE)1  
  2. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตามแผนที่น าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์บาหลี                     
พ.ศ. 2565 (Bali Creative Economy Roadmap 2022) เพ่ือจะได้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่รับผิดชอบและบูรณา
การการด าเนินงานร่วมกันต่อไป 
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  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา) (ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม WCCE ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่                     
6 ตุลาคม 2565 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสรรค์
อย่างครอบคลุม : การฟื้นฟูระดับโลก” (Inclusively Creative : A Global Recovery) มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
      1.1 รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมว่า รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นในการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก โดยก าหนดให้ วธ. ท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานหลักในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประเทศ โดย
มุ่งใช้ทุนทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์2 เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และยกระดับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้มีอิทธิพลต่อค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อีกทั้งได้น าโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economic Model: BCG) มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยการใช้ประโยชน์จากความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม 3 รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศและเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของไทยผ่านแฟชั่นที่
ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทน าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” 
      1.2 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติรับรองแผนที่น าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์บาหลี พ.ศ. 
2565 (Bali Creative Economy Roadmap 2022) [คณะรัฐมนตรีมีมติ (5 ตุลาคม 2565) เห็นชอบร่างเอกสารวาระ
บาหลี 2022 : แผนที่น าทางระดับโลกเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Bali Agenda 2022: A Global Roadmap for 
Creative Economy) และอนุมัติให้ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างเอกสารฯ 
ตามที่ วธ. เสนอ] มีสาระส าคัญ เช่น (1) ให้รวมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้าไว้ในแผนและกลยุทธ์ฟ้ืนฟูระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ (2) กระตุ้นนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่รับรองการเข้าถึงทางด้านการเงินและการเคลื่อนย้ายสินค้า
ทางวัฒนธรรมและสินค้าที่สร้างสรรค์อย่างเสรี (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความท้าทายระดับโลกอ่ืน ๆ รวมถึงเพ่ือส่งเสริมความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า และรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (4) ส่งเสริม
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและเทคโนโลยีในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมไปถึงการลดช่องว่างทางดิจิทัลภายในและ
ระหว่างประเทศ และก าหนดนโยบายและกรอบการก ากับดูแลที่สะท้อนถึงภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือให้สิทธิและองค์กรได้รับการคุ้มครองในยุคดิจิทัล (5) ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมไปถึงการพัฒนานโยบายด้านข้อมูลให้เอ้ือต่อการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์จากความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์4 และ (6) ให้มีนโยบายสนับสนุนผู้ที่มีบทบาท
ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงรุกรวมไปถึงการบริหารจัดการและท าให้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาท้ังหลายสามารถใช้แสวงหาผลก าไรได้ 
      1.3 การประชุม WCCE ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในปี 2567 โดยสาธารณรัฐอุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพ 
      1.4 เนื่องจากผลการประชุมฯ มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาภาค
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับสากล เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
เศรษฐกิจเติบโต เอ้ือประโยชน์ที่ครอบคลุมถึงทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ฟ้ืนฟูโลกหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพ่ือสนับสนุนให้ไทยมีการปรับนโยบายทางวัฒนธรรมเพ่ือรับมือความ
ท้าทายร่วมสมัยรวมทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมการส าหรับการเข้าร่วมการประชุม WCCE ครั้งที่ 4 ในปี 2567 จึงเห็นควร
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ ยว
และกีฬา (กก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส.) บูรณาการท างานร่วมกันต่อไป 
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_____________________ 
1 การประชุม WCCE มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง 5 ฝ่าย ได้แก่ (1) รัฐบาล 

ผู้ก าหนดนโยบายหรือองค์กรระหว่างประเทศ (2) นักวิชาการ (3) องค์กรเอกชน (4) ชุมชน และ (5) สื่อที่มีส่วนในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนในระดับสากล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ฟื้นฟูโลกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
2 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัยซ่ึงเชื่อมโยง

กับวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบ

ใหม่ซ่ึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม 

 
40.  เรื่อง  ปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยอนาคตของการท่องเที่ยวในกรอบ ACMECS 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยอนาคตของการท่องเที่ยว ในกรอบยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Aveyawady-Chao Phraya - Mekong Economic 
Cooperation Strategy : ACMECS) (ปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยอนาคตของการท่องเที่ยวฯ) และหากมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก รวมทั้งให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทนที่ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีพาร่วมรับรองปฏิญญาดังกล่าวและแจ้งประเทศสมาชิกกรอบ ACMECS1 ทราบต่อไปตามที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1.  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ ยวกรอบ ACMECS 
ครั้งที่ 5 (การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวฯ) ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมด้วย ซึ่งในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวฯ ราชอาณาจักร
กัมพูชาในฐานะประธานการประชุมดังกล่าว ได้น าเสนอร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยอนาคตของการท่องเที่ยวฯ 
เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ได้เห็นชอบในหลักการร่างปฏิญญาเสียมราฐ
ดังกล่าวแล้ว และรับทราบว่าประเทศไทยจะด าเนินการตามกระบวนการภายในประเทศก่อนรับรองเอกสารดังกล่าว2 

  2. ปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยอนาคตของการท่องเที่ยวฯ เป็นเอกสารที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของ
ประเทศสมาชิกกรอบ ACMECS ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างปี พ.ศ. 2566 - 2568 
ครอบคลุมมิติต่าง ๆ เช่น การด าเนินโครงการร่วมกัน เพ่ือการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การฟ้ืนฟูและสร้างรูปแบบการท่องเที่ยว ACMECS ที่เข้มแข็งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเป็นดิจิทัลมากข้ึนและจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่เข้าถึงได้เพ่ือเพ่ิมทักษะและเสริมทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งริเริ่มการด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งส านักเลขาธิการด้าน
การท่องเที่ยว ACMECS หรือส านักงานประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ACMECS ในปี พ.ศ. 2566 - 2566 
ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ คือเป็นโอกาสของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในการยกระดับขีด
ความสามารถในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือให้เข้ากับบริบทของสถานการณ์โลกในปัจจุบันและในอนาคตผ่าน
กิจกรรมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกกรอบ ACMECS รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันเพื่อน ามาปรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
  3. กก. แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศ (ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาแล้วมีความเห็นในลักษณะที่ใกล้เคียงกันว่าปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยอนาคตของการ
ท่องเที่ยวฯ มิได้มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งไม่มีการลงนามในเอกสาร กรณีนี้จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็น
หนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
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_________________________________ 
1สมาชิกกรอบ ACMECS ประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก่ ราขอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
2กก. แจ้งว่าราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้รับรองร่าง

ปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยอนาคตของการท่องเท่ียวฯ แล้ว 

 
41. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-กาตาร์ รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-จอร์เจีย 
และรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้ 
  1. ผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - กาตาร์ 
   1.1 รับทราบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐกาตาร์และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทย (บันทึกความเข้าใจฯ กาตาร์) 
   1.2 เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทย (ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ) 
   1.3 มอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูต
ยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยค าตามความเหมาะสมที่ไม่
กระทบกับสาระส าคัญ 
  2. ผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - จอร์เจีย 
   2.1 รับทราบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย - จอร์เจีย (บันทึกความเข้าใจฯ จอร์เจีย)            
ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
   2.2 เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งจอร์เจีย (ร่างความตกลงฯ จอร์เจีย) และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ คค. ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
   2.3 อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามร่าง
ความตกลงฯ จอร์เจีย และให้ กต. ออกหนังสือมอบอ านาจ (Full Powers) ให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวด้วย 
   2.4 มอบให้ กต. ด าเนินการแจ้งต่อกันปันลายลักษณ์อักษรในล าดับสุดท้ายผ่านช่องทาง
ทางการทูต ระบุว่า ข้อก าหนดของกฎหมายภายในส าหรับการมีผลบังคับใช้ได้รับการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
  3. ผลการเจรจาการบินระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร 
   3.1 รับทราบบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
และไอร์แลนด์เหนือ (บันทึกความเข้าใจฯ สหราชอาณาจักร) ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 
   3.2 เห็นชอบต่อร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (ร่างความตกลงฯ ฉบับใหม่ สหราชอาณาจักร) 
ลงนามย่อ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของฝ่ายไทย ให้ คค. ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี               
อีกครั้ง 
   3.3 อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามใน
ร่างความตกลงฯ สหราชอาณาจักร และให้ กต. ออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ดังกล่าวด้วย 
   3.4 มอบให้ กต. ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตยืนยันถึงการด าเนินการ
ตามกระบวนการภายในที่จ าเป็นเพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
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  สาระส าคัญ 
  1. คณะผู้แทนของไทยได้เข้าร่วมเจรจากับคณะผู้แทนของประเทศกาตาร์ คณะผู้แทนของประเทศ
จอร์เจีย และคณะผู้แทนของสหราชอาณาจักรในโอกาสต่าง ๆ กันเพื่อเจรจาในเรื่องสิทธิการบินกับไทย ดังนี้ 
   1) ประเทศกาตาร์ 

รายการ สาระส าคัญ 
ความตกลงว่าด้วย
บริการเดินอากาศ
ฉบับปัจจุบัน 

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐกาตาร์ว่าด้วย
บริการเดินอากาศในจุดระหว่างอาณาเขตของแต่ละฝ่ายและพ้นจากนั้นไป (ความตก
ลงฯ กาตาร์) ลงนามเต็มเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2534 ซึ่งข้อ 13 (1) ก าหนดให้การ
แก้ไขข้อบทของความตกลงฯ กาตาร์ มีผลใช้บังคับเมื่อมีการยืนยันโดยหนังสือ
แลกเปลี่ยนทางการทูต 

วัตถุประสงค์ของ
การเจรจา 

เพ่ือปรับปรุงข้อบท (article) ภายใต้ความตกลงฯ กาตาร์ที่บังคับใช้อยู่ให้มีความ
ยืดหยุ่น ทันสมัยมากข้ึน ทั้งนี้ เป็นไปตามร่างมาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศให้ค าแนะน า 

วันที่และสถานที่
เจรจา 

3 ธันวาคม 2562 ณ เมืองอะกาบา ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 

เอกสารผลลัพธ์
ส าคัญของการ
เจรจา 

บันทึกความเข้าใจฯ กาตาร์ ลงนามเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 

การรายงาน
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพ่ือพิจารณาท าความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ
กับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจ า ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2565 ได้มีมติรับทราบผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – กาตาร์แล้ว 
 
 
 

ผลการเจรจาระหว่างไทย - กาตาร์ 
การปรับปรุงความ
ตกลงฯ กาตาร์ 

ข้อบท สาระส าคัญ 
5 

(ภาษี) 
ภาคีแต่ละฝ่ายจะยกเว้นภาษีต่าง ๆ ของเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น 
อะไหล่ อุปกรณ์อากาศยานปกติ และคลังอากาศยาน วัสดุตีพิมพ์
และเอกสารต่าง ๆ ของสายการบินที่ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ ให้แก่
สายการบินที่ก าหนดของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยการยกเว้นจะใช้กับ
สิ่งของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในกรด าเนินบริการและคงไว้บนอากาศ
ยานนั้น 

8 
(การก าหนด
พิกัดอัตราค่า

ขนส่ง) 

สายการบินที่ก าหนดของแต่ละฝ่ายจะก าหนดพิกัดอัตราค่าขนส่ง
ได้เอง โดยไม่ปรึกษาหารือกัน และไม่ต้องได้รับการอนุมัติจาก
เจ้าหน้าที่การเดินอากาศทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม สายการบิน
ต้องแจ้งพิกัดอัตราค่าขนส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเดินอากาศของ
ตนทราบ 

11 ทวิ 
(ความ

ปลอดภัยการ
บิน) 

ให้สิทธิภาคีคู่สัญญาในการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยบนและ
รอบอากาศยาน (ตรวจ ณ ลานจอด) เพ่ือตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเอกสารที่เกี่ยวกับอากาศยานและลูกเรือ และ
ก าหนดแนวทางการด าเนินการหากฝ่ายหนึ่งพบว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
ไม่ได้รักษามาตรฐานความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7 ทวิ 
(การขนส่ง

ต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ) 

ให้สิทธิแก่สายการบินที่ก าหนดในการขนส่งรูปแบบอ่ืนต่อเนื่อง
กับการขนส่งทางอากาศซึ่ งสามารถด าเนินบริการร่วมกับ
ผู้ประกอบการอ่ืนได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของ
ประเทศภาคี และบริการดังกล่าวต้องเป็นแบบตลอดเส้นทางและ
เป็นราคาเดียว 

 

การมีผลบังคับใช้ บันทึกความเข้าใจฯ กาตาร์ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการแลกเปลี่ยนหนังสือทาง                  
การทูต 

   
   2) ประเทศจอร์เจีย 

รายการ สาระส าคัญ 
ความตกลงว่าด้วย
บริการเดินอากาศ
ฉบับปัจจุบัน 

ไม่มี 

วัตถุประสงค์ของ
การเจรจา 

 เพ่ือให้มีความตกลงด้านบริการเดินอากาศฉบับแม่บทระหว่างไทยและจอร์เจีย โดย
ระบุรายละเอียดให้สอดคล้องกับบริบทของสภาวการณ์การบินในปัจจุบัน และรองรับ
ต่อกระบวนการภายในของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ข้อบทต่าง ๆ ภายใต้ร่างความตกลง
ฯ จอร์เจียสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และ
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศ 

วันที่และสถานที่
เจรจา 

26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย 

เ อกสารผลลัพธ์
ส า คั ญ ข อ ง ก า ร
เจรจา 

- ร่างความตกลงฯ จอร์เจีย 
- บันทึกความเข้าใจฯ จอร์เจีย ลงนามเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

การรายงาน
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพ่ือพิจารณาท าความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ
กับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจ า ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่              6 
พฤษภาคม 2565 ได้มีมติรับทราบผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - จอร์เจียแล้ว 

ผลการเจรจาระหว่างไทย - จอร์เจีย 
การจัดท าร่าง
ความตกลงฯ 

คณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายเห็นชอบกับข้อบทในร่างความตกลงฯ จอร์เจียและได้ลง
นามย่อ (initialed) ในร่างความตกลงฯ จอร์เจียแล้ว 

การก าหนดสาย
การบิน 

ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิก าหนดสายการบินสายหนึ่งหรือหลายสายเพ่ือด าเนินบริการการบิน 
รวมทั้งมีสิทธิเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงสายการบินที่ก าหนด โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง 

ใบพิกัดเส้นทางบิน - ไทย จุดใด ๆ ในไทย - จุดระหว่างทางใด ๆ - จุดใด ๆ ในจอร์เจีย - จุดพ้นใด ๆ 
- จอร์เจีย จุดใด ๆ ในจอร์เจีย – จุดระหว่างทางใด ๆ - จุดใด ๆ ในไทย - จุดพ้นใด ๆ 

สิทธิความจุความถี่ เที่ยวบินเฉพาะผู้โดยสาร 
- เสรีภาพที่ 3 และ 41: จ านวน 28 เที่ยว/สัปดาห์ โดยไม่จ ากัดแบบอากาศยาน 
- เสรีภาพที่ 5: อยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่การเดินอากาศของภาคี
ทั้งสองฝ่าย 
เที่ยวบินเฉพาะสินค้า 
- เสรีภาพที่ 3 4 และ 5: ไม่จ ากัดความถ่ีหรือแบบอากาศยาน 
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การด าเนินบริการ
เช่าเหมาล า 
(Charter 
Operations) 

สายการบินของทั้งสองฝ่ายอาจด าเนินบริการเที่ยวบินเช่าเหมาล าระหว่างทั้งสองรัฐ 
โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับแห่งชาติของภาคีทั้งสองฝ่ายและต้องได้รับ
การอนุญาตที่จ าเป็นจากเจ้าหน้าที่การเดินอากาศ 

การท าการบินโดย
ใ ช้ ชื่ อ เ ที่ ย ว บิ น
ร่วมกัน 
(Code-sharing) 

สายการบินที่ก าหนดของแต่ละฝ่ายสามารถท าการบินในเส้นทางที่ตกลงกัน (ตาม
พิกัดเส้นทางบิน) โดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันในลักษณะ 
(1) ร่วมกันกับสายการบินระหว่างคู่ภาคี เพ่ือ 
 (1.1) ท าการบินช่วงเส้นทางบินระหว่างประเทศ (International sector) 
 (1.2) ท าการบินช่วงเส้นทางบินภายในประเทศ (Domestic sector) โดย
จะต้องเป็นการจราจรต่อเนื่องไปยัง/มาจากบริการระหว่างประเทศของตน 
(2) ร่วมกันกับสายการบินของประเทศท่ีสาม 
(3) ร่วมกันกับสายการบินของภาคีเดียวกัน 
ทั้งนี้ การนับหักสิทธิความจุความถี่จะหักจากสิทธิของประเทศที่ก าหนดสายการบินผู้
ด าเนินบริการเท่านั้น (Operating Airline) และสายการบินจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ
อย่างชัดเจน ณ จุดขายว่า สายการบินใดเป็นผู้ด าเนินบริการในช่วงเส้นทางบินใดของ
บริการ และสายการบินหนึ่งสายหรือหลายสายใดที่ผู้ซื้อเข้าร่วมความสัมพันธ์ทาง
สัญญาด้วย 

การมีผลบังคับใช้ บทบัญญัติของบันทึกความเข้าใจฯ จอร์เจียมีผลบังคับใช้โดยทันทีจากวันที่ลงนาม 
   3) สหราชอาณาจักร 

รายการ สาระส าคัญ 
ความตกลงว่าด้วย
บริการเดินอากาศ
ฉบับปัจจุบัน 

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชราช
อาณาจักรว่าด้วยบริการเดินอากาศในจุดระหว่างอาณาเขตของแต่ละฝ่ายและพ้น
จากนั้นไป ลงนามเต็มเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2493 (ความตกลงฯ ฉบับเดิม สหราช
อาณาจักร) ซึ่งข้อ 10 ก าหนดให้การแก้ไขข้อบทใด ๆ ของความตกลงฯ นี้ มีผลใช้
บังคับเม่ือมีการยืนยันโดยหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต 

วัตถุประสงค์ของ
การเจรจา 

เพ่ือให้ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างสองประเทศมีข้อบทที่มีความ
ทันสมัยมากข้ึนและรองรับต่อกระบวนการภายใน หลังสหราชอาณาจักรออกจากการ
เป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป (BREXIT) เนื่องจากความตกลงด้านบริการเดินอากาศ
ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรฉบับปัจจุบันได้จัดท าตั้งแต่ปี 2493 รวมถึงเพ่ือ
ปรับปรุงสิทธิการบินให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของตลาดการบินในปัจจุบัน 

วันที่และสถานที่
เจรจา 

8 - 9 สิงหาคม 2565 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 

เ อกสารผลลัพธ์
ส า คั ญ ข อ ง ก า ร
เจรจา 

- ร่างความตกลงฯ สหราชอาณาจักร 
- บันทึกความเข้าใจฯ สหราชอาณาจักร ลงนามเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 

การรายงาน
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพ่ือพิจารณาท าความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ
กับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจ า ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติรับทราบผลการเจรจาการบินระหว่างไทยและสหราช
อาณาจักรแล้ว 

การจัดท าร่าง
ความตกลงฯ 

ทั้งสองฝ่ายตกลงจัดท าร่างความตกลงฯ ฉบับใหม่ สหราชอาณาจักร เพ่ือใช้แทนที่
ความตกลงฯ ฉบับเดิม สหราชอาณาจักร โดยหลักการในร่างความตกลงฯ ฉบับใหม่ 
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สหราชอาณาจักร เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย 

สิทธิความจุความถี ่ เที่ยวบินเฉพาะผู้โดยสาร/ผู้โดยสารและสินค้า 
- เสรีภาพที่ 3 4 และ 5: จ านวน 35 เที่ยว/สัปดาห์ โดยไม่จ ากัดแบบอากาศยาน 
เที่ยวบินเฉพาะสินค้า 
- เสรีภาพที่ 3 4 และ 5: ไม่จ ากัดความถ่ีและแบบอากาศยาน 

ใบพิกัดเส้นทางบิน ส าหรับเสรีภาพที่ 3 และ 4 ของเที่ยวบินเฉพาะผู้โดยสาร/ผู้โดยสารและสินค้า/
เที่ยวบินเฉพาะสินค้า และเสรีภาพที่ 5 ของเที่ยวบินเฉพาะสินค้า 
- ไทย จุดใด ๆ ในไทย – จุดระหว่างทางใด ๆ - จุดใด ๆ ในสหราชอาณาจักร - จุดพ้น
ใด ๆ 
- สหราชอาณาจักร จุดใด ๆ ในสหราชอาณาจักร - จุดระหว่างทางใด ๆ - จุดใด ๆ ใน
ไทย - จุดพ้นใด ๆ 
ส าหรับเสริภาพที่ 5 ของเที่ยวบินเฉพาะผู้โดยสาร/ผู้โดยสารและสินค้า 
- ไทย จุดใด  ๆในไทย – จุดระหว่างทางใด  ๆ- จุดใด ๆ  ในสหราชอาณาจักร - จุดใด ๆ  
ในไอร์แลนด์และแคนาดา 
- สหราชอาณาจักร จุดใด ๆ ในสหราชอาณาจักร – จุดระหว่างทางใด ๆ - จุดใด ๆ 
ในไทย - ฮ่องกง 
บรูไน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี ฟิจิ จาการ์ตา โซล กัวลาลัมเปอร์ 
(รวม 10 จุด) และจุดใด ๆ ในฟิลิปปินส์ 

ผลการเจรจาระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร 
การท าการบินโดย
ใ ช้ ชื่ อ เ ที่ ย ว บิ น
ร่ วมกั น  (Code-
sharing) 

สายการบินอาจเข้าสู่การท าการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอ่ืนใด 
(กล่าวคือสายการบินของประเทศเดียวกัน ของประเทศคู่ภาคี หรือของประเทศที่
สาม) โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับการควบคุมการแข่งขัน โดยมีเงื่อนไขว่า 
(1) เที่ยวบินแต่ละเที่ยวในเส้นทางที่ให้บริการด าเนินการโดยสายการบินที่มีสิทธิใน
การด าเนินเที่ยวบินนั้น และ (2) ผู้ซื้อบัตรโดยสารต้องได้รับข้อมูล ณ จุดขายว่าสาย
การบินใดจะด าเนินบริการการบินในช่วงใดของเส้นทาง 

การจัดสรรเวลา
บินขึ้น/ลงจอด ณ 
ท่าอากาศยาน 

ทั้งสองฝ่ายต้องด าเนินการให้การจัดสรรเวลาลงจอด ณ ท่าอากาศยานในอาณาเขต
ของตนจะถูกบังคับใช้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ไม่เลือกประติบัติและทันท่วงที 

การแก้ไข การแก้ไขใด ๆ ของความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อยืนยันด้วยการแลกเปลี่ยน
หนังสือผ่านช่องทางทางการทูต 

การมีผลบังคับใช้ บันทึกความเข้าใจฯ สหราชอาณาจักรมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ลงนาม [อย่างไร               
ก็ตาม สายการบินจะสามารถใช้สิทธิการบินต่าง ๆ ที่ระบุไว้ได้หลังจากที่ร่างความ                 
ตกลงฯ ฉบับใหม่ สหราชอาณาจักร ได้รับการลงนามเต็มและมีผลบังคับใช้อย่างเป็น
ทางการแล้ว] 

 
  2. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  การปรับปรุงข้อก าหนดและสิทธิด้านการบินระหว่างไทย – กาตาร์และระหว่างไทยและ สหราช
อาณาจักรเป็นการสนับสนุนให้ปฏิบัติการการบินของสายการบินของไทยและคู่ภาคีเป็นไปตามมาตรฐานสากลใน
ปัจจุบัน โดยการปรับปรุง เช่น การเพ่ิมสิทธิความถี่ในการท าการบิน การปรับปรุงให้สายการบินก าหนดพิกัดอัตรา                   
ค่าขนส่งเองได้ ยังเป็นการเพ่ิมความยืดหยุ่นและอ านวยความสะดวกด้านการวางแผนการตลาดให้สายการบินของไทย 
ซึ่งในทางกลับกันเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ การจัดให้มีความตกลงฉบับแม่บทระหว่างไทยและ
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จอร์เจียครั้งแรกถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทั้งในระดับรัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชน โดยสายการบินของไทย
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อบทการท าการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันเพ่ือสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม              
การบิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ
ต่อไปอีกด้วย 
_______________________________________ 
1สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพทางการบิน (Freedoms of the Air) หมายถึง สิทธิในการด าเนินบริการเดินอากาศแบบประจ าระหว่างประเทศ โดยแต่ละ

ประเภทมีความหมาย ดังนี้ สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 1 อนุญาตให้สายการบินบินผ่านน่านฟ้า สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 2 อนุญาตให้สายการ

บินแวะจอด เช่น เติมน้ ามันกรณีฉุกเฉิน สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3 อนุญาตให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศของตนไปยังประเทศ

อื่น สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 4 อนุญาตให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศอื่นไปยังประเทศของตน สิทธิรับขนการจราจรเสริภาพ

ที่ 5 อนุญาตให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศคู่ตกลงเพื่อไปยังประเทศที่สามในอาณาเขตของตน 

 

42.  เรื่อง การด าเนินการจัดท าหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย - ฟินแลนด์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย -ฟินแลนด์ 
(หนังสือแลกเปลี่ยนฯ ) และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ และ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติ
ให้เลขาธิการ กสทช. หรือผู้แทน ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบ
อ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามตามที่ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจ าประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ผ่าน
ทางการทูต ขอท าความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นกับประเทศไทยในรูปแบบหนังสือ
แลกเปลี่ยนทางการทูตว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นของไทยและฟินแลนด์ เพ่ืออนุญาตให้ผู้ประกอบการวิทยุ
สมัครเล่นชาวฟินแลนด์และชาวไทยสามารถด าเนินการตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นในประเทศของกันและกันได้ 1                     

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศ ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง เช่น จะต้อง
เป็นไปตามวิธีด าเนินการที่ระบุไว้ในกฎหมายภายในและข้อบังคับต่าง ๆ ของประเทศนั้น 
ซึ่งหากภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะให้ความตกลงนั้นสิ้นสุดลงให้แจ้งความต้องการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
ไปยังอีกฝ่าย แต่ความตกลงดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก 60 วัน ภายหลังจากวันที่ภาคีฝ่ายที่ต้องการให้
ความตกลงนั้นสิ้นสุดลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ทั้งนี้ หนังสือแลกเปลี่ยนฯ และหนังสือที่คู่ภาคีตอบรับถือเป็น
ข้อตกลงของรัฐบาลทั้งสองฝ่าย จะมีผลใช้บังคับเมื่อครบก าหนด 45 วัน หลังจากวันที่ได้รับหนังสือตอบกลับจากคู่ภาคี
แล้ว2 
  2. ผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการจัดท าหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าว เช่น 
   1) ขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยุสมัครเล่นของไทยให้เป็นสากล 
   2) พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตจะได้รับประโยชน์ในการค้นคว้า การติดต่อ
ประสานงานระหว่างพนักงานวิทยุสมัครเล่น และการทดลองตรวจสอบด้านวิชาการที่เกี่ยวกับวิทยุคมนาคมต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นหนทางที่น าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องรับ - ส่งวิทยุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญบุคลากรด้านวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความช านาญยิ่งขึ้น 
   3) เกิดประโยชน์ต่อระบบการสื่อสารในการแจ้งเหตุภัยพิบัติ เหตุอันตราย และการรักษา
ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
__________________________________ 
1รัฐบาลไทยเคยจัดท าความตกลงต่างตอบแทนในรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ แล้ว 10 

ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย สวีเดน สหราชอาณาจักร เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส และเดนมาร์ก 



69 
 

2ส านักงาน กสทช. แจ้งว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ แล้ว ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการแจ้งหนังสือมติ

คณะรัฐมนตรีให้กระทรวงการต่างประเทศทราบและด าเนินการติดต่อประสานกับสาธารณรัฐฟินแลนด์ให้ด าเนินการจัดส่งหนังสือลงนามในหนังสือ

แลกเปลี่ยนฯ หลังจากนั้นประเทศไทยก็จะด าเนินการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายไทยเพื่อจัดส่งไปยังสาธารณรัฐฟินแลนด์ต่อไป 

 
43. เรื่อง รางวัลบีซีจีของเอเปค (APEC BCG Award) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณโดยสมัครใจแก่โครงการรางวัลบีซีจีของเอเปค 
(โครงการฯ) ของไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 526,000 บาท ตามอัตรา
แลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี 2565 ของธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไปตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  ไทยได้ริเริ่มจัดตั้งรางวัลบีซีจีของเอเปค1 ในการเป็นเจ้าภาพเอเปค ครั้งที่ 33 เมื่อปี 2565 เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการตามเป้าหมายกรุงเทพมหานครว่าด้วยเศรษฐกิจบีซีจี (เป้าหมายกรุงเทพฯ) และสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจบีซีจีในภูมิภาคเอเปค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องบุคคลหรือองค์กรที่ได้น า
แนวคิดบีซีจีไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ ซึ่งรางวัลดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ (1) สตรี (2) เยาวชน และ (3) วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ทั้งนี้ ผู้ชนะแต่ละรายจะ ได้รับเงิน
รางวัลจ านวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 175,330 บาท) ซึ่งจะมาจากงบประมาณสนับสนุนตามความ
สมัครใจจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค โดยมีส านักงานเลขาธิการเอเปคเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการงบประมาณ 
โดยจะเริ่มมอบรางวัลในปี 2566 เป็นปีแรก2 (สหรัฐอมริกาเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 34 ในเดือน
พฤศจิกายน 2566 ณ นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา) 
___________________________________ 
1โครงการรางวัลบีซีจีของเอเปคที่ไทยริเริ่มผลักดันได้รับความเห็นชอบจากทุกเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค โดยมีแคนาดาและจี นเป็นผู้ร่วมเสนอโครงการฯ 

และมีนิวซีแลนด์ เปรู และสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ร่วมอุปถัมภ์โครงการฯ โดยไทยได้ประกาศเปิดตัวรางวัลดังกล่าวอย่างเป็นทางการในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค 

ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
2จะเปิดรับการเสนอชื่อผู้สมัครเข้าชิงรางวัลจากทุกเขตเศรษฐกิจภายในเดือนมีนาคม 2566 และเร่ิมกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ชนะในช่วงครึ่งหลังของ

ปี 2566 โดยจะประกาศผู้ชนะรางวัลทั้ง 3 ประเภทในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 34 ณ สหรัฐอเมริกา 

 
44. เรื่อง การเพิ่มทุนในโครงการเหมืองแร่โพแทชของอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบการเพ่ิมทุนเพ่ือช าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในส่วนแรกในสัดส่วนของกระทรวงการคลัง 
จ านวน 90 ล้านบาท ส าหรับบริษัทฯ น าไปใช้จ่ายในการทบทวนการศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็น เพ่ือคงสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาลเจ้าของโครงการตาม Basic Agreementและเพ่ือให้โครงการสามารถ
ด าเนินงานต่อไปได ้
  2. ส าหรับแหล่งเงินที่จะใช้ในการเพ่ิมทุน หากคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อ 1 แล้วเห็นสมควร
มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือช าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในส่วนแรกตามขั้นตอนของ
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระส าคัญ 
  1) โครงการเหมืองแร่โพแทชของอาเซียน จังหวัดชัยภูมิ เป็นโครงการท าเหมืองใต้ดินแร่โพแทชและ
เกลือหิน เมื่อน าแร่โพแทชที่ได้จากการท าเหมืองเข้าสู่กระบวนการแต่งแร่ จะได้โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ประมาณ 
17 ล้านตัน และเกลือหินจากการท าเหมืองประมาณ 7.7 ล้านตัน มูลค่าแหล่งแร่รวมทั้งสิ้นประมาณ  200,000                 
ล้านบาท 
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  2) การพัฒนาเหมืองใต้ดิน โครงการได้เคยเตรียมการพัฒนาเหมืองใต้ดินในขั้นต้นเพ่ือการผลิตแร่โพ
แทชไว้แล้ว โดยได้ขุดเจาะอุโมงค์แนวเอียง ขนาดความกว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร ยาว 935 เมตร    ลงสู่ใต้ดินที่ระดับ
ความลึก 180 เมตร จากระดับผิวดิน เพ่ือใช้เป็นอุโมงค์เข้าสู่เหมืองใต้ดินและเพ่ือการขนส่งและได้เจาะอุโมงค์แนวราบ
ยาวประมาณ 1,000 เมตร เข้าสู่ชั้นแร่เพ่ือผลิตแร่ และได้ทดลองผลิตแร่โพแทชที่มีห้องผลิตแร่ขนาดความกว้าง 15 
มตร ยาว 60 เมตร สูง 25 เมตร จ านวน 3 ห้องผลิตแร่ ซึ่งแต่ละห้องผลิตแร่จะถูกกั้นด้วยเสาค้ ายันขนาดความกว้าง 
20 เมตร โดยไม่พบปัญหาด้านวิศวกรรม และมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นเหมืองใต้ดินต่อไป 
  3) โครงการเหมืองแร่โพแทชของอาเซียน ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ(Feasibility 
Study) จ านวน 2 ครั้ง ได้แก ่
   (1) บริษัท Jacobs Solutions Inc. (เดิมชื่อ บริษัท Jacobs Engineering Group Inc.) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคนิคระดับมืออาชีพระหว่างประเทศโดยให้บริการด้านวิศวกรรม
เทคนิคและการก่อสร้าง ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในปี พ.ศ. 2538 พบว่าอัตราผลตอบแทนของโครงการ 
(Internal Rate of Return : IRR) เท่ากับร้อยละ 12.2 
   (2) บริษัท ERCOSPLAN ประเทศเยอรมันนี เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้
ค าปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแร่โพแทชและเกลือแร่ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า IRR ของโครงการ เท่ากับร้อยละ 12.1 
   4) อุตสาหกรรมแร่โพแทชได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาที่ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งต้นทุนและเทคโนโลยีการผลิต ปริมาณอุปสงค์และอุปทานในตลาดซึ่งปัจจุบันเกิดการ
ขาดแคลนปุ๋ยและปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการบนพ้ืนฐานข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน 
 
45. เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งท่ี 19 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ 19  ทั้งนี้ 
หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้
กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐณตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมส
เทค ครั้งที่ 19 ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ 19 เป็นเอกสารผลลัทธ์ของการ
ประชุมที่แสดงถึงเจตจ านงร่วมกันของประเทศสมาชิก 
  2. ร่างถอ้ยแถลงร่วมฯ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1) รับรองร่างวิสัยทัศน์กรุงเททฯ 2030 และเสนอแนะต่อที่ประชุมผู้น าบิมสเทค ครั้งที่ 6 
เพ่ือรับรอง โดยวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2030 จะเป็นปณิธานร่วมกันเพ่ือน าบิมสเทคไปสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน ฟ้ืนคืน และ
เปิดกว้าง โดยจะเชื่อมโยงกันทั้งทางกายภาพและสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจ 
   2) ชื่นชมการท างานของคณะกรรมการถาวรบิมสเทคในการจัดท ากฎระเบียบส าหรับกลไก
การด าเนินงานภายใต้กรอบบิมสเทค (Rules of Procedure for BIMSTEC Mechanisms) และขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิว่าด้วยทิศทางในอนาคตของบิมสเทค (Terms of Reference for Eminent Persons’ 
Group on the Future Directions of BIMSTEC) และจะเสนอต่อที่ประชุมผู้น าบิมสเทค ครั้งที่ 6 เพ่ือให้การรับรอง
ต่อไป 
   3) เห็นชอบกฎการบริหารและด าเนินการทางวินัยของส านักเลขาธิการบิมสเทค
(Administrative and Disciplinary Rules of the Secretariat) 
   4) รับทราบการน าเสนอสถานะ พัฒนาการในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ
น า และรับรองผลการประชุมระดับคณะท างานภายใต้สาขาความร่วมมือในกรอบบิมสเทค 
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   5) เห็นชอบร่างสุดท้ายของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่งทางทะเล
(Finalized text of the Agreement on Maritime Transport Cooperation) 
   6) เห็นชอบการผนวกรวมประเด็นเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue Economy) เศรษฐกิจภาค
ภูเขา (Mountain Economy) และการบรรเทาปัญหาความยากจน (Poverty Alleviation) เข้าไปอยู่ในสาขาความ
ร่วมมือบิมสเทค  
 
46.  เรื่อง การถอนค าแถลงตีความของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or 
degrading Treatment or Punishment : CAT) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการถอนค าแถลงตีความของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประ
ติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and other 
Cruel, Inhuman or degrading Treatment or Punishment : CAT)  (อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ) รวมทั้ง
มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ด าเนินการเสนอเรื่องการถอนค าแถลงตีความอนุสัญญาฯ                
ต่อสหประชาชาติต่อไปตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ เป็นหนึ่งในสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
รับรองโดยข้อมติสมัชชาสหประชาชาติที่ 39/46 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2527 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 
มิถุนายน 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขจัดการกระท าทรมาน การประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย                          
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งปัจจุบันมีประเทศเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น 
173 ประเทศ (ไทยเข้าเป็นภาคีด้วยวิธีการภาคยานุวัติ1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และมีผลบังคับใช้กับไทยตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2550) 
  2. ยธ. แจ้งว่า ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 (พระราชบัญญัติฯ) (มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566) ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ยกร่างขึ้นเพ่ืออนุวัติการตามกฎหมายระหว่างประเทศ 2 ฉบับ ได้แก่ (1)  อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ 
และ (2) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ โดยได้มีการก าหนด
รายละเอียดที่สอดคล้องตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ไว้แล้ว ดังนี้ 

ข้อบท เหตุผล 
1. ข้อบทที่ 1 
    ค านิยามการทรมาน 

มีการก าหนดความผิดฐานการกระท าทรมานตาม
มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติฯ ซึ่งสอดคล้องกับ
นิยามความผิดฐานทรมานตามอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานฯ เรียบร้อยแล้ว 

2. ข้อบทที่ 4 
 การก าหนดให้การทรมานทั้ งปวงเป็น
ความผิดที่ลงโทษได้ตามกฎหมายอาญา รวมถึงน า
หลักการนี้ไปใช้กับการพยายาม การสมรู้ร่วมคิด 
และการมีส่วนร่วมในการกระท าทรมาน 

เนื่องจากมีการก าหนดบทลงโทษทางอาญาต่อการ
กระท าทรมานในทุกกรณีตามมาตรา 35 และส าหรับ
ความผิดต่อผู้สมคบตามมาตรา 39 และผู้สนับสนุน
ตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว 
ส าหรับกรณีการพยายามกระท าความผิดสามารถ
ปรับใช้กบัประมวลกฎหมายอาญาได้ 

ข้อบทที่ 5 
 เขตอ านาจศาลสากลเหนือความผิดฐาน
กระท าทรมาน 

เนื่องจากมีการก าหนดความผิดและบทลงโทษฐาน
การกระท าทรมานตามมาตรา 5 เขตอ านาจศาล
สากลตามมาตรา 8 รวมทั้งไม่ให้เป็นความผิดทาง
การเมืองตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติฯ 
เรียบร้อยแล้ว 
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ส่งผลให้ไทยสามารถถอนค าแถลงตีความทั้ง 3 ประเด็น ของข้อบทที่ 1 4 และ 5 ได้ อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเด็นข้อ
สงวนเรื่องการไม่รับอ านาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไทยยังคงข้อสงวนดังกล่าวไว้ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
เดียวกันกับสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับอื่น ๆ 
  ทั้งนี้ ยธ. แจ้งว่า การด าเนินการถอนค าแถลงตีความดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ไทยหลาย
ประการ คือ (1) เป็นการแสดงความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ในฐานะ               
รัฐภาคีโดยสมบูรณ์ (2) เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน สร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือให้กับ
ไทยและ (3) เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิในชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ให้กับประชาชน 
__________________________ 
 1การภาคยานุวัติ (Accession) คือการขอเข้าร่วมเป็นภาคีของความตกลงระหว่างประเทศในภายหลังจากที่ความตกลงนั้นได้ผ่านกระบวนการเจรจาและลง

นามจากสมาชิกแรกก่อตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
47. เรื่อง การเข้าร่วมเจรจาจัดท าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (CEPA) ระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ (UAE) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบการเข้าร่วมเจรจาจัดท าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ( Comprehensive 
Economic Partnership Agreement: CEPA) กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates: UAE)  ของไทย 
  2. เห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
  3. เห็นชอบร่างเอกสารขอบเขต (TOR) ส าหรับการเจรจาจัดท าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
อีก 
  4. ในกรณีที่ต้องลงนามในร่างเอกสารขอบเขต (TOR) ส าหรับการเจรจาจัดท าความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือ  ผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารขอบเขต (TOR) ส าหรับการเจรจาจัดท าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
  5. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมประกาศหรือออก
แถลงการณ์เปิดการเจรจาจัดท าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และร่วมให้ความเห็นชอบ
เอกสารขอบเขต (TOR) ส าหรับการเจรจาจัดท าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับ                  
เอมิเรตส์ 
   
48. เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง และแผนการ
ด าเนินงานพ.ศ. 2566 – 2570 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกรอบความร่วมมือ               
ล้านช้าง - แม่โขง และแผนการด าเนินงาน พ.ศ. 2566 – 2570 รวมทั้งอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกรอบความ
ร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง และแผนการด าเนินงาน พ.ศ. 2566 – 2570 ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่าง
เอกสารดังกล่าวที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาด าเนินการได้โดยไม่ต้องน ากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  
  สาระส าคัญ 
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  ร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง และแผนการ
ด าเนินงาน พ.ศ. 2566 - 2570 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค์ของร่างยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย (1) อ านวยความสะดวกในการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ระดับภูมิภาคและการเติบโตอย่างครอบคลุมเพ่ือจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกและระดับภูมิภาค 
และส่งเสริมการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติของประเทศสมาชิกล้านช้าง - แมโขง 
(2) จัดเตรียมเวทีส าหรับการหารือนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาระหว่างประเทศล้านช้าง - แม่โขง และ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ รัฐบาลท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และคลังความคิด 
(Think Tank) (3) มุ่งสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่ างเป็นธรรมและเท่าเทียม (4) ยกระดับ
ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงขีด
ความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ระดับภูมิภาคเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) อ านวยความสะดวกในการด าเนินความร่วมมือการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ในเมืองและชนบทของประเทศสมาชิกล้านช้าง - แม่โขง ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค และ (6) ส่งเสริมการแบ่ งปันความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนในภูมิภาค และสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค 
  2. ขอบเขตความร่วมมือและการด าเนินงานภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย (1) การเสวนา
โต๊ะกลมและการเสริมสร้างศักยภาพ (2) การบริหารจัดการระบบนิเวศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(3) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4) การปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และ (5) การแบ่งปันความรู้และการสร้างความตระหนัก 
  ทั้งนี้ ร่างยุทธศาสตร์ฯ และแผนการด าเนินงาน พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ 
5 ปี ของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (ค.ศ. 2023-2027) ส าหรับเป็นกรอบแนวทางการด าเนินความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อมล้านช้าง - แม่โขงในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยไม่ได้ผูกพันให้แต่ละประเทศสมาชิกต้องด าเนินการ และ
รูปแบบของการด าเนินความร่วมมือเป็นการสัมมนาโครงการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยน การสาธิต และโครงการน าร่อง 
ในรูปแบบความร่วมมือพหุภาคีเป็นหลัก 
 
49.  เรื่อง ร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามในระหว่างการประชุม The 1st  Asia Zero Emission 
Community (AZEC) Ministerial Meeting 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมส าหรับการประชุม The 1st  Asia Zero Emission Community 
(AZEC) Ministerial Meeting และร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนด้านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้
ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า 
และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation on the Carbon Capture, Utilization and 
Storage Technology Partnership between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the 
Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan) 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจาก
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว 
  3. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจาก
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าว 
  ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ และบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงพลังงานน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
   สาระส าคัญ 
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  1. ร่างแถลงการณ์ร่วมส าหรับการประชุม The 1st  Asia Zero Emission Community (AZEC) 
Ministerial Meeting 
   1.1 ความร่วมมือภายใต้ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเทศญี่ปุ่น
และประเทศพันธมิตรจ านวน 10 ประเทศ ในการมุ่งไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่
มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายความ
เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานร่วมกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวทางที่หลากหลายและความสามารถในการปฏิบัติได้จริง
ตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ 
   1.2 ขอบเขตของความร่วมมือระหว่างประเทศพันธมิตรภายใต้ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จะ
มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดเวทีหารือเชิงนโยบายและการด าเนินโครงการความร่วมมือเกี่ยวกับการร่วมพัฒนา
ยุทธศาสตร์ แผนงาน รวมถึงเทคโนโลยีการลดคาร์บอน เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานทดแทน 
ไฮโดรเจน แอมโมเนีย พลังงานชีวภาพ CCUS และธุรกิจการลดการปล่อยคาร์บอนที่หลากหลาย นอกจากนี้ ประเทศ
พันธมิตรจะร่วมกันพิจารณาให้การสนับสนุนทางด้านการเงินส าหรับการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการลดการ
ปล่อยคาร์บอนและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาด ตลอดจนการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
มาตรฐานเทคโนโลยีการลดการปล่อยคาร์บอนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  2. ร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนด้านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และ
การกักเก็บคาร์บอน ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจการค้า และ
อุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น 
   2.1 ความร่วมมือภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยและญี่ปุ่นในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนด้าน
เทคโนโลยี CCUS และความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคพลังงานและ
มุ่งไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานร่วมกัน  
   2.2 ขอบเขตของความร่วมมือเพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
การด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี CCUS ระหว่างคู่ภาคีภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือนี้ ได้แก่ 1) การ
หารือแบบทวิภาคี 2) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและสถิติด้านพลังงานที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยได้อย่างสม่ าเสมอ 3) 
การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ  4) การส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างสองประเทศ
และ/หรือในประเทศที่สาม 5) การด าเนินโครงการและเผยแพร่โครงการความร่วมมือ และ 6) ความร่วมมืออ่ืน ๆ 
ตามแต่คู่ภาคีจะก าหนดร่วมกัน 
   2.3 การประสานความร่วมมือภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือฯ คู่ภาคีจะด าเนินกิจกรรม
ความร่วมมือผ่านกรอบการประชุม JTEPD เพ่ือเป็นกลไกในการผลักดันกิจกรรมความร่วมมือภายใต้ขอบเขตของ
ความร่วมมือข้างต้น โดยจะมีการจัดตั้งคณะท างาน (Working Group) เพ่ือหารือถึงแนวทางการด าเนินความร่วมมือ
ด้าน CCS/CCUS และความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของพันธมิตรส าคัญ ได้แก่ บริษัทญี่ปุ่นที่ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์การเพ่ือความมั่นคงด้านโลหะและพลังงานแห่งประเทศญี่ปุ่น และบริษัทและ/หรือหน่วยงานของ
ไทยที่ได้รับการยืนยันจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยคณะท างานจะมีการรายงานความคืบหน้าการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ต่อที่ประชุม JTEPD ตามความจ าเป็น 
  ทั้งนี้ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: 
METI) ประเทศญี่ปุ่น มีก าหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 1st  Asia Zero Emission Community (AZEC) 
Ministerial Meeting ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีหารือ
ร่วมกันในระดับรัฐมนตรีในประเด็นความท้าทายของประเทศในภูมิภาคเอเชียเพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็น
กลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตลอดจนความพยายามร่วมกันในการผลักดันให้เกิดโครงการด้านพลังงาน
สะอาด การสนับสนุนทางด้านการเงิน การใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ า เพ่ือส่งเสริมความ
มั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ ยั่งยืนของภูมิภาค โดยรองนายกรัฐมนตรีและ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีก าหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 1st  Asia Zero Emission 
Community (AZEC) Ministerial Meeting ในระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย
จะให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมส าหรับการประชุมฯ และลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ในระหว่างการเดินทางเข้า
ร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้ขยายความร่วมมือในด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) ให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
 

แต่งตั้ง 
50. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาววิลาวรรณ 
พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลัง
ทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่ งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
51. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                      
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง 
นางสาวกัลยา ชินาธิวร ผู้อ านวยการกอง (ผู้อ านวยการระดับสูง) กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง ให้
ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ปรึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
52. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                     
(กระทรวงสาธารณสุข) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้   
  1. นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) โรงพยาบาลสวน
สราญรมย์ กรมสุขภาพจิต ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) โรงพยาบาลสวนสราญ
รมย์ กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565   
   2. นายไชยเวช ธนไพศาล ผู้อ านวยการโรงพยาบาล [ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง] 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
ส านักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565    
  3. นายไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) โรงพยาบาลศรีธัญญา 
กรมสุขภาพจิต ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
53. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                    
(กระทรวงสาธารณสุข)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้   
  1. นายสิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงาน
ศัลยศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
   2. นายก าธร ลีลามะลิ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี 
กรมการแพทย์ ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการ
แพทย์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    
   3. นายวิรัช ทุ่งวชิรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก) โรงพยาบาลราช
วิถี กรมการแพทย์ ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก) โรงพยาบาลราชวิถี 
กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
54. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                 
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางสาวเบ็ญจมาส 
พฤกษ์กานนท์ ผู้อ านวยการกอง (ผู้อ านวยการระดับสูง) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ให้ด ารง
ต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
55. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                   
(ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง 
นางสาวศศิธร พลัตถเดช ผู้อ านวยการกอง (ผู้อ านวยการระดับสูง) กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ด ารงต าแหน่ ง ที่ปรึกษาด้าน
นโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
56 .  เ รื่ อ ง  ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ร าชก า ร พล เ รื อ น ส า มัญ ให้ ด า ร ง ต า แหน่ ง ป ร ะ เ ภ ทบริ ห า ร ร ะดั บสู ง                           
(กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่ งตั้ ง                    
นายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตประจ าต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจาก
ประเทศผู้รับ  
 
57. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอการ
แต่ งตั้ ง  พลต า รวจโท พรชั ย  สุ ธี รคุณ  ให้ด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่ งช าติ                             
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(ตามมติคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565) เนื่องจากผู้อ านวยการ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเดิมพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดเวลาในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
58. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 2 ราย เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
ดังนี้   
  1. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบัน                  
นิติวิทยาศาสตร์    
   2. พันต ารวจตรี  สุริยา สิงหกมล  ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ด ารงต าแหน่ง                           
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
59. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายยศพล                  
เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ด ารงต าแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรง                   
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
60. เรื่อง แต่งตั้งอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ประจ าปี พ.ศ. 
2566 (ฮ.ศ. 1444)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล เป็นอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์ 
อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ประจ าปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติแต่งตั้ง (28 กุมภาพันธ์ 2566) จนเสร็จสิ้นการประกอบพิธีฮัจย์ ประจ าปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444)  
 
61. เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร) เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร 
เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (นักบริหารระดับสูง เงินประจ าต าแหน่ง 21,000 
บาท) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง เงินประจ าต าแหน่ง 21,000 บาท) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี                       
ส านักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจ าเป็น ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการและส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้ รับ
มอบหมายและมอบอ านาจจากนายกรัฐมนตรี ให้ก ากับการบริหารราชการส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้
เห็นชอบ 
 
62. เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ) เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางสาวสุลักขณา 
ธรรมานุสติ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (รองเลขาธิการ ก.พ.) (นักบริหารระดับสูง เงินประจ า
ต าแหน่ง 14,500 บาท) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ส านักนายกรัฐมนตรี มาแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง เงินประจ าต าแหน่ง 21,000 
บาท) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษใน
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิก
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจ าเป็น ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและ
ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นาย
วิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจจากนายกรัฐมนตรี ให้ก ากับการบริหาร
ราชการส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอนแล้ว  
 
 
 
63. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งนางสาวสุภาพิชญ์ 
ไชยดิษฐ์ ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งประจ าส านักเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่                
28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  
 
64. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ จ านวน 4 ราย ดังนี้  
  1. นายสมัย ลี้สกุล  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2566  

2. นายนิรุตติ สุทธินนท์    โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2566         
3. นางลลิตา สิริพัชรนันท์  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 

  4. นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 
 
65. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งนายอรรถพล อรรถวรเดช เป็น
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภา พันธ์ 2566 เป็นต้นไป และ                 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  
 
66. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการประปานครหลวง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายโชตินรินทร์ เกิดสม ให้เป็น
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย) ในคณะกรรมการการประปานครหลวง แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนนี้ ย่อมอยู่ในต าแหน่งได้เพียง
เท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน  
 
 
67. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการนโยบาย
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์  เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
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คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา แทน รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่
พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากขอลาออก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็น
ต้นไป และผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  
 
68. เรื่อง การแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                      
แทนต าแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ส านักงาน ปปง.) เสนอแต่งตั้ง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 
 

********** 


