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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมตคิณะรัฐมนตรทีีเ่ป็นทางการจากส านักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรอีกีครัง้) 
 
  วันนี้ (26 กรกฎาคม 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                      เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี ณ หอ้งประชมุ 501 ตกึบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล ซึง่สรุป
สาระส าคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรือ่ง ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจ าปีส าหรับรถที่
ขับเคลือ่นดว้ยพลังงานไฟฟ้า     เพียงอย่าง เดียว
ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์พ.ศ. .... 
  2.  เรือ่ง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้     รัษฎากร (ฉ บับที่  . . ) 
พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนการบรจิาค 
    ดา้นสาธารณสขุ (เพิม่เตมิ)]  
  3.  เรือ่ง  การก าหนดขอ้จ ากัดในการด ารงต าแหน่งหรือการ
ประกอบอาชพีของบคุคล     ลม้ละลายในกฎหมาย 
  4.  เรือ่ง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การใหใ้ชบั้งคับ
ผังเมอืงรวมเมอืงทา่โขลง-     ค ล อ ง ห ล ว ง - รั ง สิ ต 
จังหวัดปทมุธานี พ.ศ. .... (แกไ้ขเพิม่เตมิกฎกระทรวงใหใ้ชบั้งคับ  
  ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสติ จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2552)  
 

เศรษฐกจิ สงัคม 
  5.  เรือ่ง  โครงการสลากการกศุล 
  6.  เรือ่ง  (ร่าง) แผนปฏิบัติการดา้นปัญญาประดิษฐ์เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย  
    พ.ศ. 2565 – 2570  
  7.  เรือ่ง  การขอเพิม่วงเงนิกูร้ะยะสัน้แบบ Credit Line ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
    แหง่ประเทศไทย 
  8.  เรือ่ง  การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ครัง้ที ่3 
  9.  เรือ่ง  รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน
ยทุธศาสตรค์วามม่ันคงดา้นวัคซนี    แ ห่ ง ช า ติ ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
  10.  เรือ่ง  รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของ
คณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน 
    และส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน 
  11.  เรือ่ง  รายงานผลการปฏบัิตงิานประจ าปี 2564 สภาองคก์ร
ของผูบ้รโิภค 
  12.  เรือ่ง  รายงานสถานการณ์การสง่ออกของไทย เดอืน
พฤษภาคม และ 5 เดอืนแรก 
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    ของปี 2565  
  13.  เรือ่ง  โครงการเสริมสรา้งและยกระดับความร่วมมือกับ
ประเทศเพือ่นบา้นในการยตุ ิ     แหล่งผลิตยาเสพติด
และท าลายเครอืขา่ยการคา้ยาเสพตดิระหวา่งประเทศ     
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  14.  เรือ่ง  การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจ าเป็น
พืน้ฐาน เพือ่ลดภาระคา่ใชจ้่าย 
    ของผูเ้รียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัด
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  15.  เรือ่ง  ขออนุมัตดิ าเนินโครงการลงทุนรายการก่อสรา้งสวน
สัตวแ์หง่ใหม ่
  16.  เรือ่ง  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช ้
จ่ายเงนิกู ้
     ภายใตพ้ระราชก าหนดฯ เพิม่เตมิ พ.ศ. 2564 ในคราว
ประชมุครัง้ที ่20/2565 
  17.  เรือ่ง  โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่า (Soft Loan) Re - Open 
ธรุกจิโรงแรม 
    และ Supply Chain ของโรงแรม 
  18.  เรือ่ง  การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิในทกุ
เขตทอ้งทีท่ั่วราชอาณาจักร 
 

ตา่งประเทศ 
  19.  เรือ่ง   การด าเนินการในฐานะสมาชกิ Global Forum 
on Transparency and 
    Exchange of Information for Tax Information for 
Tax Purposes  
    (Global Forum) 
  20. เรือ่ง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธข์องการ
ประชมุรัฐมนตรตีา่งประเทศ 
    อาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่
เกีย่วขอ้ง 
 

แตง่ต ัง้ 
  21.  เรือ่ง  การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญใหด้ ารงต าแหน่ง
ประเภทบรหิารระดับสงู  
    (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย)์  
  22.  เรือ่ง  กา รแต่ ง ตั ้ง ป ร ะ ธ านก ร รมก า รแ ละก ร ร มก า ร
ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการ 
    ศนูยค์ณุธรรม  
  23.  เรือ่ง  การแตง่ตัง้ผูอ้ านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ 
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******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีโทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย 
1. เร ือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาลดภาษปีระจ าปีส าหรบัรถทีข่บัเคลือ่น
ดว้ยพลงังานไฟฟ้าเพยีงอยา่งเดยีวตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์พ.ศ. 
.... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัตหิลักการร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษี
ประจ าปีส าหรับรถที่ขับเคลื่อนดว้ยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวตาม
กฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และ
ใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหรั้บความเห็น
ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตไิปประกอบการ
ตรวจพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และใหก้ระทรวงคมนาคมและ
หน่วยงาน                      ทีเ่กีย่วขอ้งรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แหง่ชาตไิปพจิารณาด าเนนิการตอ่ไปดว้ย 
  ทัง้นี้ คค. เสนอวา่  
  1. โดยทีรั่ฐบาลมกีารเร่งรัดนโยบาย แผนงาน และมาตรการตา่ง 
ๆ ดา้นการส่งเสรมิการใชย้านยนตไ์ฟฟ้า เพื่อใหท้ันต่อการเปลีย่นแปลงดา้น
เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้าและการใชพ้ลังงานของโลก และในคราวประชุม
คณะกรรมการนโยบายยานยนตไ์ฟฟ้าแหง่ชาต ิคร ัง้ที ่2/2564 เมือ่



 
 

4 

วนัที ่12 พฤษภาคม 2564 ไดม้มีตใินดา้นการสง่เสรมิการใชย้านยนต์
ไฟฟ้าทีเ่ก ีย่วขอ้งกบักรมการขนส่งทางบกในการก าหนดมาตรการ
ดา้นภาษีเพือ่สนบัสนุนยานยนตไ์ฟฟ้า โดยการลดอัตราภาษีประจ าปี
ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้าเพือ่เป็นการจูงใจใหม้กีารใชย้านยนตไ์ฟฟ้ามากขึน้ 
  2. โดยที่พระราชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. 2522 มาตรา 31 
บัญญัตใิหใ้นกรณีทีเ่ห็นเป็นการสมควร   ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม
มอี านาจลดภาษปีระจ าปีส าหรบัรถในเขตทอ้งทีใ่ดหรอืในกรณีใดลง
จากอตัราทีก่ าหนดไวท้า้ยพระราชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. 2522 โดย
การตราเป็นพระราชกฤษฎกีา คค. โดยกรมการขนสง่ทางบกจงึไดย้กร่าง
พระราชกฤษฎกีาลดภาษีประจ าปีส าหรับรถทีขั่บเคลือ่นดว้ยพลังงานไฟฟ้า
เพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์พ.ศ. .... ขึน้ โดยก าหนดให้
ลดอตัราภาษปีระจ าปีส าหรบัรถทีข่บัเคลือ่นดว้ยพลงังานไฟฟ้าเพยีง
อย่างเดยีวทีจ่ดทะเบยีนระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม 2565 ถงึวนัที ่30 
กนัยายน 2568 ลงรอ้ยละ 80 ของอัตรา      ที่ก าหนดตาม (11) ของ
อัตราภาษีประจ าปีทา้ยพระราชบัญญัตริถยนต ์พ.ศ. 2522 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบัญญัตริถยนต ์(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2550 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับ
แต่วันทีจ่ดทะเบยีน เพื่อเป็นการสนับสนุนและสรา้งแรงจูงใจใหม้กีารใชย้าน
ยนตไ์ฟฟ้ามากขึน้ 
  3. กรมการขนส่งทางบกไดน้ าร่างพระราชกฤษฎกีาในเรื่องนี้ลง
รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ทั่ ว ไ ป ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://www.dlt.go.th และเว็บไซต ์http://elaw.dlt.go.th ตัง้แต่วันที ่1 - 
15 เมษายน 2565 มปีระชาชนมาใหค้วามเห็น 20 ราย ซึง่สว่นใหญ่เห็นพอ้ง
ดว้ย 
  4. คค. ไดด้ าเนนิการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญตัิ
วนิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 แลว้ โดยรายงานว่าโดยที่
กรมการขนส่งทางบกมีหนา้ที่ตอ้งจัดเก็บเงินภาษีประจ าปี เงินเพิ่ม และ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์รายไดจ้ากการจัดเก็บดังกล่าวจะ
ตกเป็นรายไดข้องกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดอืน่จะตกเป็นรายไดข้อง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามมาตรา 41 แหง่พระราชบัญญัตริถยนต ์พ.ศ. 
2522 ซึง่กรมการขนส่งทางบกประมาณการรายไดจ้ากการจดัเก็บ
ภาษสี าหรบัรถทีข่บัเคลือ่นดว้ยพลงังานไฟฟ้า ต ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 
2565 - 30 กนัยายน 2568 เป็นจ านวนเงนิท ัง้ส ิน้ 50,897,330 บาท 
(คาดวา่จะมรีถทีขั่บเคลือ่นดว้ยพลังงานไฟฟ้าจ านวน 128,736 คัน) หากร่าง
พระราชกฤษฎกีาลดภาษีประจ าปีส าหรับรถทีขั่บเคลือ่นดว้ยพลังงานไฟฟ้า
เพยีงอยา่งเดยีวตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์พ.ศ. .... ดังกลา่วมผีลใชบั้งคับ
แลว้ จะสง่ผลกระทบตอ่หนว่ยงานทีไ่ดร้บัเงนิภาษดีงักลา่วดว้ย โดยจะ
ไดร้บัเงนิภาษเีป็นรายไดป้ระมาณ 31,922,758 บาท ซึง่จะท าใหร้ฐั
สูญเสยีรายไดป้ระมาณ 18,974,572 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 37 ของรายได ้
ที่จะสามารถจัดเก็บรถไฟฟ้าทัง้หมด แต่เนือ่งจากจ านวนภาษขีองรถที่
เสยีภาษปีระจ าปี 2565 ถงึปี 2568 (รถทุกประเภท) ทีก่รมการขนสง่
ทางบกจดัเก็บได้จะมีรายได้ประมาณการในปี 2568 จ านวน 
33,913,995,256 บาท การสูญเสยีรายไดจ้ากการลดอตัราภาษี
ประจ าปีส าหรบัรถ                   ทีข่บัเคลือ่นดว้ยพลงังานไฟฟ้าเพยีง
อยา่งเดยีวลงในอตัรารอ้ยละ 80 ดงักล่าว คดิเป็นจ านวนเพยีงรอ้ยละ 
0.05 จงึคาดว่าการลดอตัราภาษีลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
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รายไดข้องกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการ
น าไปจดัท าบรกิารสาธารณะใหก้บัประชาชน แต่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์
โดยเป็นการสง่เสรมิและสรา้งแรงจูงใจในการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม และชว่ยลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 
และปรมิาณ PM 2.5 ในอากาศ ตลอดจนชว่ยกระตุน้ระบบเศรษฐกจิการผลติ
ยานยนตไ์ฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ 
  สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎกีา 
  ก าหนดใหล้ดอตัราภาษปีระจ าปีส าหรบัรถทีข่บัเคลือ่นดว้ย
พลงังานไฟฟ้าเพยีงอย่างเดยีวทีจ่ดทะเบยีนระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม 
2565 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2568 ลงรอ้ยละ 80 ของอัตราทีก่ าหนดตาม 
(11) ของอัตราภาษีประจ าปีทา้ยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตริถยนต ์                   (ฉบับที ่14) พ.ศ. 
2550 เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัทีจ่ดทะเบยีน โดยรถทีขั่บเคลือ่นดว้ย
พลังงานไฟฟ้ามอีัตราภาษีประจ าปี ดังนี้ 

อตัราภาษปีระจ าปีส าหรบัรถทีข่บัเคลือ่นดว้ยพลงังานไฟฟ้า 
ประเภทรถ น า้หนกัรถ 

(กโิลกรมั) 
อตัราภาษ ี
ทา้ย พ.ร.บ. 
รถยนต ์

พ.ศ. 2522 
(บาท) 

อตัราภาษตีาม
รา่ง พ.ร.ฎ. 

(จดัเก็บรอ้ยละ 
20) 
(บาท) 

1. รถยนต์น ั่งส่วน
บุคคล  
ไมเ่กนิ 7 คน 

 
ไมเ่กนิ 500 
501 - 750 
751 - 1,000 
1,001 - 1,250 
1,251 - 1,500 
1,501 - 1,750 
1,751 - 2,000 
2,001 - 2,500 
2,501 - 3,000 
3,001 - 3,500 
3,501 - 4,000 
4,001 - 4,500 
4,501 - 5,000 
5,001 - 6,000 
6,001 - 7,000 
7,001 ขึน้ไป 

 
150 
300 
450 
800 
1,000 
1,300 
1,600 
1,900 
2,200 
2,400 
2,600 
2,800 
3,000 
3,200 
3,400 
3,600 

 
30 
60 
90 
160 
200 
260 
320 
380 
440 
480 
520 
560 
600 
640 
680 
720 

2.รถยนตน์ ัง่สว่น
บุคคล เกนิ 7 คน 

ไมเ่กนิ 500  
501 - 750 
751 - 1,000 
1,001 - 1,250  
1,251 - 1,500 
1,501 - 1,750 
1,751 - 2,000 
2,001 - 2,500 

75 
150 
225 
400 
500 
650 
800 
950 

15 
30 
45 
80 
100 
130 
160 
190 
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2,501 - 3,000 
3,001 - 3,500 
3,501 - 4,000 
4,001 - 4,500 
4,501 - 5,000 
5,001 - 6,000 
6,001 - 7,000 
7,001 ขึน้ไป 

1,100 
1,200 
1,300 
1,400 
1,500 
1,600 
1,700 
1,800 

220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 
360 

3. รถจกัรยานยนต ์
   (ก) รถจักรยานยนต์
สว่นบคุคล 
   (ข) รถจักรยานยนต์
สาธารณะ 

 
- 
- 

 
50 
50 

 
10 
10 

4. รถบดถนน - 200 40 
5. รถแทรกเตอรท์ี่
ใชใ้นการเกษตร 

- 25 5 

6.  รถยนต์ร ับจ้าง
ระหวา่งจงัหวดั 
รถยนตบ์รกิาร 

 
ไมเ่กนิ 500 
501 - 750 
751 - 1,000 
1,001 - 1,250  
1,251 - 1,500 
1,501 - 1,750 
1,751 - 2,000 
2,001 - 2,500 
2,501 - 3,000 
3,001 - 3,500 
3,501 - 4,000 
4,001 - 4,500 
4,501 - 5,000 
5,001 - 6,000 
6,001 - 7,000 
7,001 ขึน้ไป 

 
225 
375 
525 
675 
825 
1,050 
1,275 
1,500 
1,725 
1,950 
2,175 
2,400 
2,625 
2,850 
3,075 
3,300 

 
45 
75 
105 
135 
165 
210 
255 
300 
345 
390 
435 
480 
525 
570 
615 
660 

7. รถรบัจา้ง ไมเ่กนิ 500 
501 - 750 
751 - 1,000 
1,001 - 1,250  
1,251 - 1,500 
1,501 - 1,750  
1,751 - 2,000  
2,001 - 2,500 
2,501 - 3,000 
3,001 - 3,500 
3,501 - 4,000 

92.5 
155 
255 
280 
342.5 
437.5 
530 
625 
717.5 
812.5 
905 

18.5 
31 
45 
56 
68.5 
87.5 
106 
125 
143.5 
162.5 
181 
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4,001 - 4,500 
4,501 - 5,000 
5,001 - 6,000 
6,001 - 7,000 
7,001 ขึน้ไป 

1,000 
1,092.5 
1,187.5 
1,280 
1,375 

200 
218.5 
237.5 
256 
275 

8. รถยนต์บรรทุก
ส่ ว น บุ ค ค ล ห รื อ
รถยนตส์ าหรบัลาก
จู ง ซึ่ ง ม ิ ใ ช้
ประกอบการขนส่ง
ส่ ว น บุ ค ค ล ต า ม
กฎหมายว่าดว้ยการ
ขนส่งทางบกหรอืรถ
แทรกเตอรท์ีม่ไิดใ้ช้
ในการเกษตร 

 
 
 
 
 

ไมเ่กนิ 500 
501 - 750 
751 - 1,000 
1,001 - 1,250  
1,251 - 1,500 
1,501 - 1,750  
1,751 - 2,000  
2,001 - 2,500 
2,501 - 3,000 
3,001 - 3,500 
3,501 - 4,000 
4,001 - 4,500 
4,501 - 5,000 
5,001 - 6,000 
6,001 - 7,000 
7,001 ขึน้ไป 

 
 
 
 
 

150 
225 
300 
375 
450 
525 
675 
825 
975 
1,125 
1,275 
1,425 
1,575 
1,725 
1,875 
2,025 

 
 
 
 
 
30 
45 
60 
75 
90 
105 
135 
165 
195 
225 
255 
285 
315 
345 
375 
405 

หมายเหตุ : อัตราภาษีปกตทิีจ่ะจัดเก็บส าหรับรถทีขั่บเคลือ่นดว้ยพลังงาน
ไฟฟ้าในล าดับที ่2 - 8 จะจัดเก็บภาษี                ในอัตรากึง่หนึง่ของอัตรา
ภาษีทา้ยพระราชบัญญัตริถยนต ์พ.ศ. 2522 ของแตล่ะประเภทนัน้ 
 
2. เร ือ่ง ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพือ่
สนบัสนุนการบรจิาคดา้นสาธารณสุข (เพิม่เตมิ)]  
  คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบและอนุมัตดัิงนี้   
   1. รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดสทิธปิระโยชน์ทางภาษีส าหรับการบรจิาคดา้นสาธารณสุขตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่30 พฤศจกิายน 2564 ตามทีก่ระทรวงการคลัง (กค.) 
เสนอ   
   2. อนุมัตหิลักการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ รัษฎากร (ฉบับที่  . . )  พ.ศ. . . . .  ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พจิารณาเป็นเรือ่งดว่น แลว้ด าเนนิการตอ่ไปได ้  
  ทัง้นี้ การปรับปรุงหลักเกณฑก์ารบรจิาคดา้นสาธารณสุขและร่าง
พระราชกฤษฎกีาที ่กค. เสนอ                เป็นการยกเวน้ภาษีเงนิไดใ้หแ้ก่
บุคคลธรรมดาและบรษัิทหรือหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล โดยใหห้ักลดหย่อนหรอื
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หักเป็นรายจ่ายได ้2 เท่าของจ านวนเงนิหรือทรัพยส์นิทีบ่รจิาค ส าหรับการ
บรจิาคผ่านระบบบรจิาคอเิล็กทรอนกิส ์                      (e-Donation) ของ
กรมสรรพากร ใหแ้กม่ลูนธิริวม 3 แหง่ ไดแ้ก ่(1) มลูนธิชิยัพัฒนา (2) มลูนธิิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีและ (3) มลูนธิริามาธบิด ีในพระบรมราชปูถัมภส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยกเวน้ภาษีเงนิได ้ภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับเงินไดท้ี่ไดรั้บจากการโอน
ทรัพย์สนิ หรือการขายสนิคา้ หรือการกระท าตราสารอันเน่ืองมาจากการ
บรจิาคใหแ้ก่มูลนิธทิัง้ 3 แห่งดังกล่าว ทีไ่ดก้ระท าตัง้แต่วันทีค่ณะรัฐมนตรมีี
มตเิห็นชอบถงึวันที ่31 ธันวาคม                   พ.ศ. 2567 ทัง้นี้ เพือ่เป็นการ
ส่งเสรมิใหภ้าคประชาชนและภาคเอกชนไดม้ีส่วนร่วมสนับสนุนการบรจิาค 
ซึง่จะส่งผลใหป้ระชาชนทั่วไปไดรั้บการรักษาพยาบาลอย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ รวมทัง้มสี่วนชว่ยในการลดงบประมาณของภาครัฐดา้นสาธารณสุข
ไดอ้กีทางหนึง่   
  สาระส าคญัของการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารบรจิาคดา้น
สาธารณสุข และรา่งพระราชกฤษฎกีาฯ   
  1. การปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารบรจิาคดา้นสาธารณสุข   
   1.1 จากเดมิ “เป็นมูลนิธทิีม่วีัตถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนการ
รักษาพยาบาลผูป่้วยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือองค์การของ
รัฐบาล” เป็น “เป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์หรือมีการด าเนินงานเพื่อ
สนับสนุนการรักษาพยาบาลผูป่้วยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
องคก์ารของรัฐบาล    
    1.2 จากเดิม “มีผูบ้ริหารสูงสุดของโรงพยาบาลเป็น
กรรมการมูลนิธ”ิ เป็น “มีผูบ้รหิารสูงสุดของโรงพยาบาล ผูบ้รหิารสูงสุด
ของหน่วยงานตน้สงักดัของโรงพยาบาล หรอืผูบ้รหิารสูงสุดของ
องค์กรที่ม ีภารกจิโดยตรงในการอุปถมัภ์ การส่งเสร ิม หรือการ
สนบัสนุนกจิการของโรงพยาบาลเป็นกรรมการมลูนธิ”ิ   
  2. รา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร 
วา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร                   (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....   
   2.1 ก าหนดใหย้กเวน้ภาษีเงนิไดส้ าหรบัการบรจิาค
ผา่นระบบบรจิาคอเิล็กทรอนกิส ์             (e-Donation) ใหแ้กมู่ลนธิ ิ
รวม 3 แหง่ ไดแ้ก่ (1) มูลนิธชิัยพัฒนา (2) มูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศ
ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี และ (3) 
มูลนิธริามาธบิด ีในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีทีไ่ดก้ระท าต ัง้แตว่นัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบถงึวนัที ่31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ดังนี้   
     1)  บุคคลธรรมดา ใหย้กเวน้ส าหรบัเงนิไดพ้งึ
ประเมนิหลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยและหกัลดหยอ่นเป็นจ านวนสองเทา่ของ
จ านวนเงนิทีบ่รจิาค แต่เมือ่รวมค านวณกับเงนิไดท้ีก่ าหนดใหม้กีารยกเวน้
ภาษีเงนิไดเ้ป็นจ านวนสองเท่าของเงนิที่ไดจ้่ายตามกรณีที่ก าหนดไวแ้ลว้ 
ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสบิของเงนิไดพ้งึประเมินหลังจากหักค่าใชจ้่ายและหัก
ลดหยอ่นนัน้   
     2) บรษิทัหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคล ให้ยกเวน้
ส าหรบัเงนิไดเ้ป็นจ านวนสองเทา่ของรายจา่ยทีบ่รจิาค ไมว่า่จะไดจ้า่ย
เป็นเงนิหรอืทรพัยส์นิ แต่เมื่อรวมค านวณกับรายจ่ายที่ก าหนดใหม้ีการ
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ยกเวน้ภาษีเงนิไดเ้ป็นจ านวนสองเทา่ของรายจ่ายแลว้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละสบิ
ของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการ
สาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพือ่การศกึษาหรอืเพือ่การกฬีา  
    2.2 ก าหนดใหย้กเวน้ภาษเีงนิได ้ภาษมีูลคา่เพิม่ ภาษี
ธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ใหแ้กบุ่คคลธรรมดาหรอืบรษิทัหรอืหา้ง
หุน้สว่นนติบิุคคล ส าหรับเงนิไดท้ีไ่ดรั้บจากการโอนทรัพยส์นิ หรือการขาย
สนิคา้ หรือส าหรับการกระท าตราสารอันเน่ืองมาจากการบรจิาคใหแ้ก่มูลนธิิ
ท ัง้ 3 แหง่ดงักล่าว ทีไ่ดก้ระท าต ัง้แตว่นัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบ
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 โดยผูโ้อนจะตอ้งไม่น าตน้ทุนของ
ทรัพยส์นิหรือสนิคา้ ซึง่ไดรั้บยกเวน้ภาษีดังกล่าวมาหักเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ค านวณภาษีเงินไดข้องบุคคลธรรมดาหรือบริษัท                 หรือหา้ง
หุน้สว่นนติบิคุคล  
 
3. เร ือ่ง การก าหนดขอ้จ ากดัในการด ารงต าแหน่งหรอืการประกอบ
อาชพีของบุคคลลม้ละลายในกฎหมาย 
  คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบหลักเกณฑก์ารก าหนดขอ้จ ากัดในการด ารงต าแหน่ง
หรือการประกอบอาชีพของบุคคลลม้ละลายในกฎหมายตามที่ส านักงาน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาต ิและการสรา้งความสามัคคี
ปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) เสนอ และใหส้่วนราชการน าไปใช ้
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณากฎหมาย
ตอ่ไป 
  2. ใหส้่วนราชการต่าง ๆ น าหลักเกณฑ์การก าหนดขอ้จ ากัดใน
การด ารงต าแหน่งฯ ไปตรวจสอบกฎหมายทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบ หากเห็น
ว่ากฎหมายทีใ่ชบั้งคับอยู่ยังมีความไม่สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวให ้
เสนอร่างกฎหมายเพื่อแกไ้ขหรือยกเลิกบทบัญญัติที่ไม่สอดคลอ้งนั้นต่อ
คณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาในโอกาสแรก 
  3. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วนให ้
ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะต่อส่วนราชการในการเสนอร่างกฎหมายเพื่อให ้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดขอ้จ ากัดในการด ารงต าแหน่งฯ และใน
กรณีทีส่่วนราชการทีรั่กษาการตามกฎหมายไม่ขัดขอ้ง คณะกรรมการฯ อาจ
เสนอร่างกฎหมายเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
แทนสว่นราชการ 
  ทัง้น้ี ส านักงาน ป.ย.ป. เสนอวา่ 
  1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการขับเคลื่อนการปฏรูิป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน                    พ.ศ. 2563 ขอ้ 4 และขอ้ 8 
ก าหนดใหตั้ง้คณะกรรมการด าเนินการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ซึง่มี
หนา้ทีแ่ละอ านาจในการพจิารณาใหค้วามเห็น ค าปรกึษา หรือขอ้เสนอแนะ 
เกีย่วกับแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงหรือยกเลกิกฎหมายหรือกฎทีม่ผีลใชบั้งคับ
อยู่ หรือการเสนอกฎหมายหรือกฎใหม่ เพื่อใหก้ารด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติในระยะ เ ร่งด่วนเ ป็นไปอย่ างมี
ประสทิธภิาพ และใหเ้สนอตอ่นายกรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาสั่งการต่อไป ตอ่มา 
คณะกรรมการด าเนนิการปฏริูปกฎหมายในระยะเรง่ดว่นไดม้คี าส ัง่ที่ 
1/2563 ลงวันที ่12 พฤศจกิายน                พ.ศ. 2563 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
ค าสั่งที ่1/2565 แตง่ต ัง้คณะอนุกรรมการทบทวนกฎหมายลา้สมยัเพือ่
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ศกึษา วเิคราะห ์และพจิารณาจัดท าความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเกีย่วกับการ
ทบทวนกฎหมายทีล่า้สมัย 
  2. คณะอนุกรรมการฯ ไดศ้กึษาวเิคราะหก์ฎหมายทีใ่ชบั้งคับใน
ปัจจุบัน โดยค านึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 77 และมาตรา 258 ค (1) ซึง่บัญญัตใิหรั้ฐพงึจัดใหม้กีฎหมายเพยีง
เท่าที่จ าเป็น และยกเลกิหรอืปรบัปรุงกฎหมายทีห่มดความจ าเป็น
หรอืไมส่อดคลอ้งกบัสภาพการณ์หรอืทีเ่ป็นอุปสรรคตอ่การด ารงชวีติ
หรอืการประกอบอาชพีโดยไมช่กัชา้เพือ่ไมใ่หเ้ป็นภาระแกป่ระชาชน 
ประกอบกับเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิประเด็น (22) 
กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม ไดก้ าหนดใหก้ฎหมาย                    เป็น
เครื่องมือใหทุ้กภาคส่วนไดรั้บประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่า
เทยีมและเป็นธรรม โดยไดศ้กึษาผลกระทบของการก าหนดขอ้จ ากดัใน
การด ารงต าแหน่งหรอืการประกอบอาชีพของบุคคลลม้ละลายใน
กฎหมายแลว้ เห็นวา่ บทบญัญตัขิองกฎหมายหลายฉบบัทีใ่ชบ้งัคบัใน
ปจัจุบนัยงัคงน าเหตแุหง่การเป็นบุคคลม้ละลายมาเป็นขอ้จ ากดัในการ
ด ารงต าแหน่งหรอืการประกอบอาชพี โดยแบ่งเป็นบทบัญญัติในการ
ประกอบอาชพีของบุคคลลม้ละลาย เป็น 4 ลักษณะ ไดแ้ก่ 1) หา้มด ารง
ต าแหน่งส าคัญ 2) หา้มด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการทัง้ในภาครัฐ
และภาคเอกชน 3) หา้มรับราชการ และ 4) หา้มประกอบอาชพี ซึง่คณะอนุ
กรมการฯ เห็นว่า การก าหนดข้อจ ากดัไว้ในกฎหมายหลายฉบบั
ดงักล่าวมคีวามลกัล ัน่ ไม่มแีนวทางทีช่ดัเจน และมคีวามลา้สมยัใน 4 
ประเด็น ดังนี ้
   2.1 เหมาะรวมว่าบุคคลลม้ละลายไรค้วามสามารถทุก
คน ซึง่เป็นความคดิที่ลา้สมัย เน่ืองจากการลม้ละลายมีหลายรูปแบบ และ
การด ารงต าแหน่งหรือการประกอบอาชีพมีความแตกต่างกันทัง้ในดา้น
อ านาจ หนา้ที่ ความรับผดิชอบ และผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือประชาชน
โดยรวม โดยบางต าแหน่งหรืออาชพีอาจ        ไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกับการ
บรหิารดา้นการเงนิหรอืทรัพยส์นิ และการเป็นบคุคลลม้ละลายมไิดก้ระทบต่อ
ความสามารถในการท างาน 
   2.2 การลม้ละลายไมไ่ดเ้กดิจากพฤตกิรรมไม่ดเีสมอ
ไป และการลม้ละลายอาจมสีาเหตสุ่วนหนึง่เกดิจากปัญหาทางเศรษฐกจิซึง่
เป็นปัจจัยภายนอกทีท่ าใหบุ้คคลลม้ละลายได ้แมจ้ะด าเนินการอย่างสุจริต
และใชค้วามระมัดระวังอันสมควรแลว้ก็ตาม ทัง้น้ี ยังไม่มีผลการวจิัยที่เป็น
รูปธรรมชดัเจนวา่บคุคลซึง่ลม้ละลายแลว้จะกระท าการทจุรติทกุคน 
   2.3 การก าหนดขอ้จ ากดัในการด ารงต าแหนง่และการ
ประกอบอาชีพของบุคคลลม้ละลายไม่เป็นประโยชนแ์ละไม่คุม้ค่า 
เนื่องจากเจา้หนี้ไม่ไดรั้บประโยชน์จากการที่ลูกหนี้ไม่มีรายไดแ้ละภาครัฐ
ตอ้งเสยีบคุลากรโดยไมจ่ าเป็น 
   2.4 การก าหนดขอ้จ ากดัดงักล่าวขดัตอ่หลกัสากลใน
เรือ่งการเคารพสทิธขิองบุคคลและการเลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม
ดว้ยเหตุของฐานะทางเศรษฐกจิ และยังอาจเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยอกีดว้ย 
  3. ดังนัน้ เพื่อใหบ้ทบัญญัตเิกีย่วกับการก าหนดขอ้จ ากัดในการ
ด ารงต าแหน่งหรือการประกอบอาชพีของบุคคลลม้ละลายไม่เป็นการจ ากัด
สิทธิของบุคคลลม้ละลายเกินสมควร จึงควรก าหนดแนวทางเป็น
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หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาจดัท ารา่งกฎหมาย การตรวจพจิารณารา่ง
กฎหมาย และการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายทีน่ าเหตุแหง่การ
เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือการเป็นหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจรติมาเป็นขอ้ห้ามในการด ารงต าแหน่งหรือประกอบ
อาชพีตอ้งเป็นไปตามสดัสว่นตามความจ าเป็น และในกรณีทีก่ าหนดใหม้ี
การหา้มด ารงต าแหน่งหรอืประกอบอาชพีของบุคคลทีเ่คยเป็นบุคคล
ลม้ละลาย ควรก าหนดหว้งเวลาการหา้มไวด้ว้ย เพื่อไม่เป็นการจ ากัด
สทิธิและเสรีภาพของบุคคลมากเกนิควร แต่ส าหรบับุคคลทีล่ม้ละลาย
ทุจรติน ัน้อาจน ามาเป็นข้อจ ากดัต่อไปได้เพื่อป้องกันมิใหบุ้คคลนั้น
กลับมาสรา้งความเสยีหายต่อสังคมไดอ้กี ทัง้น้ี ใหพ้จิารณาตามเหตุผลและ
ความจ าเป็นของกฎหมายในแตล่ะฉบับเป็นส าคัญ  
  4. คณะกรรมการฯ ในการประชุม คร ัง้ที ่4/2565 วนัพุธที ่
27 เมษายน 2565 ไดพ้จิารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
เกีย่วกับการก าหนดขอ้จ ากัดในการด ารงต าแหน่งหรอืการประกอบอาชพีของ
บคุคลลม้ละลายในกฎหมายแลว้มมีตเิห็นชอบตามความเห็นดงักลา่วตาม
ขอ้ 2 และ 3 และไดม้อบหมายใหส้ านักงาน ป.ย.ป. จัดท าบันทึกคณะ
กรรมการฯ เสนอนายกรัฐมนตรีพจิารณาสั่งการใหน้ าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อเป็นหลักเกณฑส์ าหรับส่วนราชการต่าง ๆ  ในการก าหนดขอ้จ ากัดในการ
ด ารงต าแหน่งหรอืการประกอบอาชพีของบคุคลลม้ละลายในกฎหมายต่อไป  
  5. ส านักงาน ป.ย.ป. ไดจ้ัดท าบันทึกเสนอนายกรัฐมนตรี
พจิารณาเห็นชอบตามมตขิองคณะกรรมการตามขอ้ 4 ซึง่นายกรฐัมนตรี
พจิารณาแลว้เห็นชอบใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรตีอ่ไป 
  สาระส าคญัของหลกัเกณฑ ์

หวัขอ้ สาระส าคญั 
1. หลกัท ัว่ไป - การตรากฎหมายเพื่อจ ากัดสทิธแิละเสรีภาพของบุคคล

ใหก้ระท าไดเ้ท่าที่จ า เ ป็นไดส้ัดส่วน และตอ้งไม่
กระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิ ดังนั้น การ
พจิารณาว่ากฎหมายสมควรก าหนดใหเ้หตุของการ
เป็นบุคคลล้มละลายเป็นข้อจ ากดัในการด ารง
ต าแหน่งหรอืประกอบอาชพีหรอืไม่น ัน้ จะพจิารณา
จากเพียงฐานะทางเศรษฐกจิของบุคคลนัน้มไิด ้แต่ตอ้ง
พจิารณาจากลกัษณะของการเป็นบุคคลลม้ละลาย
เป็นส าคญั กล่าวคือ ตอ้งมีการแยกแยะระหว่าง 1) 
บุคคลซึง่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทั่วไป โดย
ไม่ไดม้มีูลเหตุมาจากการกระท าความผดิหรือการกระท า
ทุจรติ (บุคคลลม้ละลายโดยสุจริต) และ 2) บุคคลซึง่
เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายโดยค าพิพากษาของ
ศาลวา่ไดก้ระท าความผดิตามมาตรา 163 ถงึมาตรา 170 
แห่งพระราชบัญญัตลิม้ละลาย พุทธศักราช 2483 หรือ
เนื่องมาจากหรือมีความผิดเกี่ยวเนื่องกับการกระท า
ความผิดฐานยักยอกหรือฉอ้โกงตามประมวลกฎหมาย
อาญา หรือการกระท าความผดิอันมลัีกษณะเป็นการกูย้มื
เงนิที่เป็นการฉอ้โกงประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยการ
กูย้ืมเงินที่เป็นการฉอ้โกงประชาชน (บุคคลลม้ละลาย
ทุจริต) โดยการก าหนดข้อจ ากดัส าหรบับุคคล
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ลม้ละลายโดยสุจรติควรใชค้วามระมดัระวงั และให้
ก าหนดไดเ้ฉพาะในกรณีทีม่เีหตผุลหรอืความจ าเป็น
เป็นการเฉพาะเทา่น ัน้ 

2 .  ก า ร
ก า ห น ด
ข้อ จ า ก ัด ใน
ก า ร ด า ร ง
ต าแหน่งหรือ
การประกอบ
อ า ชี พ ข อ ง
บุคคลซึ่งเป็น
หรือเคยเป็น
บุ ค ค ล
ลม้ละลาย 

- การจ ากัดสทิธแิละเสรีภาพของบุคคลซึง่เป็นหรือเคย
เป็นบุคคลลม้ละลายจะตอ้งพิจารณาใหส้อดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายเป็นรายฉบับ รวมทั ้งตอ้ง
พจิารณาถงึลักษณะการท าหนา้ที ่ความรับผดิชอบ และ
ผลกระทบอันอาจเกดิขึน้จากการปฏบัิตงิานในต าแหน่ง
หรืออาชีพนั้นดว้ย โดยพิจารณาตามประเภทต าแหน่ง
หรอือาชพีได ้ดังน้ี 
 1) ต าแหน่งส าคญัในภาครฐั การด ารงต าแหน่ง
ส าคัญทางการเมอืงหรอืต าแหน่งส าคัญอืน่ในภาครัฐ เชน่ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืผูต้รวจการ
แผ่นดิน นั้น ควรก าหนดห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งเป็น
บุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ
ด ารงต าแหน่ง เนื่องจากผูด้ ารงต าแหน่งดังกล่าวมี
หนา้ที่และอ านาจในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญแทน
บุคคลอื่น จึงควรเป็นบุคคลที่ไดรั้บความไวว้างใจจาก
สังคม หากเป็นบุคคลลม้ละลายอาจมขีอ้จ ากัดในการท า
กจิกรรมบางประการอันจะกระทบต่อความสามารถในการ
ปฏบัิตหินา้ที่และกรณีเคยเป็นหรือเป็นบุคคลลม้ละลาย
ทุจรติย่อมท าใหเ้กดิขอ้สงสัยและการไวว้างใจใหป้ฏิบัติ
หนา้ทีซ่ ึง่มคีวามส าคัญตอ่ประโยชน์สว่นรวม 
 2) ต าแหน่งส าคญัในภาคเอกชน กฎหมายอาจ
ก าหนดขอ้จ ากดัในการด ารงต าแหน่งเนื่องจากเหตทุี่
เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายไวไ้ดต้ามความจ าเป็น
และเหมาะสม โดยอาจก าหนดหว้งเวลาการหา้มมใิห้
บุคคลน ัน้ด ารงต าแหน่งไวด้ว้ย เพือ่เป็นการจ ากดั
สทิธแิละเสรภีาพทีไ่ดส้ดัส่วนตามความจ าเป็น เชน่ 
พระราชบัญญัตธิุรกจิสถาบันการเงนิ พ.ศ. 51 ซึง่หา้มมิ
ใหส้ถาบันการเงนิแต่งตัง้หรือยอมใหบุ้คคลซึง่เป็นบุคคล
ลม้ละลายหรือพน้จากการเป็นบุคคลลม้ละลายมาแลว้ไม่
ถงึหา้ปีท าหนา้ทีผู่จ้ัดการ ผูม้อี านาจจัดการ หรอืทีป่รกึษา
ของสถาบันการเงนิ เป็นตน้ 
 3) การด ารงต าแหน่งกรรมการ การหา้มด ารง
ต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ทัง้ในกรณีการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการภาครัฐและการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการภาคเอกชน 
จะตอ้งพจิารณาถงึความเชีย่วชาญของต าแหน่งกรรมการ
นั้นเป็นส าคัญ โดยมีขอ้เสนอแนวทางการพิจารณา 
ดังตอ่ไปนี้ 
  3 .1)  ในก รณี ที่ ต า แหน่ งก ร รมการ นั้น
จ าเป็นตอ้งอาศยัความรูแ้ละความเชี่ยวชาญความ
เกีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรือกจิการ ควร
ก าหนดห้ามไม่ให้บุคคลล้มละลายด ารงต าแหน่ง
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กรรมการทุกกรณี เชน่ กรรมการในสถาบันการเงนิตาม
พระราชบัญญัติธุรกจิสถาบันการเงิน พ.ศ. 51 เป็นตน้ 
ส าหรับบุคคลซึง่เคยเป็นบุคคลลม้ละลาย กฎหมายอาจ
ก าหนดหว้งเวลาที่บุคคลนั้นไม่อาจด ารงต าแหน่งไวไ้ด ้
เช่น กรณีพระราชบัญญัตธิุรกจิสถาบันการเงนิ พ.ศ. 51 
ตามขอ้ 2) เป็นตน้ 
  3 .2)  ในกรณีที่ความเชี่ย วชาญของ
ต าแหน่งกรรมการนั้นไม่ไดม้คีวามเกีย่วขอ้งกับการ
บริหารจัดการทรัพย์สินหรือกิจการ ย่อมไม่มีความ
จ าเป็นต้องก าหนดให้การเป็นหรือเคยเป็นบุคคล
ลม้ละลายเป็นขอ้จ ากดัในการด ารงต าแหน่ง เพื่อให ้
คณะกรรมการประกอบดว้ยบุคคลซึง่มคีวามเชีย่วชาญใน
ดา้นตา่ง ๆ อยา่งแทจ้รงิ 
 4) การรบัราชการ ปัจจุ บันกฎหมายว่าดว้ย
ระเบียบบริหารงานบุคคลในภาครัฐหลายฉบับก าหนด
ขอ้จ ากัดหา้มบุคคลลม้ละลายเขา้รับราชการไวอ้ย่าง
กวา้งขวาง ซึง่เมือ่พจิารณาจากเหตุผลและความจ าเป็น
ตามหลักรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติหนา้ที่ราชการแลว้ 
กฎหมายไม่ควรก าหนดห้ามเป็นการท ั่วไปมิให้
บุคคลซึง่เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายเข้ารบั
ราชการ ทัง้ในกรณีของการเป็นขา้ราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชั่วคราว เน่ืองจาก
บุคคลดังกล่าว แมจ้ะเป็นผูท้ี่ถูกศาลพิพากษาใหเ้ป็น
บุคคลลม้ละลายแต่ความสามารถในการปฏิบัติหนา้ที่
ราชการของบุคคลนัน้ยังคงมอียู่มไิดห้มดสิน้ไปดว้ย สว่น
กรณีทีต่ าแหน่งราชการน ัน้เกีย่วขอ้งกบัการบรหิาร
เง ินหรือทรพัย์ส ิน  หากเจ า้หน ้าที่ตก เ ป็นบุคคล
ลม้ละลายซึง่มใิชเ่ป็นการลม้ละลายทจุรติ หน่วยงานของ
รัฐยังคงสามารถใชว้ิธีการในทางบริหารโดยการยา้ย
บุคคลนั้นไปท างานในส่วนงานอื่นทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกับการ
บรหิารจัดการทรัพย์สนิได ้ดังนั้น การก าหนดขอ้หา้ม
ด ารงต าแหนง่ราชการเนือ่งจากการเป็นหรอืเคยเป็น
บุคคลลม้ละลายควรไดร้บัการทบทวนโดยละเอยีด
โดยค านงึถงึเหตุผลและความจ าเป็นของต าแหน่ง
หนา้ทีใ่นทางราชการน ัน้เป็นส าคญั 
 5) การประกอบอาชพีอืน่ ๆ หากเป็นอาชพีทีม่ ี
ความเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิหรอื
กจิการ หรือมีเหตุผลหรือความจ าเป็นอื่นที่ไม่อาจให ้
บุคคลลม้ละลายเป็นผูป้ฏบัิตหินา้ที่นั้นได ้เช่น การหา้ม
บุคคลซึ่งเป็นบุคคลลม้ละลายขอรับใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนประกันชวีติตามพระราชบัญญัตปิระกันชวีติ พ.ศ. 
35 เป็นตน้ ใหส้ามารถก าหนดขอ้จ ากดัดงักลา่วไวใ้น
กฎหมายตามความจ าเป็นและเหมาะสมได ้ส าหรับ
กรณีบุคคลซึง่เคยเป็นบุคคลลม้ละลาย กฎหมายอาจ
ก าหนดหว้งเวลาในการหา้มบุคคลประกอบอาชีพ
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หลังจากทีบุ่คคลนัน้พน้จากการเป็นบุคคลลม้ละลายแลว้
ก็ได ้

3. ขอ้จ ากดัใน
ก า ร ด า ร ง
ต าแหน่งหรือ
การประกอบ
อ า ชี พ ข อ ง
บุคคลซึ่งเป็น
หรือเคยเป็น
บุ ค ค ล
ล้ ม ล ะ ล า ย
ทุจรติ 

- รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยไดก้ าหนดหา้ม
บุ ค ค ล ใ ช้ ส ิ ท ธิ ส ม ั ค ร ร ั บ เ ลื อ ก ต ั้ ง เ ป็ น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา รฐัมนตร ีฯลฯ ใน
กรณีทีบุ่คคลน ัน้เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็น
บุคคลล้มละลายทุจร ิต เพื่อ ป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนจากการด ารงต าแหน่งดังกล่าว ซึ่ง
หลักการดังกลา่วสามารถน ามาปรับใชกั้บกรณีการก าหนด
ขอ้จ ากัดในการด ารงต าแหน่งหรอืการประกอบอาชพีของ
บุคคลซึ่งเป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริตใน
กฎหมายอื่นไดเ้ช่นกัน โดยอาจก าหนดขอ้จ ากดัใน
การด ารงต าแหน่งหรอืการประกอบอาชีพในบาง
ลกัษณะของบุคคลซึ่ง เ ป็นหรือเคยเป็นบุคคล
ลม้ละลายทุจรติได ้เพื่อป้องกันมิใหบุ้คคลนั้นกระท า
ความเดือดรอ้นหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากการ
ด ารงต าแหน่งหรอืการประกอบอาชพีไดอ้กี 

 
4. เร ือ่ง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การใหใ้ช้บงัคบัผงั
เมอืงรวมเมอืงทา่โขลง-คลองหลวง-รงัสติ จงัหวดัปทุมธาน ีพ.ศ. .... 
(แกไ้ขเพิม่เตมิกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมเมอืงท่าโขลง-
คลองหลวง-รงัสติ จงัหวดัปทุมธาน ีพ.ศ. 2552)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรือ่ง การใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมเมอืงท่าโขลง-คลองหลวง-รงัสติ 
จงัหวดัปทุมธาน ีพ.ศ. .... (แกไ้ขเพิม่เตมิกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงั
เมอืงรวมเมอืงท่าโขลง-คลองหลวง-รงัสติ จงัหวดัปทุมธาน ีพ.ศ. 
2552) ตามทีก่ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหด้ าเนินการต่อไปได ้
และใหก้ระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาตไิปพจิารณาด าเนินการ
ตอ่ไปดว้ย 
  ท ัง้นีร่้างประกาศกระทรวงมหาดไทยตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอเป็นการแกไ้ขเพิม่เติมกฎกระทรวงใหใ้ชบั้งคับผังเมืองรวมเมืองท่า
โขลง-คลองหลวง-รังสติ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 เน่ืองจากสภาพ
ขอ้เท็จจรงิในพื้นทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปมีการใชป้ระโยชน์ที่ดนิเพื่อการอยู่
อาศัยมากขึ้น ท าใหก้ารใชป้ระโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมดังกล่าวไม่
สอดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ โดยเฉพาะที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา้ (สีม่วง) ยังเป็นพื้นที่โล่งมีการประกอบ
อตุสาหกรรมอยู่เดมิไม่มาก และปัจจุบันมกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิเป็นชมุชนอยู่
อาศัยหนาแน่นมากขึน้ จงึตอ้งมีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยแกไ้ขเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดนิ
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสนิคา้ (สมี่วง) ในพื้นทีบ่รเิวณหมายเลข 4.2 
(บางส่วน) ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นนอ้ย (สเีหลอืง) ในพื้นทีบ่รเิวณ
หมายเลข 1.9 (บางส่วน) และหมายเลข 1.11 (บางส่วน) เป็นทีด่นิประเภท
ทีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สสีม้) รวมทัง้แกไ้ขเพิม่เตมิรายการประกอบ
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แผนผังก าหนดการใชป้ระโยชน์ที่ดินตามที่ไดจ้ าแนกประเภททา้ย
กฎกระทรวงใหใ้ชบั้งคับผังเมอืงรวมเมอืงทา่โขลง-คลองหลวง-รังสติ จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ. 2552 ในทีด่นิประเภทอุตสาหกรรมและคลังสนิคา้ (สมี่วง) 
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นนอ้ย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สสีม้) ใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเปลีย่นแปลงการ
ใชป้ระโยชน์ที่ดนิดังกล่าว ทัง้น้ีเพื่อรองรับการอยู่อาศัยประเภทขนาดใหญ่
และอาคารสูงในอนาคต ซึง่กระทรวงมหาดไทยไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนที่
ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัตกิารผังเมอืง พ.ศ. 2562 แลว้ และคณะกรรมการ
ผังเมอืงไดม้มีตเิห็นชอบดว้ยแลว้ 
  สาระส าคญัของรา่งประกาศ 
  แกไ้ขเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสนิคา้ (สมี่วง) บางส่วนและทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นนอ้ย 
(สเีหลอืง) บางส่วน เป็นทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สสีม้) 
รวมทัง้แกไ้ขเพิม่เตมิรายการประกอบแผนผังก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิให ้
สอดคลอ้งกับการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดินดังกล่าว ทัง้น้ี
เพื่อใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์และสิง่แวดลอ้มของจังหวัดปทุมธานีที่
เปลีย่นแปลงในปัจจุบัน ดังนี้ 
  1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ด ินประเภท
อุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ (สมี่วง) ในพืน้ทีบ่รเิวณหมายเลข 4.2 
(บางส่วน) เป็นทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง (สสีม้) 
เน่ืองจากพื้นทีดั่งกล่าวสภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดนิปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเป็น
พื้นทีโ่ล่ง ไม่มกีารประกอบอุตสาหกรรมและมกีารใชท้ีด่นิโดยรอบเป็นที่อยู่
อาศัยแลว้ อกีทัง้แนวโนม้การใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอนาคตจะเป็นลักษณะอยู่
อาศัยค่อนขา้งหนาแน่นประเภทอาคารสูงมากกว่าบา้นเดีย่ว จงึก าหนดเพื่อ
รองรับการอยูอ่าศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่และอาคารสงู 
  2. แกไ้ขเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิประเภททีอ่ยู่
อาศยัหนาแน่นนอ้ย (สเีหลอืง) ในพื้นทีบ่รเิวณหมายเลข 1.9 (บางส่วน) 
และหมายเลข 1.11 (บางส่วน) เป็นทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่น
ปานกลาง               (สสีม้) เนื่องจากเป็นพื้นที่ในบรเิวณขา้งเคียงพื้นที่
บรเิวณหมายเลข 4.2 เพื่อรองรับการอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่และ
อาคารสงู 
  3. แกไ้ขเพิม่เตมิรายการประกอบแผนผังก าหนดการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิตามทีไ่ดจ้ าแนกประเภททา้ยกฎกระทรวงใหใ้ชบั้งคับผังเมอืงรวมเมอืง
ทา่โขลง - คลองหลวง – รังสติ จังหวัดปทมุธานี พ.ศ. 2552 ในทีด่นิประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสนิคา้ (สมี่วง) ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นนอ้ย 
(สีเหลือง) และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีสม้) ให ้
สอดคลอ้งกับการแกไ้ขเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามขอ้ 1 และขอ้ 
2 
 

เศรษฐกจิ สงัคม 
5. เร ือ่ง โครงการสลากการกุศล 
  คณะรัฐมนตรีมมีตเิห็นชอบตามทีก่ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
ดังนี ้
  1. เห็นชอบให้มีการออกสลากการกุศล เพื่อสนับสนุน
โครงการทีข่อรับการสนับสนุนเงนิจากโครงการสลากการกุศล (โครงการฯ) 
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ซึง่ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการพจิารณาโครงการสลากการกุศล                 
(คณะกรรมการฯ) แลว้ จ านวน 16 โครงการ วงเงนิ 8,239.93 ลา้นบาท  
  2. มอบหมายใหส้ านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ส านักงาน
สลากฯ) เป็นผูจ้ดัพมิพ ์จดัจ าหน่าย และจา่ยเงนิรางวลัสลากการกุศล 
และประสานงานกับหน่วยงานเจา้ของโครงการฯ เพือ่ด าเนินการตามขัน้ตอน
การออกสลากการกุศล การขออนุญาตการออกสลากการกุศล และการน าส่ง
เงนิใหห้น่วยงานเจา้ของโครงการฯ ตามทีค่ณะรัฐมนตรีมมีตเิห็นชอบโดยให ้
ผูรั้บใบอนุญาตการออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันเหลือรอ้ยละ 0.5 
แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู รั้บซื้อก่อนหักรายจ่ายตามขอ้ 12 (4) ของ
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที ่17 (พ.ศ. 2503) 
  3. มอบหมายใหค้ณะกรรมการฯ ด าเนนิการ ดังนี้  
   3.1  ก าหนดระยะเวลาในการผูกพ ันวงเง ินของ
โครงการฯ และหากหน่วยงานเจา้ของโครงการฯ ไมส่ามารถผูกพันวงเงนิได ้
ตามก าหนด ใหย้กเลกิวงเงนิดังกล่าวหรือใหน้ าเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณา
ขยายระยะเวลาในการด าเนนิโครงการดังกลา่ว 
   3.2 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้เง ินภายใน
โครงการฯ โดยจะตอ้งไมเ่ปลีย่นแปลงเป็นกจิกรรมทีแ่ตกตา่งจากโครงการฯ 
ทีไ่ดน้ าเสนอคณะรัฐมนตรใีหค้วามเห็นชอบ 
   3.3 กรณีมีวงเงนิตามมตคิณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที ่20 
กรกฎาคม 2564 คงเหลอืจากทีค่ณะรฐัมนตรใีหค้วามเห็นชอบตามขอ้ 
1 ใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณากล ัน่กรองโครงการฯ ทีไ่ดจ้ดัสง่ขอ้เสนอ
มาแลว้ โดยใหพ้จิารณาถงึประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างทั่วถงึในวง
กวา้ง รวมทัง้ความพรอ้มและความจ าเป็นของโครงการฯ และใหเ้สนอ กค. 
เพือ่น าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาเพิม่เตมิโครงการฯ ทีจ่ะไดร้บัการ
สนบัสนุนตอ่ไป 
  สาระส าคญัของเรือ่ง 
  กค. รายงานวา่ 
  1. โครงการสลากการกุศลมวีัตถุประสงค์เพื่อน าเงนิทีไ่ดรั้บจาก
การจ าหน่ายสลากการกุศลไปสนับสนุนโครงการของส่วนราชการ/มูลนิธิ/
องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาดา้นการสาธารณสุข การป้องกันและ
บรรเทาโรคตดิต่ออันตราย หรอืการลดความเหลือ่มล ้าทางสังคม รวมถงึเป็น
โครงการทีก่อ่ประโยชน์แกป่ระชาชนและสังคมอยา่งทั่วถงึในวงกวา้งทีไ่ม่ได ้
รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐหรือไดรั้บการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ ให ้
สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิเพื่อด าเนินโครงการใหบ้รรลุวัตถุประสงค ์ซึง่จะเป็น
การชว่ยใหป้ระชาชนไดรั้บการบรกิารดา้นสาธารณสขุและบรกิารขัน้พืน้ฐานที่
มปีระสทิธภิาพอยา่งทั่วถงึมากขึน้ 
  2. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักการและแนวทางการพจิารณาการออกสลากการกุศล (มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564) ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที่ 1/2564                    
เมือ่วันที ่18 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการฯ ไดม้อบหมายใหฝ่้ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ประชาสัมพันธห์ลักเกณฑแ์ละแนวทางดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิและส านักงานสลากฯ โดย
ก าหนดระยะเวลาการยืน่ขอรับการสนับสนุนภายใน 1 เดอืน หลังจากมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทัง้น้ี                       มีหน่วยงานยื่นขอ้เสนอ
โครงการฯ จ านวนทัง้สิน้ 27 โครงการ วงเงนิรวม 20,763.35 ลา้นบาท และ
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ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะ
กรรมการฯ ไดพ้จิารณากล ัน่กรองโครงการทีข่อรบัการสนบัสนุนของ
หน่วยงานต่าง ๆ (ไม่เกนิโครงการละ 1,000 ลา้นบาท) โดยจัดล าดับ
ความส าคัญตามความจ าเป็น ความพรอ้มในการด าเนินโครงการ และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ (วงเงินรวมสูงสุดไม่ เกิน 10 ,000                
ลา้นบาท) และมมีต ิดังนี้ 
   2.1 เห็นชอบผลการกล ัน่กรองโครงการฯ จ านวน 16 
โครงการ วงเงนิรวม 8,239.93 ลา้นบาท ดังนี ้

โครงการ หนว่ยงาน 
เจา้ของโครงการ 

วงเงนิ
สนบัสนุนฯ 
(ลา้นบาท) 

1. โครงการศนูยว์ทิยาการเวช
ศาสตรผู์ส้งูอายรุะดับชาต ิระยะที ่
2 โดยใหก้ารสนับสนุนในสว่น
ของการกอ่สรา้งอาคารผูป่้วยใน 
(หลังที ่2) คา่จัดซือ้ครุภัณฑ ์
คา่ใชจ้่ายควบคมุงานการ
กอ่สรา้งงานภายนอก ภมูิ
สถาปัตยกรรม ทางเชือ่มระหวา่ง
อาคาร 
และงานตน้ไมบ้นอาคาร 

คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

349.66 

2. โครงการปรับปรุงอาคารผูป่้วย
หลวงปู่ แหวน “สจุณิโณ” และ
อาคารผูป่้วยทีเ่กีย่วขอ้ง 
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชยีงใหม ่โดยใหก้ารสนับสนุน
คา่ใชจ้่ายในการปรับปรุงอาคารฯ 
และครุภัณฑท์างการแพทย ์
เน่ืองจากผ่านการใชง้านมานาน
และมสีภาพทรุดโทรม 

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

(มช.) 

997.00 

3. โครงการฟ้ืนฟสูขุภาพชอ่ง
ปากดว้ยรากฟันเทยีมที่
พัฒนาขึน้เองเพือ่ประชาชนที่
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ศนูยค์วาม
เป็นเลศิทางทันตกรรมรากเทยีม 
โดยใหก้ารสนับสนุนกจิกรรม
ในชว่ง 2 ปีแรก เนื่องจากศนูย์
ความเป็นเลศิทางทันตกรรมราก
เทยีมมแีผนทีจ่ะจัดหารายไดจ้าก
การท าความร่วมมอืกับ
ภาคเอกชนในการจ าหน่ายราก

คณะทันต
แพทยศาสตร ์

มช. 

140.60 
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ฟันเทยีมเพือ่น าเงนิมาใชใ้นการ
ด าเนนิโครงการตอ่ไป 
4. โครงการกอ่สรา้งสถาบัน
พยาธวิทิยา โดยใหก้ารสนับสนุน
เฉพาะคา่ออกแบบอาคารฯ 
เนื่องจากยังไมม่กีารออกแบบ
รายละเอยีด ท าใหย้ังไมม่คีวาม
ชดัเจนของความจ าเป็นและ
ตน้ทนุการกอ่สรา้งอาคารที่
ชดัเจน 

สถาบันพยาธวิทิยา 
กรมการแพทย ์

33.50 

5. โครงการศนูยบ์รกิารสขุภาพ
นานาชาตชิัน้เลศิดา้นโรคหัวใจ
และหลอดเลอืด (Medical Hub 
Excellent Cardiovascular 
Service) โดยใหก้ารสนับสนุน
คา่ใชจ้่ายในสว่นของการกอ่สรา้ง
ศนูยโ์รคหัวใจและหลอดเลอืด 

โรงพยาบาลเชยีงราย
ประชานุเคราะห ์

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

สาธารณสขุ (สป.สธ.) 

766.08 

6. โครงการเพิม่ศักยภาพบรกิาร
ทางการแพทยส์ูค่วามเป็นเลศิใน
เขตภาคใตต้อนบน โดยใหก้าร
สนับสนุนคา่ใชจ้่ายในการ
กอ่สรา้งอาคารผูป่้วยใน 114 
เตยีง อาคารทันตกรรมและ
อาคารทีจ่อดรถและศนูยอ์าหาร 

โรงพยาบาลมหาราช 
นครศรธีรรมราช 

สป.สธ. 

722.84 

7. โครงการจัดซือ้เครือ่งมอื
แพทยอ์าคารผูป่้วยนอกสว่นตอ่
ขยาย (Extended OPD) โดยมี
ก าหนดการเตรยีมความพรอ้ม
ครุภัณฑท์างการแพทยส์ าหรับ
อาคารดังกลา่วในชว่งเดอืน
มถินุายน - พฤศจกิายน 2566 

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ์

สภากาชาดไทย 

399.06 

8. โครงการกอ่สรา้งอาคาร
ศนูยบ์รกิารการแพทยช์ัน้เลศิ 
ปรับปรุงหอ้งผ่าตัดและตกแตง่
ภายในคณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (มข.) 
โดยใหก้ารสนับสนุนคา่ใชจ้่ายใน
การกอ่สรา้งปรับปรุงหอ้งผ่าตัด
จ านวน 20 หอ้ง ซึง่ไดม้กีาร
แกไ้ขสัญญาลดงานกอ่สรา้งหอ้ง
ผ่าตัด (198.04 ลา้นบาท) โดย
หน่วยงานสามารถน าวงเงนิที่
ประหยัดไดไ้ปด าเนนิการในเรือ่ง
อืน่ ๆ 

คณะแพทยศาสตร ์
มข. 

376.67 
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9. โครงการกอ่สรา้งโรงพยาบาล
พระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร ซึง่
ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชพ้ืน้ทีแ่ละมี
แบบในการกอ่สรา้งแลว้โดยจะ
สามารถด าเนนิการกอ่สรา้งได ้
ภายในปี 2565 

มลูนธิโิรงพยาบาล 
พระจอมเกลา้  
เจา้คณุทหาร 

ในพระสังฆราชปูถัมป์ 

665.05 

10. โครงการขอรับการออก
สลากการกุศลเพือ่น าเงนิรายได ้
มาเป็นงบประมาณในการจัดหา
อปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทย ์
อาคารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
ขา้ราชการต ารวจ โรงพยาบาล
ต ารวจ โดยใหก้ารสนับสนุน
คา่ใชจ้่ายในการจัดหาเครือ่งมอื
แพทย ์จ านวน 155 รายการ เพือ่
รองรับการเปิดใชอ้าคาร
รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
ขา้ราชการต ารวจทีค่าดวา่จะ
กอ่สรา้งแลว้เสร็จในชว่งเดอืน
ธันวาคม 2565 

มลูนธิแิพทยศาสตร ์
ต ารวจ 

ในสังฆราชปูถัมป์ 

1,000.00 

11. โครงการสนับสนุน สง่เสรมิ
สถานพยาบาลของรัฐ เพือ่จัดหา
อปุกรณ์หอ้งผ่าตัดและอปุกรณ์
การแพทยอ์ืน่ ๆ ส าหรับศนูย์
การแพทยภ์ัทรมหาราชานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราช
วทิยาลัยจุฬาภรณ์ โดยใหก้าร
สนับสนุนคา่ใชจ้่ายในการจัดหา
ครุภัณฑห์อ้งผ่าตัด จ านวน 148 
รายการ เพือ่รองรับการเปิดใช ้
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
ขนาด 400 เตยีงทีค่าดวา่จะ
กอ่สรา้งแลว้เสร็จในชว่งเดอืน
กรกฎาคม 2565 

มลูนธิ ิ
ภัทรมหาราชานุสรณ์ 
ในพระอปุถัมภส์มเด็จ
พระเจา้นอ้งนางเธอ 
เจา้ฟ้าจุฬาภรณ ์

วลัยลักษณ์ อัครราช
กมุารี 

กรมพระศรสีวางควัฒน 
วรขัตตยิราชนารี 

964.66 

12. โครงการจัดหาครุภัณฑส์าย
การแพทยป์ระกอบอาคารศนูย์
รักษาโรคหัวใจ โรงพยาบาลภมูิ
พลอดุลยเดช กรมแพทยท์หาร
อากาศ โดยใหก้ารสนับสนุน
คา่ใชจ้่ายในการจัดหาครุภัณฑ์
สายการแพทย ์จ านวน 43 
รายการ เพือ่รองรับการเปิดใช ้
อาคารศูนยโ์รคหัวใจทีค่าดวา่จะ
กอ่สรา้งแลว้เสร็จในชว่งเดอืน
เมษายน 2566 

มลูนธิโิรงพยาบาล 
ภมูพิลอดุลยเดช 

211.65 
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13. โครงการพัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานวทิยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกฎุเกลา้ มุง่สูค่วามเป็น
เลศิระดับสากล วทิยาลัย
แพทยศาสตรพ์ระมงกฎุเกลา้ 
โดยใหก้ารสนับสนุนคา่ใชจ้่ายใน
การปรับปรุงอาคารเจา้ฟ้าเพชร
รัตน การสรา้งหอ้งฝึกทักษะ
ระบบจ าลองดา้นการแพทย์
สิง่แวดลอ้มเสมอืนพืน้ทีก่วา้ง
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
อปุกรณ์การแพทยส์ าหรับศนูย์
สถานการณ์จ าลองดา้น
การแพทยท์หารอาคารเฉลมิพระ
เกยีรต ิ

มลูนธิโิรงพยาบาล 
พระมงกฎุเกลา้ 
ในพระราชปูถัมป์ 
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

900.00 

14. โครงการกอ่สรา้งอาคาร
อเนกประสงคพ์รอ้มตดิตัง้แผง
พลังงานแสงอาทติย ์(โซลา่
เซลส)์ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ
48 พรรษา ในพระราชปูถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีโดยใหก้าร
สนับสนุนคา่ใชจ้่ายในการ
กอ่สรา้งอาคารดังกลา่ว 
เนื่องจากปัจจุบันอาคารเรยีนมไีม่
เพยีงพอตอ่กจิกรรมการศกึษา
ของโรงเรยีน 

มลูนธิร่ิวมน ้าใจ 
ตา้นภัยเอดส ์

150.00 

15. โครงการคัดกรองมะเร็งเตา้
นมโดยเครือ่งเอ็กซเรยเ์ตา้นม 
(Mammogram) ในสตรกีลุม่
เสีย่งและดอ้ยโอกาส 4 หน่วย 
(รถเอ็กซเรยเ์ตา้นมเคลือ่นที ่4 
คัน) 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลมิ
พระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระว
ชริเกลา้เจา้อยูห่ัวในโอกาสเจรญิ
พระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา               
28 กรกฎาคม 2565 โดยใหก้าร
สนับสนุนคา่ใชจ้่าย 
ในการด าเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ ของ
โครงการ เชน่ การคน้หาผูท้ีม่ี
ความเสีย่งและมคีวามผดิปกติ
ของมะเร็งเตา้นม การซักประวัต ิ
การตรวจเตา้นมโดยแพทย ์การ
ตรวจเอ็กซเรยเ์ตา้นม 
(Mammogram) และ              

มลูนธิกิาญจนบารม ี 450.60 
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อัลตรา้ซาวด ์การสง่ตอ่ผูป่้วย
มะเร็งเตา้นมเพือ่เขา้รับการรักษา 
เป็นตน้ 
16. โครงการท าขาเทยีม
พระราชทาน 20,000 ขาและ
ปรับปรุงศักยภาพมูลนธิขิาเทยีม
ในสมเด็จพระศรนีครนิทราบรม
ราชชนนี และโรงงานท าขาเทยีม
พระราชทาน โดยใหก้าร
สนับสนุนคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิ
กจิกรรมตา่ง ๆ ของโครงการ 
เชน่ การจัดท าขาเทยีมใหแ้กค่น
พกิาร การผลติชิน้สว่นขาเทยีม
ใหแ้กห่น่วยงานหรอืองคก์รที่
เกีย่วขอ้ง การคน้ควา้ วจิัย และ
พัฒนาคณุภาพขาเทยีม เป็นตน้ 

มลูนธิขิาเทยีม 
ในสมเด็จพระศรนีครนิท

รา 
บรมราชชนนี 

112.56 

รวมท ัง้ส ิน้ 16 โครงการ 8,239.93 
   2.2 ให ้กค. น าเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณา 
 
6. เร ือ่ง (ร่าง) แผนปฏบิตักิารดา้นปัญญาประดษิฐเ์พือ่การพฒันา
ประเทศไทย พ.ศ. 2565 – 2570  
  คณะ รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ( ร่าง )  แผนปฏิบัติกา รด า้น
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2565 – 2570 (ร่าง
แผนปฏบัิตกิารฯ) และมอบหมายใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน าร่างแผนปฏบัิติ
การฯ                             ไปด าเนนิการตามขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไปตามที่
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิัยและนวัตกรรมเสนอ   
  สาระส าคญัของเรือ่ง     
  ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์มีบทบาทในการขับเคลื่อน
และสรา้งความเปลี่ยนแปลงต่อประเทศไทยในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นธุรกจิและอุตสาหกรรม ดา้นสุขภาพและการแพทย์ และดา้นกฎหมาย 
รวมทัง้ยังสามารถยกระดับการเตบิโตของเศรษฐกจิเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืนได ้
อกีทัง้แนวโนม้การประยุกตใ์ชง้านเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐใ์นประเทศก็มี
การขยายตัวอย่างมาก ดังนัน้เพื่อเตรียมความพรอ้มและสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการแข่งขันของประเทศสูก่ารเป็นประเทศทีม่คีวามสามารถ
ในการแข่งขันดา้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดว้ยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม 
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.) จงึได้
จดัท า                  (ร่าง) แผนปฏบิตักิารดา้นปัญญาประดษิฐเ์พือ่การ
พฒันาประเทศไทย พ.ศ. 2565 - 2570 (ร่างแผนปฏบัิตกิารฯ) โดยมี
วสิยัทศัน ์“ประเทศไทยเกดิระบบนิเวศที่ครบถว้นและเชือ่มโยงแบบบูรณา
การเพื่อส่งเสรมิการพัฒนาและประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มี
ประสทิธิภาพสูงขึ้น น าไปสู่การยกระดับเศรษฐกจิและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในปี พ.ศ. 2570” และมวีตัถุประสงคเ์พือ่เตรยีมความพรอ้มในการ
พัฒนาและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์รวมทัง้เป็นกรอบแนวทาง
ใหห้น่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคการศกึษาที่เกี่ยวขอ้งจัดท าแผน
และด าเนนิงานทีส่อดคลอ้งกัน ประกอบดว้ย 5 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก ่1) การ
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เตรียมความพรอ้มของประเทศในดา้นสังคม จริยธรรม กฎหมายและ
กฎระเบยีบส าหรับการประยุกตใ์ชปั้ญญาประดษิฐ ์2) การพัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานและระบบสนับสนุนดา้นปัญญาประดษิฐเ์พือ่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื 3) 
การเพิม่ศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาการศกึษาดา้นปัญญาประดษิฐ ์4) 
ก า ร พัฒนา เทคโนโลยีแล ะนวั ตก ร รม เพื่ อ ส นับสนุ น เทคโนโลยี
ปัญญาประดษิฐ ์และ 5) การส่งเสรมิใหเ้กดิการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและ
ระบบปัญญาประดษิฐใ์นภาครัฐและภาคเอกชน โดยเมือ่สิน้สดุการด าเนนิงาน
ตามร่างแผนปฏิบัติการฯ ในปี พ.ศ. 2570 จะท าใหเ้กิดประโยชน์ใน
ภาพรวมตอ่ประเทศ เชน่ มมีูลค่า                 ทีเ่กดิจากการจา้งงานและ
สรา้งอาชีพในระบบเศรษฐกจิของประเทศเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากมีจ านวน
ทรัพยากรบุคคลทีส่ามารถปรับทักษะและพัฒนาทักษะใหม่ทางดา้นดจิทิัล
และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับอาชีพและการท างานในรูปแบบใหม่ใน
ประเทศเพิม่มากขึน้ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิม่สูงขึน้ เนื่องจาก
มูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการในประ เทศเพิ่มสูงขึ้นจากการน า
ปัญญาประดษิฐม์าประยุกตใ์ช ้รวมทัง้ประชาชนในประเทศมคีวามเหลือ่มล ้า
ลดลงทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สังคม การศึกษา และการเขา้ถึงบริการดา้น
สขุภาพ เนื่องจากสามารถเขา้ถงึบรกิารภาครัฐไดอ้ยา่งเทา่เทยีม ทั่วถงึ และ
เป็นธรรม ซึ่งสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิด้มีมติ
เห็นชอบในหลกัการของรา่งแผนปฏบิตักิารฯ ดว้ยแลว้ และหน่วยงาน
ที่ เ กี่ย วข้องพิจา รณาแล้ว เ ห็นชอบ/ เ ห็นชอบในหล ักการ/                     
ไมข่ดัขอ้ง ตามที ่อว. เสนอ  
 
7. เร ือ่ง การขอเพิม่วงเงนิกูร้ะยะส ัน้แบบ Credit Line ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมมีตอินุมัตใิหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) เพิม่วงเงนิกูร้ะยะส ัน้แบบ Credit Line จากวงเงนิเดมิ 10,000 
ลา้นบาท เป็น 30,000 ลา้นบาท จนถงึวันที่ 11 กันยายน 2567 ซึง่เป็น
วันที่วงเงนิกูร้ะยะสัน้แบบ Credit Line ที่ไดรั้บอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2564 จะครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี ภายใตเ้งื่อนไขเดิม 
ประกอบดว้ยกูเ้บกิเกนิบัญช ี ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ การท า Trust Receipt (T/R) 
และการท าสัญญากูเ้งนิเมือ่ทวงถาม (Call Loan) โดยจะพจิารณาท าสัญญา
เงนิกูก้ับสถาบันการเงนิที่เสนอรูปแบบที่มีตน้ทุนต ่าทีสุ่ดตามอัตราดอกเบี้ย
ตลาด โดยกระทรวงการคลัง (กค.) ไมค่ ้าประกันเงนิตน้และดอกเบีย้จากการ
กูเ้งนิดังกลา่ว ตามทีก่ระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ 
  สาระส าคญัของเรือ่ง 
  พน. รายงานวา่ 
  1. คณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน (กกพ.)1 ไดรั้บนโยบาย
จาก พน. ใหช้ะลอการน าคา่ใชจ้า่ยในการผลติและซือ้ไฟฟ้าจรงิในงวด
เดอืนกนัยายน – ธนัวาคม 2564 ทีสู่งกว่าแผนตามสูตรการปรับค่าไฟฟ้า
โดยอัตโนมัต ิ(ค่า Ft)2 ประมาณ 38,943 ลา้นบาท ซึง่จะเรยีกเก็บจาก
ประชาชน โดยให ้กฟผ. ช่วยรบัภาระดงักล่าวแทนประชาชนไปกอ่น 
และ กกพ. จะพจิารณาส่งผ่านค่าใชจ้่ายในการพจิารณาค่า Ft ในระยะต่อไป 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาเชือ้เพลงิไดป้รบัตวัสูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง
จากสถานการณ์สงครามระหว่างสหพันธรัฐรัสเซยีและประเทศยูเครน ส่งผล
ให ้กฟผ. ตอ้งรบัภาระคา่ Ft สะสมถงึเดอืนสงิหาคม 2565 ประมาณ 
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87,849 ล้านบาท ท าให้สภาพคล่องทางการเงนิของ กฟผ. ในปี 
2565 ลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง 
  2. สถานการณ์การกูเ้งนิในปัจจุบันของ กฟผ. 
   2.1 กฟผ. ไดรั้บเงนิกูจ้ากการกูเ้งนิเพื่อเสรมิสภาพคล่อง
ทางการเงนิในปี 2565 – 2567 ภายใตก้รอบวงเงนิไม่เกนิ 25,000 
ลา้นบาท โดยวธิกีารจัดหาเงนิกูใ้นรูปแบบ Term Loan อายุไม่เกนิ 3 ปี                 
(ตามมตคิณะรัฐมนตร ีวันที ่8 มนีาคม 2565) เมือ่วันที ่24 พฤษภาคม 2565 
   2.2 กฟผ. อยูร่ะหวา่งด าเนนิการน าเสนอการกูเ้งนิเพือ่
บรหิารภาระค่า Ft ตามนโยบายของรัฐประจ าปีงบประมาณ 2566 
ภายใตก้รอบวงเงนิไมเ่กนิ 85,000 ลา้นบาท ซึง่หากไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรแีลว้ กฟผ. คาดวา่จะไดร้บัเงนิกูด้งักลา่ว ในชว่งปลาย
เดือนตุลาคม 2565 ซึ่งไม่ทนัต่อการรองรบัการขาดสภาพคล่อง
ในชว่งเดอืนสงิหาคม - กนัยายน 2565 ดงัน ัน้ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งมี
วงเงนิกูร้ะยะส ัน้แบบ Credit Line เพิม่ข ึน้ ตามคาดการณ์ในเดอืน
สงิหาคม 2565 เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งจากการ
ขาดสภาพคลอ่งวงเงนิประมาณ 30,000 ลา้นบาท เนื่องจาก กฟผ. ตอ้ง
ใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานสูงมาก ไดแ้ก่ ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อ
กระแสไฟฟ้า งบลงทุน และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ  โดยรายจ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในสว่น
ของค่าเชือ้เพลงิและค่าซือ้กระแสไฟฟ้าในชว่งเดอืนพฤษภาคม - มถิุนายน 
2565 สงูกวา่ประมาณการจ านวน 23,000 ลา้นบาท และมแีนวโนม้สงูขึน้กว่า
ประมาณการทีค่าดการณ์ไว ้
  3. คณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชมุครัง้ที ่9/2565 เมือ่วันที่ 
20 พฤษภาคม 2565 มีมตเิห็นชอบการขอเพิม่วงเงนิกูร้ะยะส ัน้แบบ 
Credit Line จากวงเง ินเดิมปีละ 10,000ล้านบาท เป็น 30 ,000               
ลา้นบาท จนถงึวันที ่11 กันยายน 2567 ภายใตเ้งือ่นไขเดมิ ประกอบดว้ย กู ้
เบิกเกนิบัญชี ต๋ัวสัญญาใชเ้งิน การท า Trust Receipt (T/R) และการท า
สัญญากูเ้งนิเมื่อทวงถาม (Call Loan) โดยจะพจิารณาท าสัญญาเงินกูกั้บ
สถาบันการเงนิทีเ่สนอรูปแบบทีม่ตีน้ทนุต ่าทีส่ดุตามอัตราดอกเบีย้ตลาด 
__________________ 
1กกพ. ในคราวประชุม ครั ้งที่ 27/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และครั ้งที่ 
29/2564 เมื่อวันที ่21 กรกฎาคม 2564 มมีตเิห็นชอบค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ(ค่า 
Ft) ขายปลกี ส าหรบัเรยีกเก็บจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าในใบเรยีกเก็บเงนิค่าไฟฟ้า งวด
เดอืนกนัยายน - ธนัวาคม 2564 เท่ากบั -15.32 สตางคต์่อหน่วย ตามแนวทาง
การพจิารณาเกลีย่ค่า Ft ใหค้งทีต่ลอดปี 2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบของผูใ้ชไ้ฟฟ้า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 
2Ft ย่อมาจากค าวา่ Fuel Adjustment Charge (at the given time) หมายถงึ คา่ไฟฟ้า
ที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของตน้ทุนค่าใช้จ่ายดา้น
เชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้าของ กฟผ. และค่าซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติเอกชน
และประเทศเพือ่นบา้น ซึง่ปัจจัยดังกลา่วอยู่นอกเหนือการควบคมุของการไฟฟ้า 
 
8. เร ื่อง การปรบัปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 คร ัง้ที ่3 
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัตติามทีค่ณะกรรมการนโยบายและก ากับ
การบรหิารหนี้สาธารณะ                    (คณะกรรมการฯ) เสนอดังนี้ 
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  1. อนุมัตติามขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ ตามมตทิีป่ระชมุครัง้ที ่
2/2565 เมือ่วันที ่17 มถินุายน 2565 ดังนี้ 
   1.1 อนุมตั ิการปรบัปรุงแผนการก่อหนี้ใหม่ที่ป รับ
เพิ่มขึ้นสุทธิ 14,177 ลา้นบาท จากเดมิ 1,415,103.57 ลา้นบาท เป็น 
1,429,280.57 ลา้นบาท แผนการบรหิารหนีเ้ดมิทีป่รับเพิม่ขึน้สทุธ ิ1,500 
ลา้นบาท จากเดมิ 1,501,163.56 ลา้นบาท เป็น 1,502,663.56 ลา้นบาท 
และแผนการช าระหนีท้ีป่รับเพิม่ขึน้สุทธ ิ20,835.80 ลา้นบาท จากเดมิ 
363,269.01 ลา้นบาท เป็น 384,104.81 ลา้นบาท รวมทั ้งเห็นควรให ้
หน่วยงานทีบ่รรจุกรอบวงเงนิกูภ้ายใตแ้ผนการบรหิารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครัง้ที่ 3 เร่งรัดการด าเนินการตามแผน
ดังกลา่วดว้ย  
   1.2 อนุมัตกิารบรรจุโครงการพัฒนา โครงการ และรายการ
เพิม่เตมิในการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครัง้ที ่3 จ านวน 1 
โครงการ/รายการ [แผนการก่อหนี้ใหม่ : แผนงานขยายเขตและปรับปรุง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 – 2566 (การไฟฟ้านครหลวง)] ของการไฟฟ้า
นครหลวง 
   1.3 อนุมัติใหรั้ฐวิสาหกจิ จ านวน 1 แห่ง คือ การเคหะ
แหง่ชาต ิ(กคช.) ทีม่สีัดสว่นความสามารถในการหารายไดเ้ทยีบกับภาระหน้ี
ของกจิการ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ต ่ากว่า 1 สามารถกู ้
เงนิและบรหิารหนี้ภายใตแ้ผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครัง้ที ่3 
โดยใหรั้ฐวสิาหกจิดังกล่าวและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งรับความเห็นของคณะ
กรรมการฯ ไปด าเนนิการดว้ย  
  2. อนุมัตกิารกูเ้งนิของรัฐบาลเพือ่การกอ่หนี้ใหม ่การกูม้าและการ
น าไปใหกู้ต้่อ การกูเ้งนิเพื่อปรับโครงสรา้งหนี้ และการค ้าประกันเงนิกูใ้หก้ับ
รัฐวสิาหกจิ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตกิารบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 
2548 มาตรา 7 แห่งพระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิและ
จัดการเงินกูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงนิ พ.ศ. 2541 มาตรา 7 แหง่พระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลัง
กูเ้งนิและจัดการเงนิกูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงนิ ระยะทีส่อง พ.ศ. 2545 และมาตรา 3 แหง่พระราชก าหนดให ้
อ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิและสังคมจากการ
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เพิม่เตมิ พ.ศ. 2564 (พระราช
ก าหนดกูเ้งนิโควดิ 19ฯ เพิม่เตมิ พ.ศ. 2564) รวมทัง้ขออนุมัตกิารกูเ้งนิของ
รัฐวสิาหกจิเพือ่ลงทนุในโครงการพัฒนา และการกูเ้งนิเพือ่ปรับโครงสรา้งหนี้
ภายใตก้รอบวงเงนิของแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครัง้ที่ 3 
และใหก้ระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผูพ้จิารณาการกูเ้งนิวธิกีารกูเ้งนิ เงือ่นไข 
และรายละเอยีดตา่ง ๆ ของการกูเ้งนิ การค ้าประกันและการบรหิารความเสีย่ง
ในแตล่ะครัง้ไดต้ามความเหมาะสมและจ าเป็น ทัง้นี้ หากรัฐวสิาหกจิสามารถ
ด าเนินการกูเ้งนิไดเ้องก็ใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามความเหมาะสมและ
จ าเป็นของรัฐวสิาหกจินัน้ ๆ  
  สาระส าคญัของเรือ่ง  
  คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบรหิารหนี้สาธารณะ (คณะ
กรรมการฯ) ในการประชมุครัง้ที ่2/2565 เมือ่วันที ่17 มถิุนายน 2565 มมีติ
เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ครัง้ที ่3 ส่งผลใหว้งเงนิแผนการกอ่หนีใ้หมป่รับเพิม่ขึน้
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สุทธ ิ14,177 ลา้นบาท แผนการบรหิารหนีเ้ดมิปรับเพิม่ขึน้สุทธ ิ1,500 
ลา้นบาท และแผนการช าระหนีป้รับเพิม่ขึน้สทุธ ิ20,835.80 ลา้นบาท โดย
มีสาระส าคญัของการปรบัปรุงแผนฯ ในคร ัง้นี ้เช่น (1) การกูเ้งนิเพื่อ
สนับสนุนการลงทนุดา้นโครงสรา้งพื้นฐานของรัฐวสิาหกจิ เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กับการลงทุนพัฒนาโครงการทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันและ
ความกา้วหนา้โครงการ เชน่ การปรับเพิม่วงเงนิโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ชดุที ่2 ระยะที ่1 ของการเคหะแหง่ชาต ิ(กคช.) จ านวน 140 ลา้นบาท การ
ปรับเพิ่มวงเงินโครงการก่อสรา้งปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) สาขาพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา - บางปะอนิ - วัง
นอ้ย - อทุัย จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ของ กปภ. จ านวน 226.05 ลา้นบาท 
(2) การกูเ้งนิเพื่อลงทนุในโครงการพัฒนาและเพือ่ด าเนินโครงการหรือเพือ่
ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการทั่วไปของรัฐวสิาหกจิ เชน่ การ
ปรับเพิม่เงนิกูร้ะยะสัน้เพื่อเสรมิสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันความเสีย่งจากการขาดสภาพ
คลอ่ง และเพือ่ประโยชน์ในการบรรเทาภาระคา่ไฟฟ้าใหแ้กป่ระชาชน จ านวน 
20,000 ลา้นบาท การปรับเพิม่วงเงนิแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 – 2566 ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อ
รองรับการใหบ้รกิารผูข้อใชบ้รกิารไฟฟ้าในปี 2565 จ านวน 2,300 ลา้นบาท 
และ (3) การปรับโครงการหนี้โดยการปรับเพิม่วงเงนิพันธบัตร กคช. พ.ศ. 
2560 ครัง้ที ่1 (วงเงนิ 2,000 ลา้นบาท) พันธบัตร กคช. พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่
1 (วงเงนิ 1,000 ลา้นบาท) และเงนิกูธ้นาคารกรุงไทย (วงเงนิ 2,000 ลา้น
บาท) ที่จะครบก าหนดของ กคช. เพื่อใหส้ภาพคล่องทางการเงินอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม รวมทัง้ในครัง้นี้คณะกรรมการฯ ไดข้อใหค้ณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติโครงการพฒันา โครงการ และรายการทีจ่ะขอบรรจุ
เพิม่เตมิและตอ้งเสนอขออนุมตัติอ่คณะรฐัมนตร ีจ านวน 1 โครงการ/
รายการ [แผนการก่อหนี้ใหม่ : แผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 – 2566 (การไฟฟ้านครหลวง)] โดยการปรับปรุง
แผนฯ ในครัง้นี้ ไดจ้ัดท าขึน้ภายใตก้รอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง                                    
ซึง่กระทรวงการคลัง (กค.) คาดการณ์ว่าระดับประมาณการหนี้สาธารณะคง
คา้งต่อผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศภายหลังการปรับปรุงแผนฯ ในครัง้นี้จะ
อยูท่ีร่อ้ยละ 61.30 (กรอบไมเ่กนิรอ้ยละ 70) ทัง้นี้ ธนาคารแหง่ประเทศไทย
พจิารณาแลว้ไมขั่ดขอ้ง  
  2. ในแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 3 มี
รฐัวสิาหกจิจ านวน 1 แหง่ คอื กคช.  ทีม่สีดัส่วนความสามารถในการ
หารายไดเ้ทยีบกบัภาระหนีข้องกจิการ (Debt Service Coverage 
Ratio : DSCR) นบัแต่มกีารก่อหนีใ้นอตัราต ่ากว่า 1 ทีต่อ้งเสนอขอ
อนุมตัติอ่คณะรฐัมนตร ีตามระเบยีบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการ
บรหิารหนี้สาธารณะว่าดว้ยหลักเกณฑ์การบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 
ขอ้ 12 ซึง่คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาแลว้เห็นควรเสนอคณะรฐัมนตรี
พจิารณาอนุมตัใิหร้ฐัวสิาหกจิดงักล่าวสามารถกูเ้งนิใหมแ่ละบรหิาร
หนีเ้ดมิภายใตแ้ผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ปรบัปรุงคร ัง้ที ่3 โดย
ใหร้ฐัวสิาหกจิดงักลา่วและหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งรบัความเห็นของคณะ
กรรมการฯ ไปด าเนนิการดว้ย 
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9. เร ือ่ง รายงานผลการด าเนนิงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความม ัน่คงดา้นวคัซนีแหง่ชาต ิ               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการวัคซนีแห่งชาตเิสนอ  
ผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงดา้นวัคซนี
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564  [เป็นการด าเนินการ                   
ตามพระราชบัญญัตคิวามม่ันคงดา้นวัคซนีแห่งชาต ิพ.ศ. 2561 มาตรา 10 
(6) ที่บัญญัติใหค้ณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีหนา้ที่และอ านาจติดตาม 
ประเมนิผล และรายงานความกา้วหนา้การด าเนินงานตามนโยบายและแผน
ยทุธศาสตรค์วามม่ันคงดา้นวัคชนีแหง่ชาติ1 ใหค้ณะรัฐมนตรทีราบอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้] ซึง่คณะกรรมการฯ [โดยมรีองนายกรัฐมนตร ี(นายอนุทนิฯ) เป็น
ประธาน] ไดป้ระชมุครัง้ที ่1/2565  เมือ่วันที ่3 มนีาคม 2565 มมีตรัิบทราบ
ผลการด าเนนิงานฯ สรุปสาระส าคัญได ้ดังน้ี 
  1. สรุปผลการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2564 ภายใตย้ทุธศาสตร ์5 ดา้น ประกอบดว้ย 

ประเด็น ผลการด าเนนิงาน เชน่ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาระบบและบริหารจดัการงานสร้างเสร ิม
ภูมคิุม้กนัโรคใหม้ปีระสทิธภิาพท ัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉนิ เป็น
การมุ่งสรา้งความม่ันคงดา้นวัคซนีเพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถงึวัคซนีไดอ้ย่าง
เป็นธรรมและทันการณ์มีการพัฒนาระบบบรหิารการจัดหาวัคซนีเพื่อใหม้ี
วัคซนีส ารองทีเ่พยีงพอและลดปัญหาการขาดแคลนวัคซนีทีจ่ าเป็น 
1. อตัรา
ครอบคลุมของ
การไดร้บั
วคัซนีของ
ประชาชน
กลุม่เป้าหมาย  

- ก าหนดใหม้กีารใหบ้รกิารวคัซนีพืน้ฐาน (จ านวน 
9 ชนดิ)2 กบัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (เด็กแรก
เกิด-12 ปี) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถด าเนนิการได ้2 ชนดิ 
คือ วัคซีนป้องกันวัณโรคในเด็กแรกเกิดและวัคซีน
โปลิโอ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถ
ด าเนินการได ้1 ชนิด คือ วัคซนีป้องกันวัณโรคในเด็ก
แรกเกดิ 
- ก าหนดใหม้กีารใหบ้รกิารวคัซนีป้องกนัคอตบี-
บาดทะยกัแก่นกัเรยีนช ัน้ประถมศกึษาปีที ่6 และ
ว ัคซีนมะเ ร็งปากมดลูกแก่น ัก เรียนหญิงช ั้น
ประถมศกึษาปีที ่5 ไดไ้มน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 95 ซึง่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ไม่สามารถด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดได ้

2. จ านวนชนดิ
ว ั ค ซี น มี
เพยีงพอใช้ท ัง้
ใ นภาว ะปกติ
แ ล ะ ภ า ว ะ
ฉุกเฉนิ 

- ก าหนดแนวทางการใหบ้รกิารวคัซนีมะเร็งปาก
มดลูกแก่เ ด็กน ัก เรียนหญิง                 ช ั้น
ประถมศกึษาปีที ่5 แตเ่นื่องจากสถานการณ์ขาดแคลน
วัคซนีดังกล่าวทั่วโลก            ท าใหใ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563-2564 ประสบปัญหาไมส่ามารถจัดหาวัคซนี
ฯ ใหบ้รกิารได ้
- รณรงค์ให้วคัซีนป้องกนัโรคหดั-คางทูม-หดั
เยอรมนั และโปลโิอในพืน้ทีเ่สีย่งหรอืกลุ่มเสีย่ง แต่
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ท าใหต้อ้งระดมสรรพ
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ก าลังในการตอบโตก้ารระบาดฯ จงึเป็นอุปสรรคต่อการ
รณรงคใ์หวั้คซนีดังกลา่ว 

3. บรรจุวคัซีน
ช นิ ด ใ ห ม่ ใ น
แผนงานสร้าง
เสรมิภูมคิุม้กนั
โรค  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดบ้รรจุวคัซนีโรตา้3 
(วัคซนีป้องกันโรคอจุจาระร่วง 
จากไวรัสโรตา้ในเด็กเล็ก) ทีเ่ป็นวคัซนีชนดิใหมไ่วใ้น
แผนงานสร้า งภู ม ิคุ ้มก ัน โ รค แล ะ ส า นั ก ง า น
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ไดจ้ัดหาวัคซนี
โรตา้มาใหบ้รกิาร 
แก่กลุ่มเป้าหมายเป็นวัคซีนชนิดหยอดเขา้ทางปาก
ส าหรับเด็กอายุ 2 เดือน และ             4 เดือน  
นอกจากนี้ ไดจ้ดัท าโครงการน าร่องการใหบ้รกิาร
วคัซนีบาดทะยกั-คอตบี-  ไอกรน  (Tdap) ในหญงิ
ต ัง้ครรภ ์(เพื่อถ่ายทอดภูมคิุม้กันจากแม่ไปสู่ลูก) เพื่อ
ศึกษาความเป็นไปไดข้องการด าเนินงาน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยงัไมส่ามารถด าเนนิการ
บรรจุวคัซีนดงักล่าวเป็นวคัซีนชนิดใหม่ไว้ใน
แผนงานฯ ได้ โดยไดม้ีการชะลอการบรรจุวัคซีนฯ 
ส าห รับหญิง ตั ้งครรภ์เข า้สู่ บัญชียาหลักแห่งชาติ 
เน่ืองจากยังอยู่ระหว่างการศึกษาความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตรแ์ละผลกระทบดา้นงบประมาณ 

4. ความส าเร็จ
ในการจ ัดซื้อ
วคัซีนในภาวะ
ปกติและภาวะ
ฉุกเฉนิ  

- มกีารผลกัดนัใหม้กีารจดัซือ้วคัซนีแบบหลายปี (2 
ปี) มาตัง้แต่ปี 2562 เพื่อใหผู้ซ้ือ้มีอ านาจต่อรองราคา
มากขึน้และลดความเสีย่งของการขาดแคลนวัคซนี โดย
ในการจดัซือ้วคัซนีแบบหลายปี ในภาวะปกต ิสปสช. 
ไดป้ระเมินการบริหารปริมาณวัคซีนคงคลัง 18 เดือน 
(ปรมิาณวัคซนีที่ใชใ้น 12 เดือน รวมกับปริมาณวัคซีน
ส ารอง 6 เดือน) แลว้               มีประสทิธภิาพเพียง
พอที่จะรองรับการใชวั้คซีนในประเทศ จึงไม่มคีวาม
จ าเป็นตอ้งเพิม่จ านวนวคัซนีส ารองจาก 6 เดอืนเป็น 
12 เดอืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564  
- การจดัหาวคัซีนรองรบักรณีโรคระบาด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถด าเนินการ
จดัหาวคัซนีได ้2 ชนดิ ไดแ้ก่ 1) วัคซนีไขห้วัดใหญ่ 
โดยองคก์ารเภสัชกรรมไดพั้ฒนาและผลติวัคซนีแบบใช ้
พ่นทางจมูก ซึง่ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ทีม่กีาร
พัฒนาวัคซนีและมกีารทดลองทางคลนิกิ ท าใหอ้งคก์าร
ฯ ไดรั้บรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติจากสภาการวิจัย
แห่งชาต ิและ 2) วัคซนีโควดิ-19 โดยการจองล่วงหนา้
กับบรษัิทแอส   ตรา้เซนเนกา้ จ านวน 61 ลา้นโดส ทัง้นี้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมส่ามารถด าเนนิการ
ส ารองวคัซนีกรณีเกดิการระบาดใหญ่ของไขห้วดั
ใหญ่ในคลงัผู ้ผลิตได้ ส าห รับ วัคซีนโควิด -19  
สามารถจัดหาวัคซีนและใหบ้ริการไดท้ัง้หมด 103.5 
ลา้นโดส (ขอ้มูล ณ เดือนธันวาคม 2564  ทัง้วัคซนี 
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Astrazeneca Sinovac Pfizer Sinopharm แ ล ะ 
Moderna 

5. ข้อมูลชนิด
แ ล ะ ป ริม าณ
ความต้องการ
ร า ย ว ัค ซี น ที่
จ า เ ป็ น ใ น
แผนงานสร้าง
เสรมิภูมคิุม้กนั
โรคและวคัซีน
ที่ ใ ช้ ต อ บ โ ต้
การระบาด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 สถาบนัวคัซนี
แหง่ชาต ิ(สวช.) ไดพ้ฒันา            ซอฟแวรร์ะบบ
ขอ้มูลและบรหิารจดัการวคัซนี เพื่อใชป้ระโยชน์ใน
การสนับสนุนขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจเชงินโยบาย
เกี่ยวกับการวจิัยพัฒนา การผลติ และการใชวั้คซนีใน
ประเทศไทย  รวมถงึการด าเนินธุรกิจดา้นวัคซนีและมี
การพฒันาระบบเฝ้าระวงัสอบสวนอาการภายหลงั
ได้รบัการสร้างภูม ิคุ ้มกนัโรคมาอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่ใหส้ถานพยาบาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถ
รายงานผ่านระบบออนไลน์ได ้และใชเ้ป็นแหลง่รวบรวม
ขอ้มูลที่สามารถประมวลผลและแสดงผลการรายงาน
สถานการณ์ทางระบาดวทิยาแบบ Real Time 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ส่งเสรมิ สนบัสนุนการวจิยัพฒันา และการผลติ
วคัซนีรองรบัความตอ้งการในการป้องกนัโรคของประเทศ เป็นการ
สรา้งศักยภาพในการพึ่งพาตนเองดา้นวัคซีน  โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนในการวจิัยพัฒนาวัคซนีเป้าหมายและวัคซนีเพื่อตอบโตก้าร
ระบาด เพือ่ใหส้ามารถต่อยอดสู่การผลติวัคซนีในระดับอตุสาห   กรรมและ
สนับสนุนใหเ้กดิการพัฒนาหรอืรับการถา่ยทอดเทคโนโลยทีีท่ันสมัยในการ
ผลติวัคซนี 
1.  วคัซีนที่อยู่
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
วจิยัพฒันา  

ด า เนินการ ให้มีว ัคซีนที่ผลิตอยู่ ใ นข ั้นตอน
การศกึษาทีไ่มไ่ดว้จิยัในมนุษย ์โดยไดศ้กึษาวัคซนี
ป้องกันโรค เช่น โรคไขซ้กิา4 ที่ท าการทดลองในสัตว์ 
ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดท้ดลองในหนู และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดท้ดลองในลงิ ผลการศกึษา
การสรา้งภูมคิุม้กันและการป้องกันการตดิเชือ้ซกิาไวรัส
หลังไดรั้บซกิาวัคซนีชนิดเชือ้ตายในลงิพบว่า มผีลเป็น
บวกและลงิมคีวามปลอดภัย 

2. วคัซนีทีผ่ลติ
ได้ในประเทศ
และได้รบัการ
ขึน้ทะเบยีน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ยงัไม่สามารถ
ด าเนนิการขึน้ทะเบยีนวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่
ประจ าฤดูกาลชนดิ 3 สายพนัธุท์ ีผ่ลติไดต้ ัง้แต่ตน้
น า้ เน่ืองจากผลการศกึษาทีแ่สดงถงึประสทิธผิล ความ
ปลอดภัย และการกระตุน้ระบบภูมคิุม้กันภายหลังไดรั้บ
วัคซนียังไมช่ดัเจน รวมถงึวคัซนีมะเร็งปากมดลูก ซึง่
การถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และอยู่
ระหวา่งรอผลการศกึษาความคงตวัของวคัซนี (เป็น
การยนืยันถงึคณุภาพวัคซนีตลอดอายกุารใชง้าน) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 สง่เสรมิ สนบัสนุนอุตสาหกรรมวคัซนีภายในประเทศ
ให้มีความเขม้แข็งและส่งออกได้ เป็นการเสริมสรา้งศักยภาพของ
อุตสาหกรรมวัคซนีของประเทศ โดยการแสวงหาและสง่เสรมิความร่วมมอื
ระหว่างภาครัฐและเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  รวมทัง้การ
ก าหนดนโยบาย มาตรการ หรอืระเบยีบปฏบัิตทิีส่นับสนุนใหเ้กดิการลงทนุ  
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1. มาตรการ
สนบัสนุน             
อุตสาหกรรม
วคัซนีใน
ประเทศ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 มมีาตรการ
ส่งเสรมิใหผ้ลติภณัฑว์คัซีนทีผ่ลติไดใ้นประเทศ
เป็นพสัดุทีร่ฐัตอ้งการสง่เสรมิสนบัสนุน สวช. จงึได ้
จัดท าระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าดว้ย
หลักเกณฑก์ารคัดเลอืกและวธิกีารจัดซือ้ยาทีเ่ป็นวัคซนี
ทีรั่ฐตอ้งการสง่เสรมิและสนับสนุน พ.ศ. 2563 (ประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วันที ่14 สงิหาคม 2563) เพื่อ
ส่งเสรมิหรือสนับสนุนผูผ้ลติวัคซนีภายในประเทศ และ
ไดแ้ต่งตัง้คณะท างานพจิารณาคัดเลอืกยาทีเ่ป็นวัคซนี
ซึง่ผลติในประเทศตามระเบยีบฯ 

2 .  มู ลค่า รวม
การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรม
การผลิตและ
ส่งออกวคัซีน
ร ะ ห ว่ า ง
ห น่ ว ย ง า น
ภ า ค ร ั ฐ แ ล ะ
เอกชน  

แมจ้ะเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 มา
อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2563 สวช. ไดผ้ลกัดนัใหเ้กดิ
ความรว่มมอืระหว่างรฐัและเอกชนในการร่วมลงทุน
ผลติวัคซนีป้องกันโควดิ-19 เกดิความรว่มมอืในการ
รบัถา่ยทอดเทคโนโลยจีนสามารถผลติวคัซนีชนดิ 
viral vector5 และส่งมอบให้กรมควบคุมโรคได้
ต ัง้แต่เดือนมิถุนายน 2564 รวมทั ้งการพัฒนา
โครงสรา้งพื้นฐานดา้นวัคซนี เชน่ การเพิม่ศักยภาพการ
แบง่บรรจุวัคซนี 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 พฒันาศกัยภาพบุคคลากรและโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นวคัซนีของประเทศใหร้องรบัภารกจิความม ัน่คงดา้นวคัซีนได้
อยา่งเหมาะสม เป็นการใหค้วามส าคัญกับการผลติ การพัฒนา และการ
รักษาบคุลากรในสาขาทีจ่ าเป็นและขาดแคลนใหเ้พยีงพอ  
1 .  จ า น ว น
บุ คลากรและ
ผู ้ เ ชี่ ย ว ช าญ
ด้ า น ว ัค ซี น มี
เพยีงพอ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 สวช.  สน ับสนุน
ทุนการศกึษาตอ่ตา่งประเทศใหบุ้คลากรจ านวน 2 
คน ในดา้นพยาธวิทิยาและดา้นภูมคิุม้กันและโรคทีเ่กดิ
จากการอักเสบ และสนับสนุนงบประมาณการด าเนนิงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นพัฒนากระบวนการผลติให ้
โรงงานตน้แบบผลติยาชวีวัตถุแห่งชาต ิมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีและในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 ยงัคงเกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง สง่ผลให้
ตอ้งปรบัเปลีย่นรูปแบบการจดักจิกรรมการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรมาเป็นการอบรมออนไลน์ 
ประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นวัคซนีตอ้ง
วางแผนรับมอืตอบโตส้ถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลใหไ้ม่
สามารถด าเนนิโครงการพัฒนาบคุลากรได ้

2. โครงสร้าง
พื้ น ฐ า น ด้ า น
ว ัค ซี น ไ ด้ ร ับ
ก า ร พ ั ฒ น า
เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล 

ในปีงบประมาณ พ ศ. 2563-2564 ศูนยส์ตัวท์ดลอง
แห่งชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลสามารถรกัษาระบบ
มาตรฐานส ัตว ์ทดลองสากล 6 (Association for 
Assessment and Accreditation of Laboratory Animal 
Care International: AAALAC) และ ISO9001 ในการ
ผลติสัตวท์ดลอง (หนูเมาส ์หนูตะเภา และกระต่าย) ทีม่ี
คุณภาพมาตรฐานเพื่ อบริการให แ้ก่ นั กวิจั ยและ
นักวิทยาศาสตร์ได ้รวมถึงศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ 
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จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และสถานสัตวท์ดลองเพื่อการ
วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
สัตวท์ดลองสากลเช่นกัน และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น
หอ้งปฏิบัติการที่ดีตามหลักการของ OECD Good 
Laboratory Practice (OECD GLP)7 

3 .  เครือข่ าย
ศูนยท์รพัยากร
ชี ว ภ า พ ท า ง
การแพทยเ์พือ่
ก าร วิจ ัยด้าน
วคัซนี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มกีารขยายเครอืขา่ย
ศูนยท์รพัยากรชวีภาพฯ ซึง่ไดด้ าเนินการมาตัง้แต่ปี 
2562 สูส่ถาบันการศกึษาและองคก์รตา่ง ๆ เพือ่สนับสนุน
การยกระดับการจัดเก็บและใหบ้รกิารทรัพยากรชวีภาพ
และขอ้มูลของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพในเครือข่าย 
อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การ
บรหิารจดัการเครอืขา่ยศูนยท์รพัยากรชวีภาพฯ ไม่
มีการด าเนินการ เนื่องจากไม่ได้รบังบประมาณ
สนบัสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสร ิมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคี
เครอืขา่ยดา้นวคัซนีของประเทศ โดยใหค้วามส าคัญกับการสนับสนุน 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนทัง้ในและ
ต่างประเทศใหส้ามารถด าเนินการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ เพื่อรองรับความจ าเป็นดา้นสุขภาพ เศรษฐกจิ และความ
ม่ันคงของชาต ิ 
ความร่ วมมือ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ภาคีเครือข่าย
ภ า ค ร ั ฐ แ ล ะ
เอกชนท ั้ง ใน
แ ล ะ
ตา่งประเทศ  

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563–2564  จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ไดม้กีารแสวงหาความ
รว่มมอืและเจรจากบัหน่วยงานดา้นการวจิยัพฒันา
วคัซนีช ัน้น าระหว่างประเทศท ัง้ภาครฐัและเอกชน 
เพื่อใหป้ระชาชนมวัีคชนีโควดิ-19 ใชใ้นเวลาอันรวดเร็ว 
ซึง่ไดรั้บความร่วมมอืจากประเทศตา่ง ๆ เชน่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี รวมทัง้การพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวัคซนี ซึง่เป็นการวจิัยพัฒนาและ
ผลติวัคซนีโควดิ-19 และการเพิม่ศักยภาพการแบง่บรรจุ
วัคซนี นอกจากน้ีมกีาร     บรูณาการงบประมาณระหวา่ง 
สวช. และส านักงานการวจิัยแห่งชาต ิวงเงนิ 20 ลา้น
บาท  เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคีเครือข่ายในการวิจัย
พัฒนาวัคซนีป้องกันโควดิ-19 ดว้ย 

  2. ปัญหา/อุปสรรคทีส่่งผลกระทบต่อการด าเนนิงานและ
ขอ้เสนอแนะในการด าเนนิงานดา้นวคัซนี สรุปได ้ดังนี้  
   2.1 ปจัจยัภายนอก  

สถานการณ ์ ปญัหาและอุปสรรค 
1 .  ก า ร แ พ ร่
ร ะ บ า ด ข อ ง                 
โควดิ -19  

- หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งระดมทรพัยากรตา่ง 
ๆ  เพือ่ตอบโตก้ารระบาด เช่น งานเฝ้าระวังโรค 
งานสอบสวนโรค  การวางแผนการจัดหา จัดสรร และ
ใหบ้รกิารวัคซนีโควดิ -19 ท าใหก้ารด าเนนิงานตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตรต์อ้งลา่ชา้ออกไป  
- ความตอ้งการวัคซนีเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ท า
ให ว้ สัดุอุปกรณ์และครุภ ัณฑ์  ต่าง ๆ   ซึ่งมี
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ความส าคัญและจ าเป็นตอ้งใชใ้นกระบวนการผลติและ
การบรรจุวัคซนีทีม่แีนวโนม้จะขาดแคลนและไม่สมดุล
ต่อความตอ้งการที่สูงขึ้น ราคาจ าหน่วยจงึมีการ
ปรบัตวัสูงขึน้ 
- เจา้หนา้ทีไ่มส่ามารถเขา้ปฏบัิตงิานไดต้ามมาตรการ
ลดความเสีย่งในการแพร่ระบาดของโควดิ -19  

ขอ้เสนอแนะ  : ควรพจิารณาทบทวนแผนการด าเนนิงานทีเ่ป็นภารกจิและ
แผนรองรับสถานการณ์การระบาดใหม้คีวามเหมาะสม เพือ่ใหส้ามารถบรรลุ
วัตถปุระสงคต์ามนโยบายและแผนยทุธศาสตรฯ์ ได ้ 
2. การขาดแคลน
ของวคัซีนมะเร็ง
ป า ก ม ด ลู ก ท ั่ ว
โลก 

ปรมิาณวัคซนีมะเร็งปากมดลูกยังคงไม่เพียงพออยา่ง
ต่อเนื่อง  เนื่องจากความไม่สมดุลของความ
ต้องการและปริมาณวคัซีนท ัว่โลกที่สะสมมา
หลายปี ท าให้ประเทศไทยไม่สามารถจดัหา
วคัซนีมะเร็งปากมดลูกเพือ่ใหบ้รกิารในกลุ่มเด็ก
นั ก เ รี ย นหญิง ขั ้นป ร ะ ถมศึกษ า ปีที่  5   ไ ด ้ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 และอาจจะรวมไปถงึ
ปี 2565 ดว้ย นอกจากนี้ ในปี 2573 คาดการณ์ว่า
ความตอ้งการวัคซนีมะเร็งปากมดลูกจะสูงขึน้ถงึ 120 
ลา้นโดส 

ขอ้เสนอแนะ : ควรผลักดันใหเ้กดิการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติวัคซนี
มะเร็งปากมดลูกและน าเขา้ผลติภัณฑส์ าเร็จรูป   โดยจะตอ้งด าเนินการสง่
เอกสารทะเบยีนต ารับยาเพือ่ยืน่ขึน้ทะเบยีนวัคซนีในประเทศไทย 

   2.2 ปจัจยัภายใน  
ดา้น ปญัหาและอุปสรรค 

1 .  ก ารบริหาร
จดัการ  

- นโยบายมุ่งเนน้การพัฒนาวัคซนีหลายชนิดในชว่ง
ระยะ เวลาเดียวกัน  แต่บุคลากรและสถานที่
ปฏบิตักิารเพือ่รองรบังานคอ่นขา้งมจี ากดั  
- ในการบรหิารจัดการโครงการวจิัยพัฒนาวัคซนีขนาด
ใหญ่ ผูจ้ัดการโครงการที่ท าหนา้ที่ตดิตาม ประเมิน
การด าเนินงาน แกไ้ขปัญหาและอุปสรรค รวมทัง้การ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานตา่ง ๆ มไีมเ่พยีงพอ  

ขอ้เสนอแนะ  : การพจิารณาจัดล าดับความส าคัญของวัคซนีเป้าหมายที่
ควรมุ่งส่งเสรมิและสนับสนุนรวมทัง้แนวทางการสนับสนุนโครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม 
2. งบประมาณ  โ ค ร ง ก า ร ส่ ว น ใ หญ่ ไ ม่ ไ ด้ ร ับ ก า ร จ ัด ส ร ร

งบประมาณในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
ทีส่อดคลอ้งตามตัวชีวั้ดและคา่เป้าหมาย  โดยเฉพาะ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และบางโครงการไดร้บั
งบประมาณไมเ่พยีงพอ เนือ่งจากหน่วยงานตอ้ง
ปรบัแผนการด าเนนิงานรองรบัสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของโควดิ - 19  

ข้อเสนอแนะ  : ควรมีหน่วยงานกลางในการประสานการยื่นขอรับ
งบประมาณจากแหลง่งบประมาณตา่ง ๆ  หรอืจัดสรรงบประมาณใหโ้ดยตรง  
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กรณีหน่วยงานไดรั้บงบประมาณไมเ่พยีงพอตอ่การด าเนินงานอาจพจิารณา
ปรับกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกับงบประมาณทีไ่ดรั้บ 
3. บุคลากร จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ  (เช่น บุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดา้นวัคซีน) เป็น
บุคลากรใหม ่หรอืมกีารเปลีย่นแปลงเจา้หนา้ที ่ 

ขอ้เสนอแนะ :  สง่เสรมิใหบุ้คลากรไดรั้บการฝึกอบรม ฝึกงาน และศกึษา
จากหน่วยงานทีไ่ดรั้บการรับรองมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องทั ้ง
ดา้นทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยจัดสรรทุนหรืองบประมาณในการสนับสนุน
เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถด าเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
4. เทคโนโลย ี  องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยภีายในประเทศส าหรับการ

พัฒนาวัคซนี  รวมถงึ                   องคค์วามรูใ้นการ
พัฒนาและการวเิคราะหส์ตูรส าหรับการผลติวัคซนีรวม
คอตบี-บาดทะยัก-ไอกรนยังไมเ่พยีงพอ   

ข้อเสนอแนะ :  แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานผูผ้ลิตชัน้น าที่มี
ประสบการณ์ในการพัฒนาวัคซีนจากเซลล์เพาะเลี้ยงและมีผลติภัณฑ์ที่
ไดรั้บการขึน้ทะเบยีน เพื่อใหม้กีารถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติวัคซนีจาก
หน่วยงาน และเขา้ร่วมอบรมเพื่อเพิม่พูนองค์ความรู ้ รวมทัง้ขอค าปรึกษา
จากผูเ้ชีย่วชาญ   
5. วสัดอุุปกรณ์ / 
โ ค ร ง ส ร้ า ง
พืน้ฐาน  

- วสัดุอุปกรณ์ เชน่ เครื่องจักรหลักทีใ่ชใ้นการผลติ
วัคซนีไอกรนไม่เพียงพอ เครื่องจักร/ เครื่องมอืมอีายุ
การใชง้านยาวนาน มกีารช ารุดและซ่อมแซมหลาย
ครัง้  
- โครงสรา้งพืน้ฐาน  เชน่ สถานทีผ่ลติทีเ่ป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  Good Manufacturing Practice 
(GMP)8   ส าหรับการขยายก าลังการผลิตในระดับ
อตุสาหกรรมเพือ่การทดสอบในมนุษยไ์มเ่พยีงพอ  

ขอ้เสนอแนะ : สนบัสนุนงบประมาณในการสรา้งหอ้งปฏบิตักิาร
ชีวนริภยัใหเ้พียงพอที่จะรับมือกับโรคระบาดในอนาคต รวมถงึการ
จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินการ จัดซือ้เครื่องจักรใหม่
เพื่อทดแทนของเดมิทีช่ ารุด นอกจากน้ี ควรสนบัสนุนการปรบัปรุงหรอื
ก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัรองรบัการผลติเพือ่ใชใ้นมนุษย์
ตามมาตรฐานทีไ่ดรั้บการยอมรับจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และสนบัสนุนวคัซนีตน้แบบในภาคอุตสาหกรรม เพื่อใชเ้ป็นรากฐาน
ส าหรับการวางแผนสรา้งโครงการพื้นฐานดา้นโรงงานระดับอุตสาหกรรม
ตอ่ไป 
6 .  ก า ร
ประสานงาน 
 

ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น
ภายในประเทศใชร้ะยะเวลานานและค่อนขา้งมี
ความยุง่ยากในการเจรจาเรือ่งขอ้ตกลงแบง่สทิธิ
ประโยชน์ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงสัญญารักษา
ความลับในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลที่เป็นองค์ความรู ้
จ าเพาะระหวา่งหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ : ส่งเสริมใหม้ีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ เพือ่ลดภาระและแรงกดดันตอ่ผูป้ฏบัิตงิาน  
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______________________ 
1คณะรัฐมนตรีมีมต ิ(3 มีนาคม 2563) เห็นชอบร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงดา้นวัคซนีแหง่ชาต ิพ.ศ. 2563-2565  ภายใตก้รอบงบประมาณ 11,078.95 ลา้น
บาท ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ 
2วคัซีนพืน้ฐาน คอื วคัซีนทีเ่ด็กแรกเกดิจนถงึอายุ 12 ปี ควรไดร้บัเพื่อสรา้ง
ภมูคิุม้กันส าหรับป้องกันไม่ใหเ้กดิโรครา้ยในอนาคตหรอืชว่ยลดความรุนแรงเมือ่เกดิโรค
ไดจ้ านวน 9 ชนดิ [ไม่นับรวมวัคซนีรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)] แบง่ตามกลุ่ม
อายุประกอบดว้ย 1) กลุ่มเด็กแรกเกดิ : วัคซนีป้องกันวัณโรค (BCG) 2) กลุ่มเด็ก
อายุ 6 เดอืน : วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB3) และ
วัคซนีโปลโิอ (OPV3) 3) กลุม่เด็กอายุ 1 ปี : วัคซนีป้องกันไขส้มองอักเสบ (LAJE1) 
4) กลุ่มเด็กอายุ 1 ปี 6 เดอืน วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี 
(DTP-HB4) และวัคซนีโปลโิอ (OPV4) 5) กลุม่เด็กอายุ 2 ปี 6 เดอืน : วัคซนีป้องกัน
โรคไขส้มองอักเสบ (LAJE2) และ 6) กลุ่มเด็กอายุ 4 ปี : วัคซีนรวมคอตีบ-
บาดทะยัก-ไอกรนตับอักเสบปี (DTP-HB5) และวัคซนีโปลโิอ (OPV5) 
3ในปี 2563 วัคซีนโรตา้ไดถู้กบรรจุในแผนงานสรา้งเสริมภูมคิุม้กันโรค เน่ืองจากเป็น
สาเหตขุองโรคอจุจาระร่วงในเด็กเล็กทีพ่บบอ่ยทีส่ดุทัง้ในประเทศไทยและท่ัวโลก  
4โรคไขซ้ิกาเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสซิกาโดยมียุงลายเป็นพาหะ มีอาการคลา้ย
ไขเ้ลอืดออก ขณะน้ียังไม่พบรายงานการตดิเชือ้ในประเทศไทยหรือประเทศเพือ่นบา้น 
ประเทศไทยจงึอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 
5วัคซนีทีใ่ชไ้วรัสเป็นพาหะ โดยใชไ้วรัสทีถู่กท าใหอ้่อนฤทธิห์รือไม่สามารถแบ่งตัวได ้
อกี ตัดแตง่พันธุกรรมเพื่อใชเ้ป็นพาหะ เป็นวัคซนีประเภททีส่ามารถกระตุน้ภมูคิุม้กันได ้
ด ีเน่ืองจากเลยีนแบบการตดิเชือ้ทีใ่กลเ้คยีงกับการตดิเชือ้ตามธรรมชาต ิ
6ระบบมาตรฐานสัตว์ทดลองสากลเป็นการรับรองทีเ่อาน ามาตรฐานดา้นการเลีย้งและ
การใชสั้ตวท์ดลองซึง่เป็นทีย่อมรับท่ัวโลกมาพจิารณาร่วมกับกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของประเทศทีข่อการรับรอง เช่น ประเทศไทยมพีระราชบัญญัตกิารใชสั้ตวท์ดลองเพือ่
งานวทิยาศาสตร ์ และจรรยาบรรณการใชสั้ตวท์ีก่ าหนดโดย สวช. นอกจากน้ี ยังน าเอา
ขอ้ก าหนดสากลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ขอ้ก าหนดดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยมา
พจิารณาร่วมดว้ย โดยมุ่งเนน้ใหม้ีการดูแลและใชสั้ตว์อย่างมีคุณธรรมตลอดเวลาการ
ทดสอบหรอืวจิัย 
7OECD GLP ระบบคุณภาพที่ช่วยจัดการหอ้งปฏิบัติการใหม้ีมาตรฐาน นิยมใช ้
หอ้งปฏบัิตกิารทีเ่นน้ทางดา้นการทดสอบความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้มที่
ไม่ไดท้ดลองในมนุษย ์ตามหลักเกณฑข์องภาคเีครือขา่ยองคก์ารเพือ่ความร่วมมือทาง
เ ศ รษฐกิจ แล ะกา รพัฒนา   (Organization for Economic Co-operation and 
Development: OECD) 
8GMP เป็นมาตรฐานขั้นตน้ที่โรงงานต่าง ๆ พึงมีก่อนการเขา้สู่มาตรฐานต่อ ๆ เช่น 
มาตรฐาน IS09000 โดย GMP หลักเกณฑ์และวธิีการที่ดีในการผลติสนิคา้ และเป็น
ขอ้ก าหนดขัน้พื้นฐานต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นในขัน้ตอนการผลติและควบคุมคุณภาพ 
โดยผูผ้ลติจะตอ้งปฏบัิตติามเพือ่ผลติสนิคา้ทีม่คีวามปลอดภัยดว้ยการป้องกันและก าจัด
ความเสี่ยงทีอ่าจเป็นอันตรายแก่ผูบ้ริโภคได ้ซึง่หลักการของ GMP ครอบคลุมตัง้แต่
สถานที่ตั ้งของสถานประกอบการ โครงสรา้งอาคาร กระบวนการผลิตที่ดี มีความ
ปลอดภัย และมคีณุภาพไดม้าตรฐานทุกขัน้ตอน นับตัง้แตเ่ริม่ตน้วางแผนการผลติ ระบบ
ควบคุมตัง้แต่วัตถุดบิ ระหว่างการผลติ ผลติภัณฑ์ส าเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุม
คุณภาพ และการขนส่งจนถงึผูบ้รโิภค มีระบบบันทกึขอ้มูล ตรวจสอบและตดิตามผล
คุณภาพ ผลติภัณฑ์ รวมถงึระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย เพื่อใหผ้ลติภัณฑ์
สดุทา้ยมคีณุภาพและความปลอดภัยเมือ่ถงึมอืผูบ้รโิภค 
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10. เร ือ่ง รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของคณะกรรมการ
ก ากบักจิการพลงังานและส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการ
พลงังาน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ 
รายงานประจ าปีงบประมาณ                  พ.ศ. 2563  ของคณะกรรมการ
ก ากับกจิการพลังงาน (กกพ.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) [เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 46                    ทีบั่ญญัตใิห ้
กกพ. จัดท ารายงานประจ าปี เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิ
(กพช.)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภาทุกสิ้นปีงบประมาณและเปิดเผยต่อสาธารณชน] โดยมี
สาระส าคัญสรุปได ้ดังน้ี 
  1. ผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หวัขอ้ ประเด็นส าคญั เชน่ 
1. ผลการ
ด าเนนิงาน
ของการ
ก ากบัการ
ประกอบ
กจิการ
พลงังาน 
ประจ าปี
งบประมาณ               
พ.ศ. 2563  

1.1 ก ากบัการรบัซื้อไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน
ผ่านมาตรการจูงใจดา้นราคารับซือ้ไฟฟ้าและส่งเสรมิการ
ผลติไฟฟ้าใชเ้อง โดยมโีครงการทีส่ าคัญ เชน่ โครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลังคา
ส าหรับภาคประชาชนประเภทบา้นอยูอ่าศัย 
1.2 ก ากบักจิการไฟฟ้า โดยออกมาตรการช่วยเหลือ
ผูใ้ชไ้ฟฟ้า บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
เช่น อุดหนุนผูใ้ชไ้ฟฟ้าที่ดอ้ยโอกาสใชฟ้รี ใหบ้ริการ
ไฟฟ้าฟรีส าหรับบา้นอยู่อาศัย (ผูใ้ชไ้ฟฟ้าที่มีมิเตอร์               
5 แอมป์ แต่ใชไ้ฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย) ตั ้งแต่เดือน
เมษายน-มิถุนายน 2563 รวม 9,795 ลา้นบาท ลดค่า
ไฟฟ้าบา้นอยู่อาศัยทั่วไป ตัง้แต่เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 
2563 รวม 11,663 ลา้นบาท ลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร 
(Ft) เหลือเฉลี่ย 3.63  บาท/หน่วย  ตลอดทัง้ปี 2563 
และลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิรอ้ยละ 3 ใหกั้บผูใ้ช ้
ไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั ้งมีการส่งเสริมการใชร้ถยนต์
ไฟฟ้า โดย กกพ. ไดก้ าหนดอัตราคา่ไฟฟ้าและการจัดการ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมส าหรับสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าของยานยนตไ์ฟฟ้า ราคา                    2.64 บาท
ตอ่หน่วยเป็นระยะเวลา 2 ปี 
1.3 ก ากบักจิการกา๊ซธรรมชาต ิโดย กกพ. ไดป้รับปรุง
ขอ้บังคับเกีย่วกับการเปิดใหใ้ชห้รือเชือ่มต่อระบบส่งก๊าช
ธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม เพื่อเปิด
โอกาสใหม้ผูีจ้ัดหาและคา้สง่ก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้และให ้
ใบอนุญาตจัดหาและคา้สง่ก๊าซรวมทัง้หมด                  5 
ราย* นอกจากน้ีมีการก ากับอัตราค่าบริการขนส่งก๊าช
ธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าชธรรมชาติของบรษัิท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) เช่น ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
นอกชายฝ่ังทีร่ะยอง มสี่วนตน้ทุนคงที ่8.59 บาทต่อลา้น
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บทียีู และทีข่นอม มสี่วนตน้ทุนคงที ่14.22 บาทต่อลา้นบี
ทยี ูเพือ่ใหส้ะทอ้นตน้ทนุและภาระคา่ใชจ้่ายทีเ่หมาะสม 
1.4  ส่งเสร ิมการประกอบกิจการพลงังานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการออกระเบียบ กกพ. ว่าดว้ย
มาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มส าหรับผูป้ระกอบกจิการผลติไฟฟ้าที่ใชถ้่าน
หนิเป็นเชือ้เพลงิ รวมถงึการสนับสนุนศกึษา วจิัย สาธติ
การปรับปรุงเทคโนโลยีการประกอบกจิการไฟฟ้าใหม้ี
ประสทิธภิาพ และเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มนอ้ย เชน่ 
โครงการเทคโนโลยีการแปลงขยะอนิทรีย์จากตลาดสด
เป็นชวีมวลประสทิธภิาพสงู 
1.5 พฒันากระบวนการมสีว่นรว่มอยา่งเป็นระบบ โดย
ทบทวนแนวทางการสรา้งเครือข่ายกระบวนการมสี่วนร่วม
ในการคุม้ครองผูใ้ชพ้ลังงานและเสรมิสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจดา้นกฎหมาย ดา้นหลักธรรมมาภบิาล ดา้นพลังงาน 
ดา้นการเจรจาตอ่รอง และดา้นการมสีว่นร่วม 

2.  ผ ล ก า ร
ด า เ นิน ง าน
ก อ ง ทุ น
พฒันาไฟฟ้า
ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2.1 ชดเชยและอุดหนุนผู ้รบัใบอนุญาตประกอบ
กจิการไฟฟ้า ซึง่ใหบ้ริการแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าที่ดอ้ยโอกาส
หรือเพื่อใหบ้ริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงโดยชดเชยรายได ้
ระหว่างการไฟฟ้า              (เก็บเงนิจากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลติและการไฟฟ้านครหลวงเพื่อชดเชยรายไดใ้หก้ับการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค) รวม 16,917 ลา้นบาท และอดุหนุนค่า
ไฟฟ้าฟรีส าหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้าบา้นอยู่อาศัยทีม่มีเิตอรไ์ม่เกนิ 
5 แอมแปร ์และใชไ้ฟฟ้าไมเ่กนิ 50 หน่วยตอ่เดอืน จ านวน 
2,079 ลา้นบาท 
2.2 จดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาท้องถิ่นรอบ
โรงไฟฟ้าในดา้นสาธารณสุข การศกึษา และการพัฒนา
อาชพี รวม 4,040 ลา้นบาท 
2.3 สง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนและเทคโนโลยี
ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม โดยเปิดรับขอ้เสนอโครงการและอนุมัต ิ13 
โครงการ วงเงนิ 137.67 ลา้นบาท โดยมโีครงการทีส่ าคัญ 
เช่น โครงการตน้แบบระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยพลังงาน
หมุนเวียนที่ย่ังยืนส าหรับอุทยานแห่งชาตแิละเขตรักษา
พันธุส์ัตวป่์าของประเทศไทย โครงการน าร่องพัฒนา Use 
Case การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดา้นไฟฟ้าในการ
วเิคราะห ์   เชงินโยบายและการก ากับดแูลกจิการพลังงาน 
2.4 ส่งเสรมิสงัคมและประชาชนใหม้คีวามรู ้ความ
ตระหนกัและมสี่วนร่วมทางดา้นไฟฟ้า รวม 476.47 
ลา้นบาท เช่น โครงการสนับสนุนภารกิจตามนโยบาย
ส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
โครงการคดิ (KIDS) เพือ่พลังงานแหง่อนาคต 

3. งบการเงนิ
ข อ ง
ส า น ัก ง า น 

3.1 งบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย สนิทรัพย์รวม 
25,320.53  ลา้นบาท หน้ีสินรวม 3,910.48 ลา้นบาท 
สง่ผลใหร้วมสนิทรัพยส์ทุธ/ิสว่นทนุ 21,410.05 ลา้นบาท 
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กกพ .  แ ล ะ
ก อ ง ทุ น
พฒันาไฟฟ้า 
ณ ว ันที่  30 
ก ั น ย า ย น 
2563  

3.2 งบแสดงผลการด า เนินง านทางการ เง ิน 
ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการด าเนินงาน 20,559.52 ลา้น
บาท ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน  20,663.01  ลา้นบาท 
สง่ผลใหร้ายไดต้ า่กวา่คา่ใชจ้า่ยสทุธ ิ70.49 ลา้นบาท 

 
  2. แผนการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   2.1 ส านกังาน กกพ. มแีผนการด าเนินงานมุ่งเนน้พัฒนา
กลไกการก ากับอัตราค่าไฟฟ้าที่มีประสทิธิภาพ พัฒนากฎระเบียบในการ
ก ากับกจิการไฟฟ้าและกจิการก๊าชธรรมชาตริองรับนโยบายการส่งเสรมิการ
แข่งขันและรองรับธรุกจิพลังงาน เชน่ การส่งเสรมิการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าและ
การใชร้ะบบการกักเก็บพลังงาน รวมทัง้มกีารพัฒนาระบบการตรวจติดตาม
มาตรฐานสิง่แวดลอ้มและมาตรฐานคุณภาพการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง การ
สรา้งกลไก การมสี่วนร่วมเพื่อการพัฒนางานก ากับกจิการพลังงาน และการ
บรหิารกองทนุพัฒนาไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ตลอดจนการพัฒนา
องคก์รไปสูอ่งคก์รดจิทิัล 
   2.2 กองทุนพฒันาไฟฟ้า มุ่งเนน้ใหค้วามส าคัญกับการ
เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการปรับปรุง
กระบวนการด าเนนิงานกองทนุพัฒนาไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดย
น าผลส าเร็จของการจัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการในพื้นที่
ประกาศ รวมทัง้โครงการชมุชนตน้แบบ มาปรับปรุงการบรหิารจัดการและการ
ด าเนินโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า รวมถงึปรับปรุงระเบยีบ คู่มอืและ
หลักเกณฑ์เพื่อใหก้ารจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์มากขึน้ นอกจากนี้ มุ่งเนน้พัฒนาระบบสารสนเทศและดจิทิัล
เพื่อรองรับการด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการ
ประชาสัมพันธเ์ชงิรุก              ในแต่ละพื้นทีเ่พื่อสรา้งการรับรูแ้ละเผยแพร่
ประโยชน์ทีไ่ดรั้บจากการด าเนนิงานของกองทนุพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเพิม่ระดับ
การรับรูแ้ละเสรมิสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ีต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า รวมทัง้ การขับเคลื่อนใหเ้กดิการสรา้งทัศนคตทิี่ดีในการอยู่ร่วมกัน
ระหวา่งโรงไฟฟ้าและชมุชนรอบโรงไฟฟ้า 
_____________________ 

*เดมิมีเพียง 1 ราย คอื บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และใหใ้บอนุญาตเพิม่เตมิอกี 4 
ราย ไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป
เมนท ์จ ากัด (มหาชน) บรษัิท หนิกองเพาเวอร์โฮลดิง้ จ ากัด และ บรษัิท บ.ีกรมิ แอล
เอ็นจ ีจ ากัด 
 
11. เร ือ่ง รายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี 2564 สภาองคก์รของ
ผูบ้รโิภค 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สภาองค์กรของผูบ้ริโภค (สอบ.) 
เสนอรายงานผลการปฏบัิตงิานประจ าปี 2564  
  สาระส าคญัของเรือ่ง 
  สอบ. รายงานว่า ไดจ้ัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2564 ของ สอบ. โดยมผีลด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้น
แผนงาน สรุปได ้ดังนี้ 
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  1. ผลงานเดน่ในปี 2564 รวม 5 เรือ่ง สรุปได ้ดังนี้ 
   1.1 การมขีอ้เสนอดา้นนโยบายทีม่ผีลกระทบตอ่การ
คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคท าใหค้ณะรฐัมนตรแีละหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง
ตอ้งทบทวนนโยบายและมาตรการผ่านการขับเคลือ่นทีเ่ป็นวาระเร่งด่วน 
3 ประเด็น คือ (1) ผลกระทบต่อผูบ้รโิภคหากเขา้ร่วมความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and 
Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership: CPTPP
) ไดย้ืน่ขอ้เสนอตอ่นายกรัฐมนตรเีพือ่ขอชะลอการสง่หนังสอืแสดงเจตจ านง
เขา้ร่วม CPTPP ซึง่นายกรัฐมนตรีไดส้ั่งการใหก้ระทรวงพาณิชย์ประสาน 
สอบ. พรอ้มทัง้สื่อสารใหอ้งค์กรเครือข่ายมีความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้ง
เกีย่วกับ CPTPP เพือ่หารอืกอ่นทีจ่ะตัดสนิใจเขา้ร่วม CPTPP ทัง้นี้ ปัจจุบันยัง
ไม่ไดม้ีการตัดสินใจเขา้ร่วม CPTPP (2) ขนส่งมวลชนทีทุ่กคนขึ้นได้
อยา่งมคีุณภาพและไดม้าตรฐาน กรณีการยกเลกิโปรโมชั่นต๋ัวเดอืน โดย
ไดเ้รียกรอ้งใหบ้รษัิท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือบทีี
เอสน ากลับมาใช ้และไดจ้ัดท าขอ้เสนอแนะแกไ้ขปัญหาบริการและค่า
โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ท าใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งตอ้งชะลอการต่อ
อายุสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียว และ (3) ค่ารกัษาพยาบาลแพงของ
บรกิารสาธารณสุขเอกชน โดยเฉพาะในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ร่วมมอืกับชมรมพทิักษ์สทิธิ
ผูป้ระกันตนเรยีกรอ้งใหส้ านักงานประกันสังคมออกมาตรการดแูลผูป้ระกันตน
ที่ติดโรคโควิด-19 ใหช้ัดเจน โดยเฉพาะการเขา้รักษาในโรงพยาบาล
คู่สัญญาประกันสังคมทีส่่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชน และการเขา้ระบบ
การดูแลที่บา้น (Home lsolation) ซึ่งส่งผลใหส้ านักงานประกันสังคม
ปรับเปลีย่นแนวทางการดแูลผูป้ระกันตนทีป่่วยใหช้ัดเจนเพิม่มากขึน้ 
   1.2 การก่อก าเนดิและขบัเคลือ่น สอบ. ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายโดยการด าเนนิการ เชน่ (1) จัดท าขอ้บังคับของ สอบ. (2) เลอืกตัง้
ประธานและคณะกรรมการนโยบายของ สอบ. โดยมีองค์ประกอบ 8 ดา้น*                      
(3) ก าหนดนโยบาย แนวทาง หรือแผนงาน เกีย่วกับการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
(4) จัดท าหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุ
วัตถปุระสงคแ์ละภารกจิ และ (5) เป็นตัวแทนผูบ้รโิภคด าเนนิการในดา้นต่าง 
ๆ เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในทุกดา้นดว้ยความ
สุจรติ เชน่ 1) ใหค้วามคุม้ครองและพทิักษ์สทิธขิองผูบ้รโิภค 2) เสนอแนะ
นโยบายเกีย่วกับการคุม้ครองผูบ้รโิภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐ
ทีเ่กีย่วขอ้ง และ        3) สนับสนุนและด าเนินการ ตรวจสอบ ตดิตาม เฝ้า
ระวังสถานการณ์ปัญหาสนิคา้และบรกิาร แจง้หรือโฆษณาข่าวสารหรือเตอืน
ภัยเกี่ยวกับสนิคา้หรือบริการที่อาจกระทบต่อสทิธิของผูบ้ริโภคหรืออาจ
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายหรอืเกดิความเสือ่มเสยีแกผู่บ้รโิภค 
   1.3 การสนบัสนุนใหเ้กดิหน่วยงานประจ าจงัหวดั ซึง่
เป็นโครงสรา้งส าคัญของ สอบ. ที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และเป็น
ตัวแทนของผูบ้ริโภคในทุก ๆ ดา้น เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคและพทิักษ์สทิธขิองผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเร็วเท่าทันสถานการณ์
และทันความตอ้งการ ปัจจุบันมหีน่วยงานประจ าจังหวัด 12 แหง่ ด าเนนิงาน
ชว่ยเหลอืผูบ้รโิภคใน 8 ประเด็น ไดรั้บเรื่องรอ้งเรียนและชว่ยเหลอืผูบ้รโิภค 
712 ราย สามารถแกไ้ขปัญหาใหผู้บ้รโิภคไดป้ระมาณรอ้ยละ 80 รวมทัง้
พัฒนาองค์กรผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดใหม้ีความสามารถใน



 
 

38 

การคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคใหกั้บสมาชิกในกลุ่ม มีการสื่อสารเตือนภัย
ผูบ้รโิภคผ่านช่องทางโซเชยีลมีเดียที่หลากหลาย และจัดการประชุมสภา
ผูบ้รโิภคระดับจังหวัดอยา่งนอ้ย 7 จังหวัด 
   1.4 การคุม้ครองผูบ้รโิภคและพทิกัษส์ทิธขิองผูบ้รโิภค
จากวกิฤตกิารแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 โดยบูรณาการความรู ้
เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายใหเ้กิดปฏิบัติการที่
ตอบสนองต่อปัญหาอย่างเท่าทันสถานการณ์และความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ตัง้แตขั่น้ตอนของการเฝ้าระวังปัญหา การคุม้ครองพทิักษ์สทิธ ิและการพัฒนา
นโยบาย มผีลงานทีส่รา้งผลกระทบสูงในปี 2564 เชน่ (1) ร่วมกับเครือข่าย
นักวชิาการเพื่อผูบ้รโิภค ทดสอบและวเิคราะห์คุณภาพหนา้กากอนามัย 60 
ยีห่อ้ โดยผลักดันจนเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานบังคับ (2) การเฝ้าระวังผลติภัณฑ์
ยาฟ้าทะลายโจรร่วมกับเครือข่ายองคก์รผูบ้รโิภค 12 จังหวัด 7 ภูมภิาค และ 
(3) เป็นตัวแทนผูบ้รโิภคด าเนินการรอ้งเรียนเรื่องการยกเลกิประกันโควดิโดย
ไมเ่ป็นธรรมมากกวา่ 1,000 ราย จนไดรั้บเงนิประกันตามสทิธ ิ
   1.5 การจดัต ัง้ศูนยบ์รกิารผูบ้รโิภคแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่
เป็นกลไกนวัตกรรมงานคุม้ครองผูบ้รโิภคทีช่ว่ยลดภาระใหกั้บผูบ้รโิภคจาก
การเสียเวลาคน้หา เดินทาง หรือติดตามเรื่องรอ้งเรียนหรือรอ้งทุกข์กับ
หน่วยงานหลายแห่ง โดยมีวิธีด าเนินการต่อขอ้รอ้งเรียน 3 ขัน้ตอนหลัก 
ไดแ้ก่ (1) ขัน้เจรจาประสานงานกับผูป้ระกอบการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) ขัน้ไกล่เกลีย่ และ (3) ขัน้ฟ้องคด ีมเีรื่องรอ้งเรียนจากผูบ้รโิภค 1,371 
กรณี สามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของเรื่อง
ทัง้หมด 
  2. ผลการด าเนนิงานตาม 5 ยุทธศาสตร ์สรุปได ้ดังนี้ 
   2.1 การสนบัสนุนและด าเนนิการคุม้ครองผูบ้รโิภคและ
พทิกัษส์ทิธขิองผูบ้รโิภคทุกดา้น เชน่ (1) โครงการสนับสนุนการจัดการ
ความรูจ้ากการเฝ้าระวังและแพร่ขอ้มลูใหผู้บ้รโิภค เพื่อป้องกันปัญหาในชว่ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (2) โครงการอบรมนักไกล่
เกลี่ยของ สอบ. และหน่วยประจ าจังหวัดเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค (3) 
จั ดท า ร ะ เบียบว่ าด ว้ยการด า เนินคดีของ  สอบ .  และ  ( 4)  จั ด ตั ้ง
คณะอนุกรรมการพจิารณาการด าเนนิคดขีอง สอบ. 
   2.2 การพฒันา เสนอแนะ และผลกัดนันโยบายและ
มาตรการคุม้ครองผูบ้รโิภค เช่น (1) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค (2) โครงการศกึษาปัญหาการคุม้ครองผูบ้รโิภคและการ
บังคับใชก้ฎหมายของหน่วยงานคุม้ครองผูบ้รโิภค และ (3) โครงการตดิตาม
ขอ้เสนอแนะการคุม้ครองผูบ้รโิภคของประชาชน 
   2.3 การสนบัสนุนและสรา้งความเขม้แข็งผูบ้รโิภคและ
องคก์รของผูบ้รโิภค เชน่ (1) โครงการสนับสนุนเขตพืน้ทีเ่พือ่จัดตัง้องคก์ร
ผูบ้ริโภคในจังหวัดส าคัญ 10 จังหวัด (2) พัฒนาศักยภาพผูน้ าองค์กร
ผูบ้ริโภคและผูน้ าเครือข่ายองค์กรผูบ้ริโภคในการคุม้ครองพิทักษ์สิทธิ
ผูบ้ริโภค และ (3) โครงการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคเฉพาะประเด็นระดับภมูภิาค และประจ าปี 
   2.4  การสื่อสารเพื่อการคุ ้มครองผู ้บร ิโภค โดย
ประชาสัมพันธ์องคก์รใหส้าธารณชนรูจ้ัก มีการเตือนภัยเกี่ยวกับสนิคา้หรือ
บริการที่อาจกระทบต่อสทิธิของผูบ้ริโภคเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคและ
ขับเคลื่อนประเด็นสู่สาธารณะใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดกับผูบ้ริโภคภายใต ้
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แผนงานสือ่สารเพื่อการคุม้ครองผูบ้รโิภค ผ่านการด าเนนิการการสือ่สารผ่าน
ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ที่ท าใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเขา้ถึง
สาธารณชนไดจ้ านวนมากและเผยแพร่ไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยสือ่สารในรูปแบบ
ข่าว บทความ สกู๊ป อินโฟกราฟิก วิดีโอคลิป การแถลงข่าว และการ
ถา่ยทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Live) โดยมกีารท าขา่วเพือ่เผยแพร่ 44 
ชิน้ มีการท าอนิโฟกราฟิกเพื่อเผยแพร่ 188 ชิน้ และมีการแถลงข่าวและ
ถา่ยทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก 16 ชิน้ 
   2.5 พฒันากลไกของ สอบ. และหน่วยงานประจ า
จงัหวดั โดยขับเคลือ่นผ่าน 2 แผนงาน ไดแ้ก่ (1) แผนการจัดตัง้ส านักงาน
และพัฒนาก าลังคนของ สอบ. มกีารด าเนนิการ เชน่ จัดตัง้ส านักงานแบบใช ้
ร่วมกัน (co-working space) ณ ชัน้ 30 อาคารจทีาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 
จัดหาเจา้หนา้ทีป่ฏบัิตงิานเต็มเวลา 38 คน และจัดหาอปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็น
ต่อการท างานรวมทัง้พัฒนาศักยภาพเจา้หนา้ที่ส านักงานโดยร่วมมือกับ
สถาบันการเรียนรูก้ารสรา้งเสรมิสุขภาพ (Thai Health Academy) พัฒนา
หลักสตูรและอบรมพัฒนาศักยภาพใหกั้บผูป้ฏบัิตงิานทีเ่กีย่วขอ้งกับทกุระดับ 
และ (2) แผนเงนิส ารองกรณีฉุกเฉนิ เชน่ คณะกรรมการนโยบาย สอบ. มมีติ
เห็นชอบใหใ้ชท้นุประเดมิงบประมาณไม่เกนิ 50 ลา้นบาท ในการจัดซือ้ทีด่นิ
พรอ้มอาคารส านักงาน 6 ชัน้ เพือ่ใหเ้ป็นส านักงานถาวรของ สอบ. 
  3. ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคญั ไดแ้ก่  (1)  การจัดสรร
งบประมาณทีล่า่ชา้ท าให ้สอบ. มเีวลาท างานเพยีง 3 เดอืนจากแผนงานและ
แผนงบประมาณที่วางไว ้8 เดือน จงึส่งผลที่ท าใหก้ารด าเนินงานของทุก
ฝ่ายตอ้งเร่งด าเนินการ (2) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น
อุปสรรคส าคัญในการด าเนินงานส่งผลใหต้อ้งปรับรูปแบบการท างานโดยใช ้
ช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ท าใหเ้กดิความไม่คล่องตัวในการท างาน
ร่วมกับกลุม่เป้าหมาย                   (3) การบรหิารจัดการองคก์รรูปแบบใหม่
ทีเ่ป็นหน่วยงานนิตบิุคคลและไดรั้บงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ท าใหต้อ้งศกึษาระเบียบและประกาศที่เกี่ยวขอ้งเป็นจ านวนมาก และ (4) 
การไดรั้บการวนิิจฉัยสถานะองค์กรว่าเป็นหน่วยงานของรัฐจากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการซึ่งส่งผลต่อความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงานขององค์กร ตามที่ระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และพระราชบัญญัตกิารจัดตัง้สภาองค์กรของผูบ้รโิภค                 พ.ศ. 
2562 
_____________________ 
* ประกอบดว้ย (1) ดา้นการเงนิและการธนาคาร (2) ดา้นการขนสง่และยานพาหนะ (3) 
ดา้นอสังหารมิทรัพยแ์ละทีอ่ยู่อาศัย (4) ดา้นอาหาร ยา และผลติภัณฑส์ขุภาพ (5) ดา้น
บรกิารสุขภาพ (6) ดา้นสนิคา้และบริการท่ัวไป (7) ดา้นการสือ่สารและโทรคมนาคม 
และ (8) ดา้นบรกิารสาธารณะ 
 
12. เร ือ่ง รายงานสถานการณ์การสง่ออกของไทย เดอืนพฤษภาคม 
และ 5 เดอืนแรกของปี 2565  
  คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของ
ไทย เดือนพฤษภาคม และ 5 เดือนแรกของ  ปี 2565 ตามที่กระทรวง
พาณชิยเ์สนอ ดังนี้ 
  สาระส าคญั 
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 1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดอืนพฤษภาคม 
และ 5 เดอืนแรกของปี 2565 

การส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคม 2565 มีมูลค่า 
25,509.0 ลา้นเหรยีญสหรฐั (854,372                  ลา้นบาท) ขยายตวั
รอ้ยละ 10.5 หากหกัสนิคา้เกีย่วเนือ่งกบัน า้มนั ทองค า และยุทธปจัจยั 
ขยายตวัรอ้ยละ 11.1                      การสง่ออกยังเป็นเครือ่งจักรกลส าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งออกสินคา้เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรทีเ่ตบิโตอย่างแข็งแกร่ง สะทอ้นถงึบทบาทการเป็น “ครัว
โลก” ในชว่งเวลาทีท่ั่วโลกมคีวามตอ้งการสนิคา้อาหารเพิม่ขึน้ ขณะเดยีวกัน 
การส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมเติบโตตามภาคการผลิตโลกที่ยังขยายตัวดี 
สอดคลอ้ง กับดัชนี ผู จ้ั ดการ ฝ่ายจั ดซื้อภาคการผลิตโลก (Global 
Manufacturing PMI) ทีอ่ยู่เหนือระดับ 50 สะทอ้นอุปสงคจ์ากประเทศคู่คา้ที่
ยังขยายตัว  แมจ้ะไดรั้บผลกระทบความขัดแยง้รัสเซยี-ยูเครนทีย่ังคงยืดเยื้อ 
ปัญหาเงนิเฟ้อ และการล็อกดาวน์บางเมอืงเศรษฐกจิของจนี 
  มูลคา่การคา้รวม 

  มูลค่าการคา้ในรูปเงนิดอลลารส์หรฐั เดือนพฤษภาคม 
2565 การส่งออก มีมูลค่า 25,509.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ ขยายตัวรอ้ยละ 
10.5 การน าเขา้ มมีลูคา่ 27,383.2 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ขยายตัวรอ้ยละ 24.2 
ดลุการคา้ขาดดุล 1,874.2 ลา้นเหรยีญสหรฐั ขณะที ่5 เดอืนแรกของ
ปี 2565 (มกราคม-พฤษภาคม)                           การสง่ออก มมีลูค่า 
122,631.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ ขยายตัวรอ้ยละ 12.9 การน าเขา้ มีมูลค่า 
127,358.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ ขยายตัวรอ้ยละ 20.2  ดุลการคา้ขาดดุล 
4,726.6 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 

  มูลคา่การคา้ในรูปเงนิบาท เดอืนพฤษภาคม 2565 การ
สง่ออก มมีลูคา่ 854,372                  ลา้นบาท ขยายตัวรอ้ยละ 19.3 การ
น าเขา้ มมีลูคา่ 928,890 ลา้นบาท ขยายตัวรอ้ยละ 34.0 ดลุการคา้ขาดดุล 
74,518 ล้านบาท ขณะที่ 5 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-
พฤษภาคม) การส่งออก มีมูลค่า 4,037,962 ลา้นบาท ขยายตัวรอ้ยละ 
23.2 การน าเขา้ มีมูลค่า 4,251,796 ลา้นบาท ขยายตัวรอ้ยละ 31.1 
ดลุการคา้ขาดดลุ 213,834 ลา้นบาท  

  การสง่ออกสนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
  มูลคา่การสง่ออกสนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ขยายตวัรอ้ยละ 25.8 ขยายตวัตอ่เนือ่ง 18 เดอืน สนิคา้ทีข่ยายตวัด ี
ไดแ้ก ่ผลไมส้ด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง และแหง้ ขยายตัวรอ้ยละ 27.6 (ขยายตัว
ในตลาดจีน มาเลเซีย ไตห้วัน อินโดนีเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั ขยายตัวรอ้ยละ 81.4 (ขยายตัวในตลาดจีน 
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่ น ไตห้วัน เกาหลีใต ้มาเลเซีย และสหรัฐฯ) ยางพารา 
ขยายตัวรอ้ยละ 3.9 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ตรุก ีฝร่ังเศส 
และสเปน) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ขยายตัวรอ้ยละ 32.5 
(ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญีปุ่่ น ออสเตรเลยี อยีปิต ์และลเิบยี) น า้ตาลทราย 
ขยายตัวรอ้ยละ 171.2 (ขยายตัวในตลาดอนิโดนีเซยี เกาหลใีต ้มาเลเซยี 
ฟิลปิปินส ์และลาว) อาหารสตัวเ์ลีย้ง ขยายตัวรอ้ยละ 25.5  (ขยายตัวใน
ตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่ น อติาลี มาเลเซยี และออสเตรเลีย) ขา้ว ขยายตัวรอ้ยละ 
24.7 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ แอฟรกิาใต ้แคเมอรูน จีน และเยเมน) สนิคา้
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ส าคญัทีห่ดตวั ไดแ้ก ่ไกส่ด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง หดตัวรอ้ยละ 2.8 (หดตัวใน
ตลาดจนี เกาหลใีต ้และลาว) สิง่ปรุงรสอาหาร หดตัวรอ้ยละ 2.4 (หดตัวใน
ตลาดฟิลปิปินส ์สหราชอาณาจักร และเยอรมนี) 5 เดอืนแรกของปี 2565 
การสง่ออกสนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร ขยายตวัรอ้ยละ 15.5  

  การสง่ออกสนิคา้อุตสาหกรรม 

  มูลค่าการส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรม ขยายตวัรอ้ยละ 
4.2  ขยายตวัต่อเนือ่ง 15 เดอืน โดยสนิคา้ส าคญัทีข่ยายตวัด ีไดแ้ก่ 
สนิคา้เกีย่วเนือ่งกบัน า้มนั ขยายตัวรอ้ยละ 23.3 (ขยายตัวในตลาดเวยีดนาม 
สงิคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย และอนิเดีย) ผลติภณัฑย์าง ขยายตัวรอ้ยละ 
10.0 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ จนี ญีปุ่่ น อนิโดนีเซยี และฝร่ังเศส) แผงวงจร
ไฟฟ้าขยายตัวรอ้ยละ 6.4 (ขยายตัวในตลาดสิงคโปร์ สหรัฐฯ ไตห้วัน 
ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี ญี่ปุ่ น เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์) เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ ขยายตัวรอ้ยละ 24.2 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่ น 
อินโดนีเซีย อินเดีย และสงิคโปร์) อญัมณีและเครือ่งประดบั (ไม่รวม
ทองค า) ขยายตัวรอ้ยละ 69.3 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ อินเดีย ฮ่องกง 
เยอรมนี และกาตาร)์ เหล็ก เหล็กกลา้ และผลติภณัฑ ์ขยายตัวรอ้ยละ 27.9 
(ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่ น มาเลเซีย อินเดีย และฟิลิปปินส์) 
เครือ่งโทรสาร โทรศพัท ์อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขยายตัวรอ้ยละ 
141.3 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญีปุ่่ น เนเธอรแ์ลนด ์ฮอ่งกง จนี และไตห้วัน) 
ขณะทีส่นิคา้ส าคญัทีห่ดตวั ไดแ้ก ่รถยนต ์อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 
หดตัวรอ้ยละ 3.1 (หดตัวในตลาดออสเตรเลีย เวียดนาม ญี่ปุ่ น) เครือ่ง
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ หดตัวรอ้ยละ 20.8 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ 
ฮ่องกง จีน สงิคโปร์ ญี่ปุ่ น เม็กซโิก และเยอรมนี) เครือ่งปรบัอากาศและ
สว่นประกอบ หดตัวรอ้ยละ 3.0 (หดตัวในตลาดเวยีดนาม ญีปุ่่ น ออสเตรเลยี 
เกาหลใีต ้และอนิโดนีเซยี) 5 เดอืนแรกของปี 2565 การส่งออกสนิคา้
อุตสาหกรรม ขยายตวัรอ้ยละ 11.3  

  ตลาดสง่ออกส าคญั 

  การส่งออกไปยงัตลาดส าคญัส่วนใหญ่ปรบัดีข ึ้น 
สะท้อนถึงอุปสงค์จากประเทศคู่ค้าที่ยงัขยายตวัได้ แม้จะได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ความขดัแยง้ของรสัเซีย-ยูเครนทีย่งัคง
ยดืเยือ้ และการใชม้าตรการควบคุมไวรสัโควดิ-19 ทีเ่ขม้งวดในจีน 
ท ัง้นี ้ภาพรวมการสง่ออกไปยงักลุ่มตลาดตา่งๆ สรุปไดด้งันี ้(1) ตลาด
หลกั ขยายตวัรอ้ยละ 12.3 โดยขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ รอ้ยละ 29.2 
อาเซยีน (5) รอ้ยละ 8.3 CLMV รอ้ยละ 13.1 ขณะที่ตลาด จีน ญี่ปุ่ น และ
สหภาพยุโรป (27) กลับมาขยายตัวรอ้ยละ 3.8 รอ้ยละ 6.2 รอ้ยละ 12.8 
ตามล าดับ                (2) ตลาดรอง ขยายตวัรอ้ยละ 8.9 ขยายตัวใน
ตลาดเอเชยีใต ้รอ้ยละ 55.7 ตะวันออกกลาง รอ้ยละ 37.9 ทวปีแอฟรกิา รอ้ย
ละ 10.2 และลาตนิอเมรกิา รอ้ยละ 22.5 ขณะทีท่วปีออสเตรเลยี และรัสเซยี
และกลุ่มประเทศ CIS หดตัวรอ้ยละ 11.9 และ 56.9 ตามล าดับ และ (3) 
ตลาดอืน่ ๆ หดตวัรอ้ยละ 59.1 อาท ิสวติเซอรแ์ลนด ์หดตัวรอ้ยละ 70.0 

 2. ปจัจยัสนบัสนุนและมาตรการสง่เสรมิการสง่ออก 

 การส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการเชงิรุก
เพื่อผลักดันและอ านวยความสะดวกการส่งออกของผูป้ระกอบการไทย โดย
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การด าเนินงานที่ส าคัญ ไดแ้ก่ การบรหิารจดัการส่งออกผลไม  ้ โดย
กระจายการขนส่งผลไมไ้ปจีนทางเรือและทางอากาศมากขึน้ การจดัการ 
THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 ถือเป็นงานแสดงและจ าหน่ายสินคา้
อาหารระดับโลก โดยในปีนี้เนน้อาหารทีต่อบโจทยก์ารบรโิภคในยุคปัจจุบัน 
ซึง่กระทรวงพาณิชย์ผลักดันใหใ้ชแ้นวคิด BGC Model มาพัฒนาอาหาร
ส่งออก และน าหลักการ Soft Power มาชว่ยประชาสัมพันธแ์ละสรา้งความ
ตอ้งการบรโิภคอาหารไทยใหก้ับผูค้นทั่วโลก การสรา้งโอกาสทางการคา้
ผา่นกรอบความรว่มมอืเอเปก (APEC) กระทรวงพาณชิยเ์ป็นเจา้ภาพการ
ประชมุรัฐมนตรีการคา้เอเปก (Ministers Responsible for Trade Meeting: 
MRT) โดยการประชมุเป็นไปตามเป้าหมายในการผลักดันความร่วมมือทาง
การคา้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ไดแ้ก่ การผลักดันการจัดท า FTAAP (Free 
Trade Area of the Asia-Pacific) หากส าเร็จจะเป็น FTA ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 
การสนับสนุนการ BCG Model ในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิของกลุ่มเอเปก 
การอ านวยความสะดวกในการเชือ่มโยงหว่งโซก่ารผลติดว้ยระบบโลจสิตกิส์
ทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นตน้ 
 แนวโนม้การสง่ออกระยะถดัไป กระทรวงพาณชิยป์ระเมนิว่า 
การสง่ออกของไทยยังขยายตัวไดด้ ีและเชือ่ม่ันวา่ ตัวเลขการสง่ออกในไตร
มาสที่ 2 จะขยายตัวไดอ้ย่างแข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยบวกจากสถานการณ์            
โควดิ-19 ที่ทรงตัว ความตอ้งการอาหารจากทั่วโลกที่สูงขึน้ พรอ้มปัจจัย
หนุนดา้นราคาสนิคา้เกษตร ขณะเดียวกัน ภาคบรกิารท่องเที่ยวของหลาย
ประเทศเริม่ฟ้ืนตัว และการมปีรมิาณเรือขนส่งและตูค้อนเทนเนอร์ใหม่ ลว้น
ส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย อย่างไรก็ตาม การส่งออกอาจไดรั้บแรง
กดดันจากสถานการณ์เศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ที่เผชญิความเสี่ยงจาก
ภาวะเงนิเฟ้อทีเ่ป็นผลสืบเน่ืองจากสถานการณ์ความขัดแยง้รัสเซยี-ยูเครน 
สง่ผลใหก้ าลังซือ้ผูบ้รโิภคชะลอตัวลง 

 

13. เร ือ่ง โครงการเสรมิสรา้งและยกระดบัความร่วมมอืกบัประเทศ
เพือ่นบา้นในการยุตแิหล่งผลติยาเสพตดิและท าลายเครอืข่ายการคา้
ยาเสพตดิระหวา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามทีก่ระทรวงยตุธิรรม (ยธ.) เสนอดังนี้ 
  1. โครงการเสรมิสรา้งและยกระดับความร่วมมอืกับประเทศเพื่อน
บา้นในการยุตแิหล่งผลติยาเสพติดและท าลายเครือข่ายการคา้ยาเสพติด
ระหวา่งประเทศ (โครงการฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพือ่สนับสนุน
งบประมาณใหแ้ก่ประเทศเพื่อนบา้น จ านวน 16 ลา้นบาท โดยเบกิจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน 
ป.ป.ส.)  
  2. ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(เลขาธกิาร ป.ป.ส.) มอี านาจอนุมัตโิครงการ แผนงาน และกจิกรรมภายใต ้
กรอบงบประมาณงบเงนิอุดหนุน รายการโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และสามารถจ่ายเงนิงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานกลางดา้นยา
เสพตดิของประเทศเพื่อนบา้นแตล่ะประเทศ เพือ่ใหม้กีารด าเนินการใหบ้รรลุ
วัตถปุระสงคข์องโครงการฯ ตามทีไ่ดรั้บจัดสรร 
  สาระส าคญัของโครงการฯ สรุปได ้ดังนี้ 
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  1. วตัถุประสงค ์ระยะเวลาด าเนนิการ กลไกประสานงานกบั
ประเทศเพือ่นบา้น และแนวทาง  ตา่ง ๆ มรีายละเอยีด ดังนี้ 
ประเด็น สาระส าคญั 

วตัถุประสง
ค ์

(1) เพือ่สนับสนุนปฏบัิตกิารสกัดกัน้ ปราบปรามยาเสพตดิ สาร
ตัง้ตน้ และเคมภีัณฑใ์นอนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง 

(2) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ภายใตแ้ผนปฏบัิตกิารร่วมฯ ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกัน 

(3) เพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบการปฏิบัติงานเพื่อแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงใหเ้ป็นไปใน
แนวทางเดยีวกัน 

(4) เพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์ สรา้งความไวเ้น้ือเชือ่ใจ และ
ยกระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศในการร่วมกันควบคุม
ปัญหายาเสพตดิในอนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

เดอืนมถินุายน - ธันวาคม 2565 

กลไก
ประสานงา

น 
กบัประเทศ
เพือ่นบา้น 

เมยีน
มา 

คณะกรรมการกลางเพือ่ควบคมุยาเสพตดิ 
( Central Committee for Drug Abuse Control: 
CCDAC) 

กมัพูช
า 

คณะกรรมการตอ่ตา้นยาเสพตดิแหง่ชาต ิ
( National Authority for Combating Drugs: 
NACD) 

สปป.
ลาว 

คณะกรรมาธิการควบคุมและตรวจตรายาเสพติด
แหง่ชาตลิาว 
( Lao Commission on Drug Control and 
Supervision: LCDC) 

เวยีดน
าม 

กรมต ารวจต่อสูย้าเสพติด กระทรวงความม่ันคง
สาธารณะ 
(Counter Narcotics Police Department: CND) 

แนวทาง 
การ

สนบัสนุน 

(1) ประสานหน่วยงานกลางดา้นยาเสพตดิของประเทศเพื่อน
บา้นใหแ้จง้รายการความตอ้งการขอรับการสนับสนุน 

(2) วเิคราะห์จัดสรรงบประมาณสนับสนุนของแต่ละประเทศ 
โดยค านึงถึงแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ส. สถานการณ์ปัญหายาเสพ
ติดที่ส่งผลกระทบต่อการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของไทย
อย่างมนัียส าคัญ และเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนของความ
ตอ้งการรับการสนับสนุน 

(3) แจง้ผลการพิจารณาการสนับสนุนตามโครงการแก่
หน่วยงานกลางดา้นยาเสพตดิแตล่ะประเทศ 

(4) สง่มอบงบประมาณ แจง้การสง่มอบและเงือ่นไขการใชจ้่าย
งบประมาณกับหน่วยงานกลางดา้นยาเสพติดของแต่ละ
ประเทศ 

(5)  หน่วยงานกลางดา้นยาเสพติดแต่ละประ เทศเ ป็น
ผูด้ าเนินการจัดซือ้ หรือใชจ้่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและ
รายการที่เห็นชอบร่วมกัน อาทิ ดา้นวัสดุ อุปกรณ์ และ
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ยานพาหนะ เพื่อความสะดวกในการรับบรกิารหลังการขาย 
การซอ่มบ ารุงและลดภาระคา่ใชจ้่ายในการขนสง่ 

(6) ส านักงาน ป.ป.ส. ก ากับตดิตามและประเมนิผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

แนวทาง 
การก ากบั
ตดิตาม 

(1) ประสานตดิตามความคบืหนา้ในการด าเนินโครงการฯ ผ่าน
ทางอัครราชทูตที่ปรึกษาดา้นควบคุมยาเสพติดประจ า
ประเทศเพื่อนบา้น เพื่อความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการก ากับติดตามการด าเนินงานใหบ้รรลุ
ตามวัตถปุระสงคโ์ครงการฯ  

(2) ใหห้น่วยงานกลางดา้นยาเสพตดิของประเทศเพื่อนบา้น
จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน และน าส่งใหกั้บ
ส านักงาน ป.ป.ส. ไวเ้ป็นหลักฐานอา้งองิ 

  2 .  แผนงานสน ับส นุนงบปร ะมาณและการจ ัดสรร
งบประมาณ 
   แผนง านส นับสนุ น งบปร ะมาณภาย ใต ้โค รงการฯ 
ประกอบดว้ย (1) แผนงานหมวด 1 :              การปราบปรามยาเสพตดิ 
สารต ัง้ตน้ และเคมภีณัฑใ์นอนุภูมภิาคลุม่แมน่ า้โขง (2) แผนงานหมวด 
2 : การสกดัก ัน้ยาเสพตดิ สารต ัง้ตน้ และเคมภีณัฑใ์นอนุภูมภิาคลุ่ม
แม่น า้โขง (3) แผนงานหมวด 3 : การพฒันาการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 
และ (4) แผนงานหมวด 4 : การบรหิารการจดัการศูนยป์ระสานงาน
แม่น า้โขงปลอดภยั โดยมีการจัดสรรงบประมาณของส านักงาน ป.ป.ส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงนิอุดหนุนรายการโครงการฯ จ านวน                   
16 ลา้นบาท ใหก้ับแผนงานของแตล่ะประเทศ ดังนี้ 

ประเทศ 
งบประมาณ 
(ลา้นบาท) 

รายละเอยีดแผนงาน 

1. เมียน
มา 

5.10 แผนงาน 
หมวด 3 

(1) เครื่องตรวจสารเคมี จ านวน 1 
เครือ่ง 
(2) รถยนต ์4x4 Double Cab จ านวน 
1 คัน 
(3) รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 3,500 ซี
ซ ีจ านวน 1 คัน  

2. สปป.
ลาว 

6.15 แผนงาน 
หมวด 1 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจา้หนา้ที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง
สุนัข K9 และน ้ามันเชือ้เพลงิส าหรับ
ชุดปฏบัิตกิารประจ า 3 แขวง ไดแ้ก่ 
แขวงบ่อแกว้ แขวงหลวงน ้าทา และ
แข ว ง อุ ด ม ไซ  แ ล ะ ส า ห รั บ ชุ ด
ปฏบัิตกิารกรุงเวยีงจันทน์ 

แผนงาน 
หมวด 3 

(1) รถยนต ์4x4 Double Cab จ านวน 
2 คัน  
(2) รถจักรยานยนต์ขนาด 100 ซซีี 
จ านวน 2 คัน  
(3) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซซีี 
จ านวน 3 คัน 
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(4) อากาศยานไรค้นขับ จ านวน 2 
เครือ่ง  
(5) เครื่องตรวจจับพิกัดภูมิศาสตร์ 
จ านวน 30 เครือ่ง 
(6) กลอ้งวงจรปิด จ านวน 3 ตัว 

แผนงาน 
หมวด 4 

ค่ า ใ ช ้จ่ า ย ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ศู น ย์
ประสานงานแมน่ ้าโขงปลอดภัย 

3 . 
กมัพูชา 

2.15 แผนงาน 
หมวด 1 

ค่ า น ้ า มั น เชื้ อ เพลิง  ค่ า เ ช่ า เ รื อ
ลาดตระเวน และค่าเบีย้เลีย้งส าหรับ
ชุดปฏิบัติการใน 8 จังหวัด ไดแ้ก่ 
สตงึเตรง พระวหิาร อดุรมชียั บันทาย
มีชัย พระตะบอง ไพลิน โพธิสัตว์ 
และเกาะกง 

แผนงาน 
หมวด 3  

(1) ชดุตรวจสารเคมสี าหรับชดุตรวจ
และหน่วยงานกลาง NACD 
(2) ค่าบรกิารซ่อมบ ารุงเครื่องตรวจ
พสิจูน์ จ านวน 4 เครือ่ง  
(3) อุปกรณ์ตรวจปัสสาวะ จ านวน 
160 ชดุ 
(4) ชดุตรวจสอบสารเสพตดิ จ านวน 
160 ชดุ 

แผนงาน 
หมวด 4 

ค่ า ใ ช ้จ่ า ย ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ศู น ย์
ประสานงานแมน่ ้าโขงปลอดภัย 

4 . 
เวยีดนาม 

2.60 แผนงาน 
หมวด 1 

(1) ค่าเบีย้เลีย้งส าหรับเจา้หนา้ทีชุ่ด
ปฏิ บัติก า รตามแนวชายแดน
เวียดนาม  -  สปป .  ลาว  และ
ชายแดนเวยีดนาม - กัมพูชา 

(2) ค่าตอบแทนแหล่งข่าว 120 
แหลง่ขา่ว 

แผนงาน 
หมวด 2 

ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง ส า ห รับ เ จ ้า ห น ้า ที่
ปฏบัิตกิารตัง้ด่านตรวจจังหวัด Hoa 
Binh และตามเสน้ทางล าเลียงยา
เสพตดิส าคัญ 

แผนงาน 
หมวด 3  

รถจักรยานยนต์ขนาด 125 ซีซี 
จ านวน 10 คัน 

แผนงาน 
หมวด 4 

ค่ า ใ ช ้จ่ า ย ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ศู น ย์
ประสานงานแมน่ ้าโขงปลอดภัย 

รวม
ท ัง้ส ิน้ 

16  

  ส านักงาน ป.ป.ส. ไดรั้บการพจิารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงนิอุดหนุน รายการโครงการฯ จ านวน
ทั ้งสิ้น 16 ลา้นบาทเรียบรอ้ยแลว้ และไดด้ าเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานกลางดา้นยาเสพตดิของประเทศเพื่อนบา้นทัง้สีป่ระเทศ ผ่านทาง
อัครราชทูตทีป่รกึษาดา้นควบคุมยาเสพตดิและผ่านทางการประชมุระหว่าง
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ประเทศระดับทวภิาค ีเพื่อรวบรวมและวเิคราะห์รายการทีจ่ าเป็นตอ้งใหก้าร
สนับสนุน โดยค านงึถงึความสอดคลอ้งกับนโยบายทีไ่ทยประสงคจ์ะผลักดัน
และประโยชน์ที่ไทยจะไดรั้บ ซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ
ดังกล่าวแลว้ ส านักงาน ป.ป.ส. จะส่งมอบงบประมาณใหกั้บหน่วยงานกลาง
ดา้นยาเสพตดิของทัง้สีป่ระเทศ และก ากับตดิตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไป
ตามวัตถปุระสงคข์องการจัดสรรงบประมาณตอ่ไป 
 
 
14. เร ือ่ง การปรบัอตัราเงนิอุดหนุนรายหวัตามความจ าเป็นพืน้ฐาน 
เพือ่ลดภาระค่าใชจ้่ายของผูเ้รยีนและเพิม่ศกัยภาพสถานศกึษาใน
การจดัการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 
  คณะรัฐมนตรีมมีตเิห็นชอบในหลักการการปรับอัตราเงนิอุดหนุน
ค่าใชจ้่ายรายหัวส าหรับผูเ้รียนการศกึษาขัน้พื้นฐาน โดยเป็นการทยอยปรับ
เพิม่ขึน้ในลักษณะขัน้บันไดต่อเนื่อง 4 ปี (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2569) ทัง้นี้ 
อัตราเงนิอุดหนุนค่าใชจ้่ายรายหัวฯ ทีเ่สนอในปีที ่4 (พ.ศ. 2569) เป็นอัตรา
ที่ควรจะเป็นตามผลการศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งครอบคลุมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(สายสามัญ/อาชวีศกึษา ระดับ ปวช.) ของสถานศกึษารัฐและเอกชน และ
การจัดการศกึษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการตามมาตรา 12 ของ
พระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร
เสนอ ส าหรับคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการด าเนนิการอยา่งต่อเน่ือง          4 
ปี ดังกลา่ว เห็นสมควรใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจัดท าแผนการปฏบัิตงิานและ
แผนการใชจ้่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายจ านวนผูเ้รียนจรงิตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมตามขัน้ตอนต่อไป โดยใหค้ านึงถงึความคุม้ค่า ประสทิธภิาพ และ
ผลสัมฤทธิเ์ป็นส าคัญ ตามนัยพระราชบัญญัตวิินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ดว้ย ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  กรอบวงเงนิงบประมาณตามอัตราทีเ่สนอขอปรับอัตราเงนิอุดหนุน
ฯ ในลักษณะงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569) มี
รายละเอยีดงบประมาณในแตล่ะปี ดังนี้ 

ปีงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 
งบประมาณทีเ่พิม่ข ึน้ 

จากปีกอ่นหนา้ 
(บาท) 

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2565) 46,482,393,398 - 
ปีที ่1 (พ.ศ. 2566) 48,741,622,878 2,259,229,480 
ปีที ่2 (พ.ศ. 2567) 50,399,124,413 1,657,501,535 
ปีที ่3 (พ.ศ. 2568) 52,612,284,435 2,213,160,022 
ปีที ่4 (พ.ศ. 2569) 54,548,868,759 1,936,584,324 

  สาระส าคญัของเรือ่ง 
  เรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอมาน้ีเป็นการขอปรบั
อตัราเงนิอุดหนุนคา่ใชจ้า่ยรายหวัส าหรบัผูเ้รยีนการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 
(อัตราเงินอุดหนุนฯ) ในลกัษณะงบประมาณผูกพนัต่อเนื่อง 4 ปี  
ครอบคลุมการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
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มัธยมศึกษาตอนตน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ของสถานศึกษารัฐและเอกชน การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว และสถานประกอบการ (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 โดยมแีนวทางการปรบัอตัราเงนิอุดหนุนฯ              
สรุปได ้ดังนี้ 

ประเด็น 
คา่จดัการ
เรยีน 

การสอน 

คา่อุปกรณ ์
การเรยีน 

คา่
เครือ่งแบบ 

คา่กจิกรรม 
พฒันา
คณุภาพ
ผูเ้รยีน 

การศกึษาในระบบ 
• การจดัการศกึษาท ัว่ไป (สถานศึกษารัฐและเอกชน) การจดัการ
ศกึษาโดยครอบครวั และการจดัการศกึษาโดยสถานประกอบการ 
ขอ้เสนอ
ปรบัเพิม่ 
(อัตราทีข่อ
ปรับเพิม่เป็น
อัตราเฉลีย่
จากทกุระดับ
การศกึษา) 

ปีที ่1 รอ้ยละ 
2 
ปีที ่2 รอ้ยละ 
8 
ปีที ่3 รอ้ยละ 
16 
ปีที ่4 รอ้ยละ 
20 
( จ า ก อั ต ร า
ปัจจุบัน) 

ปีที ่1 รอ้ยละ 
17  
( ป รั บ ต า ม
ส่ ว น ต่ า ง ที่
เ กิดขึ้นจ ริ ง
เมื่อเทียบกับ
อั ต ร า
ปัจจุบัน) 
ปีที่ 2 - ปีที่ 
4 
ค ง อั ต ร า ที่
ปรับในปีที ่1 

ปี ที่  1 
อุดหนุนครบ 
1 ชุด (รอ้ย
ล ะ  7  ) 
ส า ห รั บทุ ก
ค น แ ล ะ
อุ ด ห นุ น
เพิ่ม เ ติม  1 
ชุด  เฉพาะ
ผู ้ เ รี ย น
ยากจน 
ปีที ่2 - ปีที ่
4 
ค ง อั ต ร า ที่
ปรับในปีที ่1 

ปีที ่1 รอ้ยละ 
2 
ปีที ่2 รอ้ยละ 
8 
ปีที ่3 รอ้ยละ 
14 
ปีที ่4 รอ้ยละ 
30 
( จ า ก อั ต ร า
ปัจจุบัน) 

การศกึษานอกระบบ 
ขอ้เสนอ
ปรบัเพิม่ 

ป รั บ เ ป็ น
อั ต ร า
เดียวกันกั บ
การศึกษาใน
ระบบส าหรบั
ผู ้ เ ร ี ย น
ก า รศึกษา
ข ัน้พื้นฐาน
นอกร ะบบ
ทุกคน 

ป รั บ เ ป็ น
อั ต ร า
เดียวกันกับ
การศกึษาใน
ระบบเฉพาะ
ผู ้ เ ร ี ย น ที่
อายุต ่ากว่า 
15 ปี 

ป รั บ เ ป็ น
อั ต ร า
เดียวกันกับ
การศกึษาใน
ระบบเฉพาะ
ผู ้ เ ร ี ย น ที่
อายุต ่ากว่า 
15 ปี 

ปรับเป็นอัตรา
เดีย วกั นกั บ
การศึกษาใน
ระบบส าหรบั
ผู ้ เ ร ี ย น
ก า ร ศึก ษ า
ข ั้นพื้นฐาน
น อ ก ร ะบบ
ทุกคน 

หมายเหต ุ1. ค่าหนังสอืเรียนมกีารปรับเพิม่อย่างต่อเน่ือง จงึไม่ไดเ้สนอขอ
ปรับอัตราเงนิอดุหนุนฯ 
  2. ผูเ้รียนการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบยังไม่เคยไดรั้บเงิน
อดุหนุนคา่อปุกรณ์การเรยีนและ                   คา่เครือ่งแบบ 
ทัง้นี้ การขอปรับอัตราเงนิอุดหนุนฯ ในครัง้นี้ ศธ. (ส านกังานเลขาธกิาร
สภาการศกึษา) ไดใ้ชข้อ้มูลจ านวนผูเ้รยีนในปจัจุบนัและขอ้มูลผูเ้รยีน
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ยากจน (ขอ้มูลในปี พ.ศ. 2564 พบว่า คิดเป็นรอ้ยละ 18 ของผูเ้รียน
ทัง้หมด) ในการน ามาประมาณการแนวโนม้จ านวนผูเ้รยีนในระยะ 4 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2566 - 2569) โดยได้พิจารณาถึงอตัราการ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนผู ้เรยีนการศกึษาในระบบและนอกระบบ 
(ขอ้มลูในปี พ.ศ. 2560 - 2563 การศกึษา             ในระบบ พบวา่ จ านวน
ผูเ้รียนลดลงประมาณรอ้ยละ 0.8 ต่อปี และขอ้มูลในปี พ.ศ. 2561 - 2565 
การศกึษานอกระบบ พบวา่ผูเ้รยีนลดลงประมาณรอ้ยละ 8.7 ตอ่ปี) ดว้ย เพือ่
ประมาณการงบประมาณตามอตัราเงนิอุดหนุนฯ               ทีจ่ะเสนอ
ขอปรบัเพิม่ในปีที ่1 - ปีที ่4  
  การขอปรับอัตราเงินอุดหนุนฯ ในครั้งนี้ เป็นการปรับอัตราให ้
สอดคลอ้งกับสภาพทางเศรษฐกจิและสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่ชว่ยแบ่ง
เบาภาระค่าใชจ้่ายใหกั้บผูเ้รียน/ผูป้กครอง สถานศึกษาสามารถพัฒนา
คุณภาพการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานมากยิง่ขึน้ ผูเ้รียนทุกคนเขา้ถงึการศกึษา
ไดอ้ย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกัน ลดอุปสรรคส าคัญในการตัดสนิใจเขา้
ศกึษาตอ่ของผูเ้รยีนโดยเฉพาะผูเ้รียนยากจน ซึง่ถอืเป็นการวางรากฐานและ
การลงทนุดา้นทรัพยากรมนุษยใ์หม้คีณุภาพตอ่ไปในอนาคต 
 
15. เร ือ่ง ขออนุมตัดิ าเนนิโครงการลงทุนรายการก่อสรา้งสวนสตัว ์
แหง่ใหม ่
  คณะรัฐมนตรีมมีตอินุมัตติามทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม (ทส.) เสนอด าเนนิโครงการลงทนุรายการก่อสรา้งสวนสัตวแ์ห่ง
ใหม่ (โครงการฯ) ในกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั ้งสิ้น 10,974.65                  
ลา้นบาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ พ.ศ. 2566 – 2570 และวงเงนิเบกิจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 1,109.07 ลา้นบาท  
  สาระส าคญัของเรือ่ง 
  ทส. รายงานวา่ 
  1. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(อสส.) ทส. ไดรั้บพระราชทานที่ดิน จ านวน 300 ไร่ เมื่อวันที่ 30 
พฤศจกิายน 2560 เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นสถานทีก่่อสรา้งสวนสัตวแ์หง่ใหม่ และ
สถานที่ท างานของ อสส. ซึ่ง อสส. ไดรั้บงบประมาณรายจายประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ในวงเงนิงบประมาณ 150 ลา้น
บาท ส าหรับค่าออกแบบสิง่ก่อสรา้งสวนสัตว์แห่งใหม่ โดยไดม้ีการว่าจา้ง
ออกแบบรายละเอียดการก่อสรา้งและศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการฯ ใน
วงเงนิ 146.83 ลา้นบาท จนแลว้เสร็จสมบูรณ์ พรอ้มทัง้จา้งทีป่รกึษาในการ
บรหิารโครงการฯ ระยะที ่2 ในวงเงนิ 21.30 ลา้นบาท 
  2. คณะกรรมการองคก์ารสวนสัตวแ์ห่งประเทศไทย (นายชวลติ 
ชขูจร เป็นประธาน) ในคราวประชมุครัง้ที ่15/2564 เมือ่วันที ่29 พฤศจกิายน 
2564 เห็นชอบกรอบวงเงนิงบประมาณโครงการฯ จ านวน 10,974.65 ลา้น
บาท ระยะเวลาด าเนนิงาน พ.ศ. 2566 - 2570 โดยแบง่เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน วงเงนิงบประมาณ 
(ลา้นบาท) 

1) ระยะที ่1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
2568) 

6,387.91 

1) ระยะที ่2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 
2570) 

4,586.74 
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รวม 10,974.65 
ซึง่ตอ่มาคณะรัฐมนตรีมมีตเิมือ่วันที ่11 มกราคม 2565 อนุมัตริายการผูกพัน
ขา้มปีงบประมาณทีม่วีงเงนิตัง้แต ่1,000 ลา้นบาทขึน้ไป ของโครงการฯ โดย
มกีารปรับลดวงเงนิโครงการฯ ระยะที ่1 ลงเหลอื 5,383.82 ลา้นบาท 
  3. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิ(สศช.) 
ไดเ้สนอโครงการฯ ตามขอ้เสนอของ ทส. ต่อสภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิ(สภาพัฒนาฯ) ในคราวประชมุ ครัง้ที ่3/2565 เมือ่วันที ่             
2 มีนาคม 2565 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลกัการของโครงการฯ 
เนื่องจากเป็นโครงการทีม่คีวามคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตร ์เป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละ
แหล่งนันทนาการใหแ้ก่ประชาชน รวมทัง้เป็นพื้นที่อนุรักษ์และวจิัยสัตวป่์า 
นอกจากน้ียังก่อใหเ้กดิการกระตุน้กจิกรรมต่อเน่ืองในพื้นทีโ่ดยรอบ ส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วในระดับชุมชนและในระดับประเทศซึง่สนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ และให ้อสส. ไปพจิารณาเพิม่เตมิใน
รายละเอียดโครงการฯ เช่น แนวทางการเพิ่มรายไดแ้ละลดรายจ่ายของ
โครงการฯ 
  4. คณะอนุกรรมการพจิารณางบลงทุนประจ าปีของรัฐวสิาหกจิ 
(อยูภ่ายใต ้สศช.) ในการประชมุ ครัง้ที ่3/2565 เมือ่วันที ่23 มถินุายน 2565 
มมีตใิห ้อสส. เร่งเสนอขออนุมัตแิละใหด้ าเนินการลงทุนไดเ้มือ่ไดรั้บอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีแลว้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าดว้ยงบลงทุนของรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2550 ขอ้ 5 (ก าหนดใหรั้ฐวสิาหกจิ
จัดท างบลงทนุเสนอสภาพัฒนาฯ หรอืคณะรัฐมนตรพีจิารณา แลว้แตก่รณี) 
  5. โครงการฯ มสีาระส าคญัสรุปได ้ดงันี ้
   5.1 แนวคดิ เป็นสวนสัตวท์ีท่ันสมัยระดับนานาชาตเิพื่อเป็น
แหล่งเรียนรูท้างธรรมชาต ิ                   ทีส่มบูรณ์ครบถว้นในระดับสากล 
ทัง้การเป็นแหล่งเรียนรูช้วีติสัตว์ป่าทัง้ในและนอกถิน่อาศัย ระบบภูมนิิเวศ
ทางธรรมชาตทิีส่มบูรณ์แบบ เป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นการอนุรักษ์ศกึษาวจิัยและ
เพาะขยายพันธุส์ัตวป่์าคืนสู่ธรรมชาต ิรวมถงึเป็นพื้นที่อ านวยประโยชน์แก่
สังคมโดยรวมและเป็นแหลง่นันทนาการ ทีร่องรับการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ที่
เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 
   5.2 ทีต่ ัง้และขอบเขตทีด่นิทีต่ ัง้โครงการ โครงการฯ 
ตัง้อยู่หมู่ที่ 3 ต าบลรังสติ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัดปทุมธานี ห่างจากตัวจังหวัดปทุมธานี ประมาณ                    
30 กโิลเมตร และมอีาณาเขตตดิกับพืน้ทีต่า่ง ๆ ดังนี้ 

ทศิ ตดิตอ่กบั 
ทศิ
ตะวันออก 

ตดิกับพื้นทีส่นามกอลฟ์ เดอะ อารจ์ ีซติี ้กอลฟ์คลับและ
ทุง่นา 

ทศิเหนือ ตดิกับพื้นทีช่มุชนคลองหกตดิคลองรังสติ ถนนซอย
คลองหกและถนนเลยีบคลองรังสติ 

ทศิใต ้ ตดิกับพื้นทีต่ดิทุง่นา 
ทศิ
ตะวันตก 

ตดิกับพื้นทีช่มุชนคลองหก ถนนซอยคลองหกและคลอง
หก 

สภาพภมูปิระเทศของพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุม่ ปัจจุบันเป็นพืน้ทีเ่ปิดโลง่สลับไมย้นื
ตน้ขนาดกลางลักษณะทีตั่ง้พื้นทีโ่ครงการเป็นพื้นทีรั่บน ้า มกีารใชป้ระโยชน์
ที่ดนิเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่รกรา้ง และโครงการฯ จัดเป็นการใช ้
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ประโยชน์ทีด่นิเพื่อสาธารณูปการจงึไม่ขัดต่อผังเมอืงรวม ตามกฎกระทรวง
ใหใ้ชบั้งคับผังเมอืงรวม จังหวัดปทมุธานี พ.ศ. 2558 
   5.3 การออกแบบ 
ประเภทงาน รายละเอยีด 

งาน
สถาปัตยกรรม 

การออกแบบค านงึถงึการประหยัดพลังงานและใช ้
พลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล
สงูสดุ โดยออกแบบรูปลักษณ์ใหส้อดคลอ้งไปกับ
ภมูปิระเทศสะทอ้นใหเ้ห็นภาพลักษณ์ขององคก์รที่
ใสใ่จตอ่ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

งาน
สถาปัตยกรรม 
ภายใน 

การออกแบบค านงึถงึความตอ่เนื่องจากแนวคดิของ
งานสถาปัตยกรรม โดยใชก้ารกักขังตัวเองในกรง
เพือ่สังเกตชวีติของสัตวช์นติต่าง ๆ ใชก้ารตคีวาม
การมองเห็น การพรางตัว ในสิง่ปกคลุมจาก
ธรรมชาตนัิน้มาเป็นแนวคดิหลักในการออกแบบ
ตกแตง่ภายใน โดยแสดงผ่านการใชเ้สน้สาย ส ี
ลวดลาย ลักษณะพืน้ผวิสัมผัสของวัสดธุรรมชาต ิมา
ประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบภายใน สะทอ้นแนวคดิ 
Visual Art (ศลิปะทีรั่บรูด้ว้ยประสาทสัมผัสทางตา
หรอืการมองเห็น) เพือ่สรา้งความรูส้กึ ความสวยงาม
แกผู่ใ้ชพ้ืน้ที ่

งานภมูิ
สถาปัตยกรรม 

เชน่ WETLAND REVIVAL: ชบุชวีติทุง่น ้า อนุรักษ์
ธรรมชาตพิืน้ถิน่ แนวความคดิการชบุชวีติทุง่น ้า
รังสติเพือ่การอนุรักษ์และเชดิชเูอกลักษณ์ของ
ธรรมชาตพิืน้ถิน่ทีม่คีวามโดดเดน่ เป็นสวนสัตวท์ี่
มอีัตลักษณ์การเปลีย่นแปลงของธรรมชาตใินหนา้
น ้าแลง้และหนา้น ้าหลาก สง่ผลใหเ้กดิจุดขายทีม่ี
ความน่าสนใจของบรรยากาศโครงการตามฤดกูาล 

   5.4 พืน้ทีโ่ครงการฯ 300 ไร่ โดยมกีารแบ่งการใช้
ประโยชนพ์ืน้ที ่เป็น 6 สว่นหลัก ดังน้ี  
ประเภทงาน รายละเอยีด 

(1) พืน้ทีจ่ัด
แสดงและ
นทิรรศการ 

ประมาณ 171 ไร่ (รอ้ยละ 57 ของพืน้ทีท่ัง้หมด) 
โดยพืน้ทีจ่ัดแสดงสัตวแ์บง่ออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก ่
1) สว่นจัดแสดงทวปีแอฟรกิา พืน้ทีป่ระมาณ 42 ไร่ 
2) สว่นจัดแสดงทวปีออสเตรเลยีและสวนสัตวเ์ด็ก 
พืน้ทีป่ระมาณ 19 ไร่ 3) สว่นจัดแสดงทวปีเอเชยี 
พืน้ทีป่ระมาณ 66 ไร่ 4) สว่นจัดแสดงทวปีอเมรกิา
ใตพ้ืน้ทีป่ระมาณ 14 ไร่ และ 5) สว่นอาคาร 
Terrarium world (จัดสวนขวด - สวนแกว้จิว๋) และ
รา้นอาหาร พื้นทีป่ระมาณ 30 ไร่ 

(2) พืน้ที่
ป้องกันน ้าทว่ม
และถนน 

ประมาณ 42 ไร่ (รอ้ยละ 14 ของพืน้ทีท่ัง้หมด) เป็น
คันดนิป้องกันน ้าทว่ม 
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(3) พืน้ทีส่ว่น
บรหิารและวจิัย 

ประมาณ 33 ไร่ (รอ้ยละ 11 ของพืน้ทีท่ัง้หมด) 
ประกอบดว้ย อาคารส านักงานโรงพยาบาลสัตว ์และ
สว่นวจิัย 

(4) พืน้ทีส่วน
เฉลมิพระเกยีรต ิ

ประมาณ 21 ไร่ (รอ้ยละ 7 ของพืน้ทีท่ัง้หมด) 
ประกอบดว้ย สวนสาธารณะและอาคารเฉลมิพระ
เกยีรต ิ

(5) พืน้ที่
สว่นกลางและ
เชงิพาณชิย ์

ประมาณ 18 ไร่ (รอ้ยละ 6 ของพืน้ทีท่ัง้หมด) 
ประกอบดว้ย สว่นอาคารตอ้นรับอาคารนิทรรศการ 
จุดจ าหน่ายต๋ัว อาคารโรงอาหาร และลานกจิกรรม
อเนกประสงค ์

(6) ทีจ่อดรถ ประมาณ 15 ไร่ (รอ้ยละ 5 ของพืน้ทีท่ัง้หมด) 
ประกอบดว้ย อาคารจอดรถและลานจอดรถ 

   5.5 สรุปมูลค่าก่อสรา้งโครงการ ไดท้ าการแบ่งระยะ
ก่อสรา้งออกเป็น 2ระยะ* มูลค่ารวมทัง้สิน้ 9,723.97 ลา้นบาท** (เมือ่รวม
กับค่าใชจ้่ายอื่นจะมีวงเงนิโครงการฯ เท่ากับ 10,974.65 ลา้นบาท ตามที่ 
ทส. เสนอ) สรุปได ้ดังนี้ 
    5.5.1 การก่อสร้างระยะที่ 1  รวมมูลค่าทั ้งสิ้น 
5,383,82 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ยงานตา่ง ๆ ดังนี้ 

รายการ 
งบเงนิ

งบประมาณ 
(ลา้นบาท) 

(1) งานสาธารณูปโภคโครงการ เป็นการปรับพื้นที่
ใหไ้ดต้ามแนวคดิเกาะนเิวศและเป็นการจัดเตรยีม
โครงสรา้งพืน้ฐานใหโ้ครงการ 

1,142.46 

(2) งานอาคาร รวมทัง้สิน้ 8 อาคาร เชน่ อาคาร
เฉลมิพระเกยีรต ิอาคารตอ้นรับและอาคารศนูยก์าร
เรยีนรู ้อาคารส านักงานใหญ่ อาคารโรงพยาบาลสัตว ์
เป็นตน้ 

1,014.85 

(3) งานสว่นจัดแสดง ไดแ้ก ่พืน้ทีจ่ัดแสดงโซน
แอฟรกิาประกอบดว้ยสัตว ์18 ชนิดพันธุ ์155 ตัว 
และพืน้ทีจ่ัดแสดงโซนเอเชยี บางสว่น (รอ้ยละ 70) 
ประกอบดว้ยสัตว ์62 ชนดิพันธุ ์239 ตัว และงาน 
Smart Z00 (ระบบคอมพวิเตอรข์องสวนสัตว)์ 

2,543.22 

(4) งานภมูสิถาปัตยกรรม เชน่ งานรัว้ งานประตู
ทางเขา้ออก พื้นทีส่ถาปัตยกรรมสว่นอาคารตอ้นรับ 
สวนเฉลมิพระเกยีรต ิทางเดนิชมสัตวต์า่ง ๆ เป็นตน้ 

683.29 

รวม 5,383.82 
    5.5.2 การก่อสร้างระยะที่ 2  รวมมูลค่าทั ้งสิ้น 
4,340.16 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ยงานตา่ง ๆ ดังนี้  

รายการ 
งบเงนิ

งบประมาณ 
(ลา้นบาท) 

(1) งานสาธารณูปโภคสว่นทีเ่หลอื เชน่ งานถมดนิ 
เพือ่ปลูกตน้ไม ้

371.90 
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(2) งานอาคาร รวมทัง้สิน้ 13 อาคาร เชน่ อาคาร
จอดรถยนต ์อาคารศนูยอ์าหารและภัตตาคาร อาคาร
ส านักงานผูด้แูลสัตว ์ศนูยช์นัสตูรซากสัตว ์โรงจอด
รถขนสง่ภายในสวนสัตว ์เรอืนเพาะช า เป็นตน้ 

1,561.94 

(3) งานสว่นจัดแสดงสัตวส์ว่นทีเ่หลอื เชน่ พืน้ทีจ่ัด
แสดงโซนเอเชยีสว่นทีเ่หลอืพืน้ทีจ่ัดแสดงโซน
ออสเตรเลยี พืน้ทีจ่ัดแสดงโซนอเมรกิาใต ้สวนสัตว์
เด็ก เป็นตน้ 

769.95 

(4) งานภมูสิถาปัตยกรรม เชน่ อาคารตอ้นรับ/
อาคารส านักงานสว่นทีเ่หลอืตกแตง่คันดนิโดยรอบ 
เป็นตน้ 

205.57 

(5) งานอืน่ ๆ เชน่ เตาเผาซากและเตาเผาขยะ 
Solar Cell เป็นตน้ 

1,430.80 

รวม 4,340.16 
หมายเหตุ: * โครงการฯ ใชเ้วลาก่อสรา้ง 5 ปี โดยจะเปิดใหบ้รกิารระยะแรกตัง้แต่ปีที ่4 
และเปิดใหบ้รกิารเต็มรูปแบบตัง้แตปี่ที ่6 เป็นตน้ไป 
   ** เมือ่รวมกับคา่ใชจ่้ายในส่วน 1) คา่คมุงาน จ านวน 291.72 ลา้นบาท 2) คา่
ซือ้สัตว ์จ านวน 658.95 ลา้นบาท และ                  3) ค่าครุภัณฑ ์300 ลา้นบาท จะ
เท่ากับกรอบวงเงนิงบประมาณรวมทัง้สิน้ 10,974.65 ลา้นบาท ตามที ่ทส. เสนอ 
 
   5.6 รายการขอ้มูลดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental 
Checklist: EC) เนื่องจากโครงการฯ ไม่เขา้ข่ายประเภทและขนาดของ
โครงการที่ตอ้งจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (รายงาน 
EIA) จงึไดใ้หจ้ัดท ารายการขอ้มูลดา้นสิง่แวดลอ้มขึน้พรอ้มก าหนดมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ตามแนวทางของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) โดยมปีระเด็นทีส่ าคัญ เชน่ 
    5.6.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม สรุปได ้ดังนี้ 

ระยะกอ่สรา้งโครงการ 
(1) อากาศ/คณุภาพอากาศ 
ในการกองวัสดทุีม่ฝุ่ีนหรอืเศษวัสดทุีเ่หลอืใชต้อ้งปิดหรอืคลุมดว้ย
ผา้ใบใหม้ดิชดิตอ้งไมก่องหรอืเก็บเศษวัสดทุีเ่หลอืใชไ้วห้นา้งานเป็น
ระยะเวลานาน และจัดใหม้รีถบรรทกุมารับไปก าจัด อยา่งนอ้ย 7 วัน 
จัดใหม้พีนักงานคอยกวาดเศษดนิทรายบรเิวณปากทางเขา้ - ออก 
พืน้ทีก่อ่สรา้งโครงการ ในดา้นการขนสง่และใชเ้ครือ่งจักรใหใ้ชผ้า้ใบ
คลมุรถบรรทกุทีข่นสง่ดนิ วัสดกุอ่สรา้ง หนิ ดนิ ทรายเพือ่ป้องกันการ
ร่วงหลน่ลงถนน 
(2) ทรัพยากรดนิ 
ตอ้งปฏบัิตติามมาตรการป้องกันการพังทลายของดนิทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดนิหรอืสิง่ปลกู
สรา้งในการขุดดนิหรือถมดนิ พ.ศ. 2548 อยา่งเคร่งครัด รวมถงึขดุ
ร่องน ้าบรเิวณบอ่ขดุ เพื่อเบีย่งทางน ้าและระบายน ้าออกจากบอ่ขดุได ้
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อยา่งเร็ว ในบรเิวณปากทางเขา้ – ออก ก าหนดใหม้พีื้นทีล่า้งลอ้
รถบรรทกุเขา้ - ออกพื้นทีโ่ครงการ 
(3) เสยีง 
ตดิตัง้เมทัลชทีรัว้ชัว่คราว ความสงู 6 เมตร ในบรเิวณพืน้ทีท่ีต่ดิกับ
บา้นเรอืนของประชาชน และหยดุกจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิเสยีงดังตัง้แต ่
17.00 น. เป็นตน้ไป 
(4) การสั่นสะเทอืน 
การกอ่สรา้งฐานรากและโครงสรา้ง ตอ้งก าหนดใหใ้ชเ้ข็มเจาะไฮโดร
ลคิ และกอ่นกอ่สรา้งโครงการ 1 เดอืนตอ้งแจง้เจา้บา้นและอาคาร
ขา้งเคยีงใหท้ราบ หากมเีรือ่งรอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขทันท ีและในกรณี
แรงสั่นสะเทอืนท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรัพยส์นิหรอืสิง่ปลูกสรา้ง
ตอ้งเขา้ซอ่มแซมทันท ีหรอืด าเนนิการจ่ายคา่ชดเชยตามความ
เหมาะสม 
(5) การคมนาคมและการขนสง่ 
ก าหนดชว่งเวลาในการขนสง่วัสดุ/อปุกรณ์กอ่สรา้งใหอ้ยูใ่นชว่งเวลา
ประมาณ 19.00 - 16.00 น. เทา่นัน้ 
และหลกีเสยีงการขนสง่วัสด/อุปกรณ์กอ่สรา้งในชว่งทีม่ปีรมิาณจราจร
หนาแน่น รวมถงึชว่งทีม่กีารปรับปรุง 
ถนนโครงการตอ้งมกีารจัดการจราจรและเครือ่งหมายจราจรบรเิวณ
พืน้ทีก่อ่สรา้ง 
(6) สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
ตอ้งอนุญาตใหป้ระชาชนผูม้พีืน้ทีท่ ากนิในพืน้ทีโ่ครงการไดม้โีอกาส
เก็บเกีย่วผลผลติทางเกษตรก่อนการยา้ยทีด่นิ รวมถงึโครงการตอ้ง
จัดหา และพจิารณาแรงงานในทอ้งถิน่กอ่น 

ระยะด าเนนิการ 
(1) เสยีง 
จัดใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณแนวเขตทีด่นิของพืน้ทีโ่ครงการ โดยปลกู
ไมย้นืตน้เพือ่เป็นแนวกันชนชว่ยลดระดับเสยีงจากโครงการ 
(2) การคมนาคมและการขนสง่ 
จัดท าเครือ่งหมายจราจรบนพืน้ทาง แบง่ชอ่งจราจรการเดนิรถให ้
ชดัเจน รวมทัง้ตดิตัง้ป้ายจราจรตา่ง ๆ เพือ่เพิม่ทัศนวสิัยในการเดนิรถ
ออกจากโครงการเขา้สูถ่นน รวมถงึใหม้พีนักงานอ านวยความสะดวก
ใหแ้กผู่ม้าใชบ้รกิารไมใ่หเ้กดิการกดีขวางการจราจรบนถนนบรเิวณ
ดา้นหนา้โครงการ และหา้มจอดรถดา้นหนา้โครงการ จัดใหม้รีถบรกิาร
รับสง่นักทอ่งเทีย่วจากสถานีรถไฟรังสติ/รถไฟฟ้าสายสแีดง/
ศนูยก์ารคา้ รวมทัง้จัดหาทีจ่อดรถยนตท์ีเ่พยีงพอ 
(3) การระบายน ้า 
ควบคมุอัตราการระบายน ้าออก ไมใ่หเ้กนิกวา่อัตราการระบายกอ่น
พัฒนาโครงการ 
(4) สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพื้นทีไ่ดเ้ขา้ท างานในโครงการไดต้ามความ
เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ 

   5.6.2 มาตรการติดตามการตรวจสอบคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม สรุปได ้ดังนี้  
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ระยะกอ่สรา้ง 
(1) ดา้นคณุภาพอากาศ มสีถานีตดิตามตรวจสอบปรมิาณฝุ่นละออง
บรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้งโครงการ จ านวน 1 สถานี 
(2) ดา้นคณุภาพน ้าผวิดนิ มสีถานีตดิตามตรวจสอบคณุภาพน ้า 
จ านวน 2 สถานี 
(3) ดา้นเสยีง มสีถานีตดิตามตรวจสอบระดับเสยีง จ านวน 1 สถานี 
(4) ดา้นความสั่นสะเทอืน มสีถานีตดิตามตรวจสอบระดับ
แรงสั่นสะเทอืน จ านวน 1 สถานี 

ระยะด าเนนิการโครงการ 
(1) ดา้นคณุภาพน ้าผวิดนิ มสีถานีตดิตามตรวจสอบคณุภาพน ้า 
จ านวน 2 สถานี (เป็นสถานีเดยีวกันกับในระยะกอ่สรา้งโครงการ) 
(2) อทุกวทิยาน ้าใตด้นิ/คณุภาพน ้าใตด้นิ มสีถานีตดิตามตรวจสอบบอ่
น ้าบาดาลในพืน้ทีโ่ครงการ จ านวน 1 บ่อ 
(3) มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบดา้นเสยีง มสีถานีตดิตาม
ตรวจสอบระดับเสยีง จ านวน 1 สถานี 
บรเิวณดา้นหนา้โครงการสวนสัตว ์

   5.7 การมสี่วนร่วมของประชาชน มีการประชุมรับฟัง
ความคดิเห็น (ผูเ้ขา้ร่วม 101 คน) และส ารวจความคดิเห็นของประชาชนใน
พื้นที่รัศมี 1 กโิลเมตร จากโครงการฯ (อ าเภอธัญบุรีและอ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี) จ านวน 327 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 11 - 13 สงิหาคม 
2564 ดังนี้ 

เห็นดว้ยกบัโครงการฯ ไมเ่ห็นดว้ยกบัโครงการฯ 
รอ้ยละ 99.06 (324 ครัวเรอืน) รอยละ 0.94 (3 ครัวเรอืน) 

   5.8 การประมาณการรายรบัโครงการ ตามแผนการ
ก่อสรา้งสวนสัตวแ์ห่งใหม่คาดการณ์จะด าเนินการแบ่งเป็น 2 ระยะ และใช้
เวลากอ่สรา้งท ัง้ส ิน้รวม 5 ปี โดยจะเปิดใหบ้รกิารในระยะที ่1 ไดต้ ัง้แต่
ปีที ่4 (พ.ศ. 2569) หลงัจากน ัน้จะเปิดใหบ้รกิารเต็มรูปแบบต ัง้แตปี่ที ่
6 (พ.ศ. 2571) เป็นตน้ไป รายรับจากสวนสัตวแ์หง่ใหม่สามารถแบง่ได ้7 
ประเภท โดยปีที ่1 - 3 จะยังไม่มรีายไดใ้นทุกประเภท ปีที ่4 - 7 มรีายได ้
ดังนี ้

หน่วย : ลา้นบาท 
ประเภท ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 

รายรับคา่เขา้ชม 48.76 51.20 161.23 169.29 
รายรับจากการบรกิาร
อาหาร        และ
เครือ่งดืม่ 

- - 16.54 17.52 

รายรับจากการขาย
สนิคา้ทีร่ะลกึ 

4.80 5.09 10.78 11.42 

รายรับจากการใหเ้ชา่
พืน้ที ่

12.51 13.29 44.21 46.67 

รายรับจากการจัด
กจิกรรม 

- - 50.74 60.88 
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รายรับคา่สมาชกิ
อปุถัมภ ์

20.00 21.00 44.10 46.31 

รายรับคา่สปอนเซอร ์ 10.00 10.00 10.00 11.00 
รวม 96.07 100.58 337.60 363.09 

   5.9 ประมาณการคา่ใชจ้า่ยระหว่างการใหบ้รกิารสวน
สตัวแ์หง่ใหมต่ ัง้แตปี่ที ่4                      โดยสามารถแบ่งค่าใชจ้่ายได ้
เป็น 2 รูปแบบ คอื คา่ใชจ้่ายคงทีแ่ละคา่ใชจ้่ายผันแปร ดังน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
ประเภท ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 

คา่ใชจ้่ายคงที ่
คา่ใชจ้่ายเงนิเดอืน 20.70 21.32 43.92 45.24 
คา่บรหิารจัดการสวน
สัตว ์

5.42 5.47 11.04 11.14 

คา่อาหารสัตว ์คา่ยา 
และคา่ดแูลรักษาสัตว ์

4.26 4.29 8.67 8.75 

คา่สาธารณูปโภค 27.76 28.01 56.54 57.06 
คา่วัสดสุ ิน้เปลอืง 1.50 1.51 3.06 3.08 
คา่ซอ่มบ ารุงทั่วไป - - - - 
คา่ซอ่มบ ารุงและ
ปรับปรุงพืน้ที ่

- - - - 

คา่บรหิารจัดการการ
จัดกจิกรรม 

- - 10.00 10.09 

คา่ใชจ้่ายผันแปร 
คา่บรหิารพืน้ทีเ่ชา่ 0.38 0.40 1.33 1.40 
คา่บรหิารจัดการ
สมาชกิอปุถัมภ ์

1.00 1.05 2.21 2.32 

คา่โฆษณา
ประชาสัมพันธ ์

4.88 5.12 16.12 16.93 

คา่ส ารองส าหรับ
คา่ใชจ้่ายอืน่ 

0.39 0.39 0.89 0.90 

รวม 66.27 67.56 153.78 156.91 
  6. ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรข์องโครงการฯ 
   6.1 ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเง ินของ
โครงการฯ สรุปไดว้่าโครงการฯ ไม่มคีวามคุม้ค่าหากพจิารณาเฉพาะ
ผลตอบแทนทางการเงนิใชเ้กณฑ ์ดังนี้ 

ระยะเวลาคนืทนุ 29.71 ปี หรอื 29 ปี 
8.5 เดอืน 

มลูคา่ปัจจุบันสทุธ ิ -5,835.35 ลา้นบาท 
อัตราสว่นผลตอบแทนตอ่ตน้ทนุ 0.36 เทา่ 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ รอ้ยละ 0.42 ตอ่ปี 

   6.2 ในการวเิคราะหค์วามเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรจ์ะ
เป็นการเปรยีบเทยีบระหวา่งผลประโยชน์และตน้ทนุทางเศรษฐศาสตร ์(Cost 
Benefit Analysis) โดยก าหนดอัตราคดิลดตามตน้ทุนเงินทุนเฉลี่ยรอ้ยละ 
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12 ต่อปี อา้งองิตามการศกึษาถงึตน้ทุนของเงนิลงทุนในประเทศไทยโดย
ธนาคารโลกและ สศช. ส รุปไดว้่าโครงการฯ มีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร ์ดังนี ้

มลูคา่ปัจจุบันสทุธ ิ(ENPV) 2,309.09 ลา้นบาท 
อัตราสว่นผลตอบแทนตอ่ตน้ทนุ (EB/C ratio) 1.35 เทา่ 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุทาง
เศรษฐศาสตร ์(EIRR) 

รอ้ยละ 15.1 ตอ่ปี 

   
16. เร ือ่ง ผลการพจิารณาของคณะกรรมการกล ัน่กรองการใชจ้า่ย
เงนิกู ้ภายใตพ้ระราชก าหนดฯ เพิม่เตมิ พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม
คร ัง้ที ่20/2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่ เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิในฐานะประธานกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่าย
เงินกูเ้สนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงนิกู ้
(คกง.) ภายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพื่อแกไ้ข
ปัญหาเศรษฐกจิและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพิม่เตมิ พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดกูเ้งนิฯ เพิม่เตมิ พ.ศ. 2564) ใน
คราวประชมุครัง้ที ่20/2565 เมือ่วันที ่20 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
  1. อนุมตัโิครงการเพิม่ก าลงัซือ้ใหแ้กผู่ม้บีตัรสวสัดกิารแหง่
รฐั ระยะที ่5 กรอบวงเงนิ 5,336.8304 ลา้นบาท และโครงการเพิม่
ก าลงัซือ้ใหแ้กผู่ท้ ีต่อ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ ระยะที ่3 กรอบ
วงเงนิ 890.8816 ลา้นบาท ของส านกังานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.) 
กระทรวงการคลงั (กค.) โดยใชจ้่ายจากเงนิกูต้ามพระราชก าหนดกูเ้งนิฯ 
เพิม่เตมิ พ.ศ. 2564 ภายใตแ้ผนงานหรือโครงการกลุ่มที ่21 เพื่อชว่ยเหลอื 
เยยีวยา และลดภาระคา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่ม้บัีตรสวัสดกิารแหง่รัฐและผูท้ีต่อ้งการ
ความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) และภาวะเศรษฐกจิที่ท าใหร้าคา
สนิคา้และค่าครองชพีปรับสูงขึน้ เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถด ารงชพีอยู่
ไดใ้นภาวะวกิฤต ิ
  2. อนุมตัโิครงการคนละครึง่ ระยะที ่5 กรอบวงเงนิรวม 
21,200 ลา้นบาท ของ สศค. กค. โดยใชจ้่ายจากเงินกูต้ามพระราช
ก าหนดกูเ้งนิฯ เพิม่เตมิ พ.ศ. 2564 ภายใตแ้ผนงานหรือโครงการกลุ่มที ่32 
เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกจิจนถงึระดับฐานรากใหเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิม่
อุปสงค์การบริโภคและกระตุน้การใชจ้่ายภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยให ้
ผูป้ระกอบการรายย่อยมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร รวมถงึเกดิการ
ลงทุน ตลอดจนลดภาระค่าใชจ้่ายในชีวิตประจ าวันของประชาชนใน
สถานการณ์ทีร่าคาสนิคา้และคา่ครองชพีสงูขึน้ 
  3. มอบหมายให้ สศค. กค. เป็นหน่วยงานรบัผิดชอบ
โครงการตามขอ้ 1 และขอ้ 2 และด าเนนิการจดัท าแผนความตอ้งการ
ใชจ้า่ยเป็นรายเดอืน เพื่อใหส้ านักงานบรหิารหน้ีสาธารณะสามารถจัดหา
เงนิกูเ้พื่อใชจ้่ายโครงการตามแผนการใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิพรอ้มทัง้ปฏบัิติ
ตามขอ้ 15 ของระเบยีบส านักนายกรัฐมนตร ี              วา่ดว้ยการด าเนนิการ
ตามแผนงานหรอืโครงการภายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลัง
กูเ้งนิเพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้
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ไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีกูเ้ง ินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) โดยเคร่งครัดต่อไป และรับ
ความเห็นและขอ้สังเกตเพิม่เติมของ คกง. ภายใตพ้ระราชก าหนดกูเ้งินฯ 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ตามขอ้ 3 (1) และขอ้ 3 (2) ไปด าเนินการตามขอ้
กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
_________________________________ 
1 เพื่อชว่ยเหลอื เยยีวยา และชดเชยใหแ้ก่ประชาชนทุกสาขาอาชพี ซึง่ไดรั้บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ 19 
2 เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสังคมทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคโค
วดิ 19 
 
17. เร ือ่ง โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต า่ (Soft Loan) Re - Open ธุรกจิ
โรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม 
  คณะรัฐมนตรีมมีตเิห็นชอบตามทีก่ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
โครงการสนิเชื่อดอกเบี้ยต ่า (Soft Loan) Re - Open ธุรกจิโรงแรมและ 
Supply Chain ของโรงแรม (โครงการฯ) รวมถงึอนุมัตงิบประมาณวงเงนิรวม 
200 ลา้นบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพือ่ด าเนินโครงการฯ พรอ้ม
ทัง้มอบหมายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป เพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises: SMEs) ในธุรกจิโรงแรมและสาขาธุรกจิที่เกี่ยวเนื่อง 
(Supply Chain) ของโรงแรม1                    ใหม้ีสภาพคล่องที่เพียงพอ 
เพือ่เป็นเงนิทนุในการฟ้ืนฟกูจิการใหส้ามารถกลับมาด าเนนิธรุกจิตอ่ไปได ้
  สาระส าคญัของเรือ่ง 
  กค. รายงานวา่ 
  1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) (โรคโควดิ 19) ระลอกใหม่ทีเ่ริม่คลี่คลายลง น าไปสู่
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมในพื้นที่ต่าง ๆ มีการผ่อนคลายการเดิน
ทางเขา้ประเทศ รวมไปถงึการเตรียมความพรอ้มใหโ้รคโควดิ 19 เป็นโรค
ประจ าถิน่ ส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิต่าง ๆ เริม่กลับมาด าเนินการได ้
ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการ SMEs ในธุรกจิโรงแรมและ Supply 
Chain ของโรงแรมไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 มา
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ท าใหม้รีายไดล้ดลงและประสบปัญหาทางดา้น
การเงิน ส่งผลใหข้าดสภาพคล่องที่เพียงพอเพื่อเป็นเงินทุนในการฟ้ืนฟู
กจิการใหส้ามารถกลับมาด าเนินธรุกจิตอ่ไปได ้ประกอบกับสถาบันการเงนิยัง
มีความไม่ม่ันใจกับการปล่อยสินเชื่อใหแ้ก่ผูป้ระกอบการกลุ่มดังกล่าว 
เน่ืองจากมองว่ามคีวามเสีย่งในการช าระหน้ีคนืท าใหม้คีวามเขม้งวดในการ
ปล่อยสนิเชื่อมากขึ้น ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ในธุรกจิโรงแรมและ 
Supply Chain ของโรงแรมยังไมส่ามารถเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุในระบบสถาบัน
การเงนิไดอ้ย่างเพียงพอทีจ่ะน าไปใชเ้พื่อการด าเนินธุรกจิต่อไปได ้ดังนัน้ 
เพื่อช่วยเหลือผู ้ประกอบการ SMEs ในธุรกจิโรงแรมและ Supply 
Chain ของโรงแรมใหม้สีภาพคล่องทีเ่พยีงพอเพือ่เป็นเงนิทุนในการ
ฟ้ืนฟูกจิการใหส้ามารถกลบัมาด าเนนิธุรกจิต่อไปได ้กค. จงึเสนอ
โครงการฯ เพื่อบรรเทาและป้องกันความเสีย่งทางเศรษฐกจิที่อาจเกดิขึน้ 
โดยมหีลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขโครงการฯ สรุปได ้ดังนี้ 
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หลกัเกณฑ/์
เงือ่นไข 

รายละเอยีด 

วตัถุประสงค ์ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินกูด้อกเบี้ยต ่าใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการ SMEs ในธรุกจิโรงแรมและ Supply Chain 
ของโรงแรมที่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ 19 เพือ่ปรับปรุงหรอืซอ่มแซมสถาน
ประกอบกจิการหรอืลงทนุในอปุกรณ์ตา่ง ๆ เชน่ เครือ่งอบ
ผา้ เครือ่งปรับอากาศ เครือ่งซักผา้อตุสาหกรรม เป็นตน้ 

กลุม่เป้าหมาย ผูป้ระกอบการ SMEs ในธรุกจิโรงแรมและ Supply Chain 
ของโรงแรม 

คณุสมบตัผิูกู้ ้ (1) ผูป้ระกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ ซึง่มีบุคคลสัญชาตไิทย
ถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของทนุจดทะเบยีน 
(2) เป็นผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมและ Supply Chain ของ
โรงแรม 
(3) กรณีเป็นผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมตอ้งมีใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรมหรืออยู่ระหว่างด าเนินการขอ
ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงแรมก่อนวันที ่31 ธันวาคม 
2563 
(4) เป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ 19 ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม  
(5) มกี าไรอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ปี ยอ้นหลังลา่สดุ 
(6) กรณีเป็นนติบิคุคล สว่นของผูถ้อืหุน้ตอ้งไมต่ดิลบ 
(7) ประวัตกิารช าระหนี้ 
 -  ไ ม่ เ ป็ นหนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให ้เ กิด ร ายได ้ (Non - 
Performing Loan: NPLs) ไมถ่กูด าเนนิคด ีไมเ่ป็นบคุคล
ลม้ละลาย ณ วันยืน่ค าขอ 
 - กรณีลูกหน้ีปกต ิไม่มีหน้ีคา้งช าระก่อนวันยื่นขอ
เขา้โครงการ 
 - กรณีลูกหน้ีเคยปรับเงื่อนไขการช าระหน้ีหรือเคย
ปรับโครงสรา้งหนี้ทีผ่่านมา            ตอ้งไมม่หีน้ีคา้งช าระ
กอ่นวันยืน่ขอเขา้โครงการ  
ทัง้น้ี เป็นการใหส้นิเชือ่ใหม่แก่ลูกคา้เดมิหรือลูกคา้ใหม่ 
และไมใ่ชล่กูหน้ีทีโ่อนหน้ี (Refinance) 

ป ร ะ เ ภ ท
สนิเชือ่ 

เงนิกูร้ะยะยาว (L/T) 

ว ง เ ง ิ น
โครงการ 

5,000 ลา้นบาท (ธนาคารออมสนิใหส้นิเชือ่โดยตรงกับ
ผูป้ระกอบการ) 

วงเง ินอนุมตั ิ
สนิเชือ่ 

ไมเ่กนิรายละ 5,000,000 บาท 

ระยะเวลากู ้ ระยะเวลาการกูไ้ม่เกนิ 7 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดช าระ
เงนิตน้ (Grace Period) ไม่เกนิ              2 ปี ในกรณีที่
มรีะยะเวลาการกูตั้ง้แต ่2 ปีขึน้ไป 

อตัราดอกเบีย้ ปีที ่1 - 2 รอ้ยละ 1.99 ตอ่ปี 
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ปีที่ 3 - 7 อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารออมสนิ
ก าหนด 

หลกัประกนั (1) หลักทรัพยค์ ้าประกันเต็มวงเงนิ หรอื 
(2) หลักทรัพย์ค ้าประกันร่วมกับบรรษัทประกันสนิเชือ่
อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) หรอื 
(3) บสย. ค ้าประกันเต็มวงเงนิ 

ระยะเวลาการ
ยืน่ขอสนิเชือ่ 

ต ัง้แตว่นัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบจนถงึวนัที ่30 
กนัยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงนิสนิเชื่อรวมใน
โครงการจะหมด แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถงึก่อน และให ้
เบกิจ่ายเงนิกูใ้หแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันท านิติ
กรรมสัญญา ทัง้น้ี ไมเ่กนิวันที ่30 ธันวาคม 2566 

เงื่อนไขการ
ชด เชยของ
รฐับาล 

รฐับาลชดเชยตน้ทุนเงนิใหก้บัธนาคารออมสนิใน
อตัรารอ้ยละ 2 ตอ่ปี เป็นระยะเวลา              2 ปี รวม
ท ัง้ส ิน้ไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท (วงเงนิ 5,000 ลา้นบาท * 
รอ้ยละ 2 ต่อปี * ระยะเวลา 2 ปี) โดยธนาคารออมสนิจะ
ท าความตกลงกับส านักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจ าเป็น
ตอ่ไป 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  (1) ธนาคารออมสนิแยกบัญชโีครงการเป็นบัญชธีุรกรรม
นโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) 
(2) ธนาคารออมสนิสามารถน าสว่นต่างระหวา่งค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงานที่เกินขึ้นจริงและค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงานที่ไดรั้บชดเชยเพื่อบวกกลับในการค านวณ
โบนัสประจ าปีของพนักงานได ้และเป็นส่วนหนึ่งในการ
ปรับตัวชีวั้ดทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งตามบันทกึขอ้ตกลง
ประเมนิผลการด าเนนิงานรัฐวสิาหกจิได ้
(3) ธนาคารออมสนิสามารถก าหนดหลักเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวธิปีฏบัิตติามระเบยีบค าสั่งของธนาคารได ้

ประโยชนท์ีจ่ะ
ไดร้บั 

คาดวา่จะชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs ในธรุกจิโรงแรม
และ Supply Chain ของโรงแรมใหส้ามารถเขา้ถงึแหล่ง
เงนิทุนได ้1,000 ราย และสามารถด าเนินธุรกจิต่อไปได ้
ภายใตส้ภาพเศรษฐกจิปัจจุบัน 

  2. กค. ไดจ้ัดท ารายละเอยีดการด าเนินการตามมาตรา 27 และ
มาตรา 28 ของพระราชบัญญัตวินัิยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อ
ประกอบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีดว้ยแลว้ โดยในส่วนของการ
ด าเนินการตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัตวินัิยการเงนิการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 กค. แจง้ว่า ณ สิน้วนัที ่10 มถิุนายน 2565 ภาระทีรั่ฐตอ้งรับ
ชดเชยตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัตดัิงกล่าว มยีอดคงคา้งจ านวน 
1,069,360.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 34.50 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วงเงิน 
3,100,000 ลา้นบาท) ดังนั้น หากคณะรฐัมนตรอีนุมตัใิหธ้นาคารออม
สนิด าเนนิโครงการฯ จ านวน 200 ลา้นบาท จะส่งผลใหภ้าระทีร่ฐับาล
ตอ้งรบัชดเชย ซึง่เมือ่รวมโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนนิการเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีด ว้ยแลว้จะมียอดคงค้างเพิ่มขึ้นเ ป็นจ านวน 
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1,076,760.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 34.74 ของ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึง่ยงัคงไมเ่กนิ
อตัรารอ้ยละ 35 ทีค่ณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรฐั
ก าหนดไว้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติวินัย
การเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายหลังจากทีค่ณะรัฐมนตรีมมีตอินุมัติ
การด าเนนิมาตรการดังกลา่ว ธนาคารออมสนิจะจัดท าบัญชสี าหรับการด าเนิน
กจิกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ไดรั้บมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชี
การด าเนินงานทั่วไป พรอ้มทัง้เสนอรายงานผลการด าเนินการตามทีไ่ดรั้บ
มอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และ
เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบ รวมทัง้เผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตอ่ไป 
_______________________________ 
1 กค. แจง้ว่า ธุรกจิที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) ของโรงแรม หมายถึง 
ธุรกจิทีผ่ลติสนิคา้และบรกิารใหกั้บธรุกจิโรงแรม เชน่ รา้นซักรีด ธุรกจิตดิตัง้
ระบบไฟฟ้า/ระบบปรับอากาศ ธรุกจิจัดเลีย้ง (catering) เป็นตน้ โดยธนาคาร
ออมสนิจะเป็นผูก้ าหนดหลักเกณฑใ์นการพจิารณาว่าธุรกจิใดบา้งทีเ่ขา้ขา่ย
เป็น Supply Chain ของธรุกจิโรงแรมดังกลา่ว 
 
18. เร ือ่ง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิในทุกเขต
ทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาความม่ันคง
แหง่ชาต ิ(สมช.) เสนอการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ทกุเขตทอ้งทีท่ั่วราชอาณาจักร คราวที ่19 ออกไปอกี 2 เดอืน ตัง้แตว่ันที ่1 
สงิหาคม 2565 และสิน้สดุในวันที ่30 กันยายน 2565  
  เร ือ่งเดมิ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเห็นชอบใหข้ยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งทีท่ั่วราชอาณาจักร (คราวที ่18) 
ตัง้แต่วันที่ 1 มถิุนายน 2565 และสิน้สุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อ
แกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19                     ในประเทศ 
  การด าเนนิการทีผ่า่นมา เนื่องจากปัจจุบันการขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใกลจ้ะสิน้สุดลง ศูนยป์ฏบัิตกิาร ศูนยบ์รหิาร
สถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) จึงไดจ้ัดการประชุมเพื่อประเมินและ
กล่ันกรองการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแกไ้ข
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
เมือ่วันพฤหัสบดทีี ่7 กรกฎาคม 2565 ณ ตกึสันตไิมตรี (หลังใน) ท าเนียบ
รัฐบาล และไดเ้สนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)                   ครัง้ที ่10/2565 เมือ่
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไปดว้ยแลว้ โดยมีเหตุผลและความจ าเป็นตามสรุป
สาระส าคัญของการประชมุรายละเอยีด ดังนี้ 
  1. กรมควบคมุโรคไดร้ายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด ดังนี้  
   1.1 สถานการณ์ในระดบัโลก มีแนวโนม้พบการตดิเชือ้
เพิ่มทั ้งในทวีปเอเชียและทั่วโลกเพิ่มขึ้นแบบระลอกเล็กและระบาดใน
วงจ ากัด (Small Wave) ภายหลังทั่วโลกมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน
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การแพร่ระบาดและการเดนิทางระหวา่งประเทศ ขณะทีแ่นวโนม้ผูเ้สยีชวีติยัง
คงที ่
   1.2 สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 
ในประเทศไทย จ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหม ่ผูป่้วยก าลังรักษา ผูป่้วยหนัก และ
ผูเ้สียชวีติจากโรคโควดิ-19 มีแนวโนม้เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบอัตราการครองเตียงระดับ 2 (สเีหลอืง) 
และระดับ 3 (สแีดง) ส าหรับผูป่้วยโควดิ-19 เพิม่ขึน้จากการใชเ้ตยีงรองรับ
ผูป่้วยอาการหนักของโรคอืน่ดว้ย นอกจากนี้ยังมกีารเนน้ย ้าใหแ้ต่ละจังหวัด
ด าเนินการตามมาตรการ 3 พอ ไดแ้ก่ เตียง ยา เวชภัณฑ์ วัคซนี บุคลากร
ใหบ้รกิาร 
  2. ส าหรับแนวโนม้สถานการณ์การแพร่ระบาดในหว้งที่ผ่านมา 
พบการระบาดในลักษณะเป็นกลุ่มกอ้น (Cluster) ในสถานทีเ่สีย่ง จากสาย
พันธุ์ใหม่ BA.4 และ BA.5 โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนใน
หอ้งปรับอากาศในหลายจังหวัด ท าใหพ้บการแพร่โรคไปสู่ครอบครัวและคน
ใกลช้ดิ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (608) และเด็กเล็ก ทีท่ าใหม้อีาการป่วย
หนักตามมา ทัง้น้ี ไดม้กีารใชม้าตรการควบคุมโรคในโรงเรยีนตามแผนเผชญิ
เหตขุองจังหวัดหรอืโรงเรยีน และเสนอใหค้งมาตรการป้องกันโรคสว่นบุคคล 
(Universal Prevention) และใชก้ารสื่อสารสาธารณะแนะน าประชาชนให ้
ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT เมื่อมีอาการป่วย ขณะร่วมกิจกรรมที่มีคน
จ านวนมากหรืออยู่ในสถานทีปิ่ด รวมทัง้เร่งรัดการฉีดวัคซนีในทุกเข็มตาม
มาตรการ Universal Vaccination ในกลุ่ม ผู ม้ีความเสี่ยงสูงและกลุ่ม
เปราะบาง (608) เพือ่ลดจ านวนผูป่้วยอาการหนักซึง่มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ 
  3. มตขิองทีป่ระชุม ทีป่ระชมุมคีวามเห็นวา่ ยังคงมคีวามจ าเป็น
จะตอ้งใชอ้ านาจตามพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ตอ่ไปอกีคราวหนึง่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ในประเทศไทยพบผูต้ดิเชือ้แพร่กระจายจ านวนมาก อีกทัง้มีสายพันธุ์ใหม่
เกดิขึน้และระบาดแพร่หลายเป็นระยะ กรณีจงึยังคงมสีถานการณ์ฉุกเฉินอัน
กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน และเพื่ออาศัยอ านาจตามพระราช
ก าหนดฯ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติงานและการด าเนิน
มาตรการทีจ่ าเป็นในการป้องกันและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคใหเ้ป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเ น่ือง จึงเห็นสมควรให เ้สนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิในทกุ
เขตทอ้งทีท่ั่วราชอาณาจักรออกไปในคราวที ่19                  เป็นระยะเวลา 
2 เดอืน ตัง้แตวั่นที ่1 สงิหาคม 2565 จนถงึวันที ่30 กันยายน 2565 
 

ตา่งประเทศ 
19. เร ื่อง  การด าเนินการในฐานะสมาชิก Global Forum on 
Transparency and Exchange of Information for Tax 
Information for Tax Purposes (Global Forum) 
  คณะรัฐมนตรีมมีตรัิบทราบการด าเนนิการในฐานะสมาชกิ Global 
Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax 
Purposes (Global Forum) [เป็นการรายงานความคบืหนา้การด าเนินการใน
ฐานะสมาชกิ Global Forum ของไทยตามมตคิณะรัฐมนตรี (23 สงิหาคม 
2559) ที่เห็นชอบใหไ้ทยเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือ Global 
Forum] ตามทีก่ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ สรุปได ้ดังนี้ 
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  1. การขยายเครอืขา่ยรฐัภาคใีนการแลกเปลีย่นขอ้มูล โดย
ไทยไดด้ าเนนิการ ดังนี้ 
   1) ขอ้มูลการบรหิารภาษี เขา้เป็นพทุภาคีว่าดว้ยการให ้
ความช่วยเหลือดา้นการบรหิารภาษี ซึง่มีผลผูกพันเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2564 โดยมีพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 54)                      
พ.ศ. 2564 รองรับการเขา้เป็นภาคดัีงกลา่วดว้ยแลว้ท าใหไ้ทยสามารถขยาย
เครอืขา่ยรัฐภาคใีนการแลกเปลีย่นขอ้มลูไดต้ามที ่Global Forum ก าหนด 
   2) ขอ้มูลทางการเงนิ อยู่ระหว่างการเขา้ร่วมเป็นภาคใีน
ความตกลงพหุภาครีะหวา่งเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจในการแลกเปลีย่นขอ้มูลทาง
การเงนิแบบอัตโนมัต ิซึง่ กค. ไดจ้ัดท าร่างพะราชบัญญัตกิารแลกเปลี่ยน
ขอ้มูลเพื่อปฏบัิตติามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ.... เพื่อรองรับการ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างประเทศ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎกีา) นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไดล้ง
นามค าแถลงการณ์เพือ่เขา้เป็นภาคใีนความตกลงพหภุาครีะหวา่งเจา้หนา้ทีผู่ ้
มีอ านาจในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลทางการเงนิแบบอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 28 
มนีาคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดส่งค าแถลงการณ์ดังกล่าวผ่านช่อง
ทางการทูตใหอ้งค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) 
และ กค. จะเสนอเรือ่งความตกลงดังกลา่วเขา้สูว่าระการพจิารณาของรัฐสภา
ตอ่ไป 
   3) ความโปรง่ใสทางภาษ ีเขา้ร่วมเป็นสมาชกิในโครงการ 
The Asia Initiative ระหวา่งปี 2565 – 2569 
  2. การเขา้รับการประเมินการแลกเปลี่ยนขอ้มูลแบบรอ้งขอ 
( Exchange of Information on Request Peer Reviews:  EOIR Peer 
Reviews) โดยไทยอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเขา้รับการประเมนิ EOIR Peer 
Reviews ระหวา่งเดอืนกันยายน 2565-เดอืนเมษายน 2566 โดยการประเมนิ
จะครอบคลมุการด าเนินการทีผ่่านมาเป็นระยะเวลา 3 ปียอ้นหลัง (ตัง้แตว่ันที ่
1 เมษายน 2562 – 31 มนีาคม 2565) รวมถงึการประเมนิขอ้กฎหมายของ
ไทยทีเ่กีย่วขอ้งกับการแลกเปลีย่นขอ้มลูทัง้หมด 
 
20. เร ือ่ง การขอความเห็นชอบตอ่รา่งเอกสารผลลพัธข์องการประชุม
รฐัมนตรตีา่งประเทศอาเซยีน คร ัง้ที ่55 และการประชุมระดบัรฐัมนตรี
ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบร่างเอกสารจ านวน 11 ฉบับ ตามที่
กระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้  
  1. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อา เซียน  ค รั้ ง ที่  5 5  ( Joint Communique of 55 th  ASEAN Foreign 
Ministers’ Meeting)   
  2. ร่างแผนปฏบัิตกิารเพื่อด าเนินความสัมพันธค์ู่เจรจาอาเซยีน-
สหราชอาณาจักร ค.ศ. 2022-2026 (Plan of Action to Implement the 
ASEAN-United Kingdom Dialogue Partnership 2022-2026)  
  3. ร่างแผนปฏบัิตกิารเพื่อด าเนินการตามความเป็นหุน้ส่วนเชงิ
ยุทธศาสตร์อาเซยีน-สหภาพยุโรป ค.ศ. 2023-2027 (Plan of Action to 
Implement the ASEAN-European Union Strategic Partnership 2023-
2027)  
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  4. ร่างภาคผนวกเอ - ความเป็นหุน้ส่วนเชงิยุทธศาสตรแ์บบรอบ
ดา้นอาเซยีน-ออสเตรเลยี (Annex A - ASEAN-Australia Comprehensive 
Strategic Partnership) 
  5. ร่างภาคผนวกของแผนปฏบัิติการอาเซียน-จีน ค.ศ. 2021-
2025: ขับเคลื่อนความเป็นหุน้ส่วนเชงิยุทธศาสตร์แบบรอบดา้นระหว่าง
อาเซยีนกับจนี (Annex to the ASEAN-China Plan of Action 2021-2025: 
Advancing ASEAN-China Comprehensive Strategic Partnership)  
  6. ร่างแผนงานความร่วมมอือาเซยีนบวกสาม ค.ศ. 2023-2027 
(ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 2023-2027 )  
  7. ร่างแผนปฏบัิตกิารการประชุมสุดยอดเอเชยีตะวันออก ค.ศ. 
2023-2027 (The East Asia Summit (EAS) Plan of Action 2023-2027)  
  8. ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ เสริมสรา้งการด าเนินการตาม
สนธสิัญญาวา่ดว้ยเขตปลอดอาวธุนวิเคลยีรใ์นเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ค.ศ. 
2023-2027 (Plan of Action to Strengthen the Implementation of the 
Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone 2023-2027)  
  9. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซยีนว่าดว้ยความร่วมมือดา้น
การเมืองและความม่ันคงในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก เพื่อส่งเสรมิสันตภิาพ 
เสถียรภาพ และความม่ังค่ังผ่านการทูตเชิงป้องกัน (ASEAN Regional 
Forum Statement to Promote Peace, Stability, and Prosperity through 
Preventive Diplomacy)  
  10. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซยีนว่าดว้ยความร่วมมือดา้น
การเมอืงและความม่ันคงในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิกเพื่อสนับสนุนการธ ารงไว ้
ซึง่เขตปลอดอาวุธนิวเคดียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ (Draft ASEAN 
Regional Forum Statement on Supporting the Preservation of 
Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone) 
  11. ร่างแผนงานของการประชมุอาเซยีนวา่ดว้ยความร่วมมอืดา้น
การเมืองและความม่ันคงในภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิกว่ดว้ยความม่ันคงทาง
ทะเล ค.ศ. 2022-2026 (Draft ASEAN Regional Forum Work Plan for 
Maritime Security 2022-2026) 
  ทั ้งน้ีหากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญหรอืไม่ขัดตอ่ผลประโยชน์ของไทย ใหก้ระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) หรือส่วนราชการเจา้ของเรื่องด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้ง เสนอ
คณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาอกี รวมทัง้ใหร้องนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงการตา่งประเทศ หรอืผูแ้ทนทีไ่ดรั้บมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสาร
ดังกลา่ว 
  สาระส าคญัของรา่งเอกสารจ านวน 11 ฉบบั ซึง่จะมกีารเสนอ
ใหท้ีป่ระชมุรับรองระหว่างการประชมุรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซยีน ครัง้ที ่55 
และการประชมุระดับรัฐมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง สรุปไดดั้งนี้ 
  1. ร่างแกลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซยีน ครัง้ที ่55 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชกิอาเซยีนที่
จะสานต่อความร่วมมือในการเสริมสรา้งประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ                  
ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควติ-
19) และการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสังคม                 ในภูมภิาค นอกจากนี้ 
ยังใหค้วามส าคัญต่อการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งและความย่ังยนืในระยะยาว
การลดชอ่งว่างดา้นการพัฒนา การส่งเสรมิการบูรณาการทางเศรษฐกจิและ
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ความเชือ่มโยงในภูมภิาค การรักษาสิง่แวดลอ้มและ               การแกใ้ข
ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การสง่เสรมิความร่วมมอืกับคู่เจรจา
และหุน้ส่วนต่าง ๆ ของอาเซียน การเสริมสรา้งความเป็นแกนกลางของ
อาเซยีนในโครงสรา้งสถาปัตยกรรมในภูมภิาค และการย ้าท่าทขีองอาเซยีน               
ตอ่ประเด็บภมูภิาคและระหวา่งประเทศทีส่ าคัญตา่ง ๆ  
  2. ร่างแผนปฏบัิตกิารเพื่อด าเนินความสัมพันธค์ู่เจรจาอาเซยีน-
สหราชอานาจักร ค.ศ. 2022-2026 เป็นเอกสารทีร่ะบุมาตรการการส่งเสรมิ
ความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ที่อาเซยีนและสหราชอาณาจักรจะด าเนินการ
ร่วมกัน โดยก าหนดระยะเวลาด าเนนิการ 5 ปี (2565-2569) และระบปุระเด็น
ความร่วมมอื 5 สาขาหลัก ไดแ้ก่               (1) การเมอืงและความม่ันคง 
(2) เศรษฐกจิ (3) สังคมและวัฒนธรรม (4) ความร่วมมือขา้มสาขา อาทิ 
ความเชือ่มโยง และการพัฒนาทีย่ั่งยนื และ (5) การเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง
ของอาเซียน ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่อาเซียนใหค้วามส าคัญในการ
ขับเคลือ่นประชาคมอาเซยีนอยา่งรอบดา้น 
  3. ร่างแผนปฏบัิตกิารเพื่อด าเนินการตามความเป็นหุน้ส่วนเชงิ
ยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรป ค.ศ. 2023- 2027 จัดท าขึ้นทดแทน
แผนงานฯ ฉบับปัจจุบัน (ค.ศ. 2018-2022) ซึง่จะหมดอายุสิน้ปี 2565 มี
วัตถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางในการขับเคลือ่นความร่วมมอืทีเ่ป็นรูปธรรมใน
มติติ่าง ๆ ในระยะ 5 ปี ขา้งหนา้ โดยมปีระเด็นทีส่ าคัญเพิม่เตมิจากแผนงาน
ฯ ฉบับปัจจุบัน ไดแ้ก่ (1) การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่บทบาทสตรี
ส าหรับสันตภิาพและความม่ันคงทีย่ั่งยนื (2) ความร่วมมอืระหวา่งองคก์รของ
อาเซยีนและอยี ู(3) ความร่วมมอืดา้นทรัพยส์นิทางปัญญา (4) น่โยบายการ
แข่งขันทางการคา้และการคุม้ครองผูบ้ริโภค (5) การรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
จัดท าสถติ ิและ (6) ความร่วมมือขา้มสาขาต่าง ๆ อาท ิเมอืงอัจฉรยิะ การ
ปฏวิัตอิุตสาหกรรมครัง้ที่ 4 ความม่ันคงทางไซเบอร์ เศรษฐกจิหมุนเวียน 
อาชวีศกึษาและการเดนิทางขา้มแดน  
  4. ร่างภาคผนวกเอ – ความเป็นหุน้ส่วนเชงิยุทธศาสตรแ์บบรอบ
ดา้นอาเซียน-ออสเตรเลียจัดท าขึ้นเพื่อระบุความร่วมมือเพิ่มเติมตามที่ที่
ประชมุสดุยอดอาเซยีน-ออสเตรเลยี ครัง้ที ่1 เมือ่วันที ่27 ตลุาคม 2564 ได ้
เห็นชอบตอ่การเปลีย่นสถานะความสัมพันธอ์าเซยีน-ออสเตรเลยีจากหุน้ส่วน
เชงิยุทธศาสตรเ์ป็นหุน้ส่วนเชงิยุทธศาสตรแ์บบรอบดา้น (Comprehensive 
Strategic Partnership: CSP) โดยร่างภาคผนวกครอบคลุมความร่วมมือ
ภายใตข้อ้ริเริ่มออสเตรเลียส าหรับอนาคตของอาเซียน (Australia for 
ASEAN Futures Initiative) และความร่วมมือเพิ่มเติมภายใต ้3 เสาของ
อาเซียน อาทิ การส่งเสริมการฟ้ืนฟูสีเขียว (green recovery) พลังงาน
สะอาด ความม่ันคงทางสุขภาพ และความร่วมมือภายใตก้รอบการฟ้ืนฟูที่
ครอบคลมุของอาเซยีน  
  5. ร่างภาคผนวกของแผนปฏบัิติการอาเซียน-จีน ค.ศ. 2021-
2025 ขับเคลื่อนความเป็นหุน้ส่วนเชงิยุทธศาสตร์แบบรอบดา้นระหว่าง
อาเซยีนกับจนี จัดท าขึน้เพือ่ระบุความร่วมมอืเพิม่เตมิตามทีท่ีป่ระชมุสุดยอด
อาเซยีน-จนี ครัง้ที ่24 เมือ่วันที ่26 ตลุาคม 2564 ไดเ้ห็นชอบตอ่การเปลีย่น
สถานะความสัมพันธอ์าเซยีน-จนีจากหุน้สว่นเชงิยทุธศาสตรเ์ป็นหุน้สว่นเชงิ
ยุทธศาสตร์แบบรอบดา้น เพื่อขับเคลื่อน ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมใน 5 
ดา้น ไดแ้ก่ (1) หุน้ส่วนเพื่อสันติภาพ (2) หุน้ส่วนเพื่อความม่ันคง (3) 
หุน้ส่วนเพื่อความรุ่งเรือง (4) หุน้ส่วนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน และ (5) 
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หุน้สว่นเพือ่มติรภาพ ซึง่จะเป็นแนวทางใหอ้าเซยีนและจีนด าเนินการร่วมกัน
ตามกรอบเวลาของแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน ค.ศ. 2021-2025 ซึง่จะ
หมดอายสุิน้ปี 2568 
  6. ร่างแผนงานความร่วมมืออาเซยีนบวกสาม ค.ศ. 2023-2027 
จัดท าขึ้นเพื่อทดแทนแผนงานฯ ฉบับปัจจุบัน (ค.ศ. 2018-2022) ซึง่จะ
หมดอายุสิน้ปี 2565 มวีัตถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในมิติต่าง ๆ  ในระยะ 5 ปีขา้งหนา้ ซึ่งรวมถึงการ
เสรมิสรา้งขีดความสามารถของภูมภิาคในการรับมือกับประเด็นทา้ทายใน
อนาคต โดยมีประเด็นเพิม่เตมิที่ส าคัญ ไดแ้ก่ (1) การฟ้ืนตัวภายหลังการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 (2) การสนับสนุนแผนฟ้ืนฟูเพื่อการท่องเที่ยว
อาเซยีน (3) การมุ่งสู่เศรษฐกจิคารบ์อนต ่า (4) การพัฒนาขดีความสามารถ
ของวิสาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย เพื่อใหม้ีความพรอ้ม
ส าหรับการเปลีย่นผ่านสูยุ่คปฏวัิตอิุตสาหกรรมครัง้ที ่4 และการเตบิโตสเีขยีว 
(5) การส่งเสริมการเกษตรที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ (6) การเสรมิสรา้งความร่วมมอืดา้นสาธารณสุขเพื่อรับมอืกับโรค
อุบัตใิหม่ในอนาคต และ (7) การส่งเสรมิเครือข่ายเมืองอัจฉรยิะ ซึง่รวมถงึ
ความเชือ่มโยงคา้นดจิทิัล  
  7. ร่างแผนปฏบัิตกิารการประชุมสุดยอดเอเชยีตะวันออก ค.ศ. 
2023-2027 จัดท าขึน้เพื่อทดแทนแผนปฏิบัติการมะนิลาเพื่อต่อยอดการ
ด าเนินการตามปฏญิญากรุงพนมเปญว่าดว้ยขอ้รเิริม่ดา้นการพัฒนาภายใต ้
การประชุมสุดยอดเอเชยีตะวันออก ค.ศ. 2018-2022 ซึง่จะหมดอายุสิน้ปี 
2565 มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ขับเคลือ่นความร่วมมอืทีเ่ป็นรูปธรรม และครอบคลุม
ความร่วมมือ 9 สาข ไดแ้ก่ สิง่แวดลอ้มและพลังงาน การศกึษา การคลัง 
สาธารณสขุระดับโลกและโรคระบาด การบรหิารจัดการภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิ
ความเชือ่มโยง เศรษฐกจิและการคา้ ความม่ันคงทางอาหารและการเกษตร 
และความร่วมมอืทางทะเล เพื่อเป็นแนวทางใหป้ระเทศทีเ่ขา้ร่วมการประชมุ
สดุยอดเอเชยีตะวันออกด าเนนิการร่วมกันในระยะ 5 ปีขา้งหนา้  
  8. ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ เสริมสรา้งการด าเนินการตาม
สนธสิัญญาวา่ดว้ยเขตปลอดอาวธุนวิเคลยีรใ์นเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ค.ศ. 
2023-2027 เป็นเอกสารทีร่ะบุกรอบการด าเนินงานส าหรับประเทศสมาชกิ
อาเซยีนเพือ่บรรลเุป้าหมายและวัตถุประสงคข์องสนธสิัญญาเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้โดยแผนปฏิบัติการฉบับใหม่น้ีใช ้
แผนปฏบัิตกิารฉบับปัจจุบัน (ค.ศ. 2018-2022) เป็นพื้นฐานและปรับปรุง
เน้ือหาบางสว่นใหท้ันสมัย  
  9. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซยีนว่าดว้ยความร่วมมือดา้น
การเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชยี-แปซฟิิก เพื่อส่งสริมสันตภิาพ 
เสถยีรภาพ และความม่ังค่ังผ่านการทตูเชงิป้องกัน มสีาระส าคัญเพือ่สง่เสรมิ
ความร่วมมือในการธ ารงไวซ้ ึง่สันติภาพ เสถียรภาพ และความม่ังค่ังใน
ภูมภิาคโดยอาศัยมาตรการดา้นการทูตเชงิป้องกัน รวมทัง้การตอบสนองต่อ
การแพร่ระบาดของโควดิ-19 การสรา้งความเป็นหุน้ส่วนที่สรา้งสรรค์ และ
กจิกรรมการทตูเชงิป้องกันทีเ่ป็นรูปธรรมมากขึน้  
  10.ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซยีนว่าดว้ยความร่วมมือดา้น
การเมอืงและความม่ันคงในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิกเพื่อสนับสนุนการธ ารงไว ้
ซึ่งเขตปลอดอาวุธนิวเคดียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้มีสาระส าคัญ              
เพื่อแสดงการยึดม่ันต่อเจตนารมณ์ในการธ ารงไวซ้ ึ่งเขตปลอดอาวุธ
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นิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้โดยกล่าวย ้าความพยายามในการ
ส่งเสริมการลดอาวุธนิวเคลียร์ การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ การใช ้
พลังงานนวิเคลยีรใ์นทางสันต ิรวมทัง้เรยีกรอ้งใหป้ระเทศทีค่รอบครองอาวุธ
นิวเคลียร์มีความรับผดิชอบ และไม่ใช ้หรือข่มขู่ที่จะใชอ้าวุธนิวเคลียร์กับ
ภาคสีนธสิัญญาว่าดว้ยเขตปลอดอาวุธนิวเคลยีรใ์นเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
รวมทัง้สง่เสรมิความร่วมมอืในสาขาตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
  11. ร่างแผนงานของการประชมุอาเซยีนวา่ดว้ยความร่วมมอืดา้น
การเมืองและความม่ันคงในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิกว่าดว้ยความม่ันคงทาง
ทะเล ค.ศ. 2022-2026 มวีัตถุประสงค์เพื่อเสรมิสรา้งความร่วมมอืและการ
ประสานงานระหว่างผูเ้ขา้ร่วม ARF อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรมใน
ประเด็นดา้นความม่ันคงทางทะเล  
 

แตง่ต ัง้ 
21. เร ื่อง การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบรหิารระดบัสูง (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คง
ของมนุษย)์  
  คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามทีรั่ฐมนตรวีา่การกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอแต่งตัง้ นายอนุกูล ปีดแกว้ อธบิดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร ใหด้ ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวง ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เพื่อ
ทดแทนผูด้ ารงต าแหน่งทีจ่ะเกษียณอายรุาชการ ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2565 
เป็นตน้ไป ทัง้นี้ ตัง้แตว่ันทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้  
 
22. เร ือ่ง การแตง่ต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒใิน
คณะกรรมการศูนยค์ณุธรรม  
    คณะรัฐมนตรีมมีตอินุมัตติามทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เสนอแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการ
ศูนย์คุณธรรม รวม 4 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
เดมิทีพ่น้จากต าแหน่งเน่ืองจากมอีายุครบเจ็ดสบิปีบรบิูรณ์และลาออก ดังน้ี   
  
     1. คณุหญงิปัทมา ลสีวัสดิต์ระกลู ประธานกรรมการ   
   2. ศาสตราจารยอ์ดุม รัฐอมฤต  กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ  
   3. นางเมธนิี เทพมณี   กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ   
  4. นางฐะปาณีย ์อาจารวงศ ์ กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ   
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป โดยผูไ้ดรั้บ
แตง่ตัง้แทนน้ีอยูใ่นต าแหน่งเทา่กับวาระทีเ่หลอือยูข่องประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่ไดแ้ตง่ตัง้ไวแ้ลว้  
 
23. เร ือ่ง การแตง่ต ัง้ผูอ้ านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเสนอการแต่งตัง้ นายปวชิ เฉลมิวฒัน  ์ด ารงต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์(อ.ส.พ.) โดยใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน
คงที่ในอัตราเดือนละ 130,000 บาท ตามมตคิณะกรรมการ อ.ส.พ. ครัง้ที่ 
5/2564 เมือ่วันที ่21 ธันวาคม 2564 และ                 ครัง้ที ่3/2565 เมือ่
วันที ่22 กุมภาพันธ ์2565 โดยใหม้ผีลตัง้แต่วันที่ลงนามในสัญญาจา้งเป็น
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ตน้ไป ส่วนค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์อื่น รวมทัง้เงื่อนไขการจา้งและ
การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  
 
 

…………………………….. 


