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วันนี้ (29 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอื่นใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (จัดตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่
วิทยาลัยแพทยศาสตร สังกัดโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
2.
เรื่อง รางระเบียบวาดวยเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของคณะกรรมการ
สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต
พ.ศ. ….
3.
เรื่อง รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ)
4.
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการจัดใหมีการ
ตรวจสุขภาพลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง พ.ศ. ….
5.
เรื่อง รางกฎหมายลําดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. 2561 รวม 11 ฉบับ
6.
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางสวนในทองที่เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อดําเนิน
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. ….
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เศรษฐกิจ - สังคม
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยน้ํารวมกับโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อน
สิรินธร
รายงานผลการดําเนินการของสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การพัฒนาระบบการสอบวัด
ความรู ความสามารถทั่วไปใหเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับเจาหนาที่ของรัฐทุก
ประเภท
ขออนุมัติใชงบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อเปน
คาใชจายไปพลางกอน ของสํานักงานสภาเกษตรแหงชาติ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
รายงานประจําครึ่งป (มกราคม – มิถุนายน 2562) ของธนาคารแหงประเทศไทย
(กระทรวงการคลัง)
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจํา
ครึ่งแรกของป พ.ศ. 2562 (กระทรวงการคลัง)
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รายงานความคืบหนาผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 และ
10 กันยายน 2562
การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษ ในป 2562
รางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562 – 2565)
ตางประเทศ
ขอความเห็นชอบรางหนังสือแสดงเจตจํานงวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และอุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศ ระหว า งกระทรวงกลาโหมกั บ
คณะกรรมการบริห ารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเพื่อการ
ปองกันประเทศแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
รางบันทึกความเขาใจวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานวิทยาศาสตร วิชาการ
และนวัตกรรม ระหวางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
การขอความเห็นชอบตอเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวของ
การรับรองรางปฏิญญาความรวมมือดานการปาไมเพื่อความผาสุกและความเจริญ
มั่งคั่ง
การรับรองแผนแมบทและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน
ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาวาดวยการตระหนักถึงเมืองอัจฉริยะและชุมชนใน
ภูมิภาคเอเชียผานแนวทางแกไขและมาตรการดานการขนสงที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
บันทึกชวยจําวาดวยกรอบความรวมมือแบบหุนสวนระหวางญี่ปุนกับไทย
ระยะที่สาม
รางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนระหวางรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสการเยือนไทยอยางเปนทางการของ
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน
การขอความเห็นชอบตอรางแถลงการณรวมสําหรับการประชุมคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22
รางเอกสารผลลัพธการประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ 11
เอกสารที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของเวทีความรวมมือ
ระหวางเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา ครั้งที่ 9 ที่สาธารณรัฐโดมินิกัน
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ ก.พ. (สํานักนายกรัฐมนตรี)
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การแตงตั้งขาราชการดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ กปร. (สํานักงาน กปร.)
แตงตั้งกรรมการ (ผูแทนกองทัพอากาศและผูทรงคุณวุฒิ) ในคณะกรรมการกํากับ
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือน
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารธุรกิจ ในคณะกรรมการองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก
การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานสินคา
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
ขอตอเวลาการดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

กฎหมาย
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1. เรื่ อง ร า งกฎกระทรวงแบ งส วนราชการเปน กองบังคับการหรือสวนราชการอยา งอื่น ในสํา นักงานตํา รวจ
แหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (จัดตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร สังกัดโรงพยาบาลตํารวจ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุ มัติหลั กการรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปน กองบังคับการหรื อสว น
ราชการอยางอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตช.) เสนอ และให
สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหสํานักงานตํารวจแหงชาติรับ
ความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
ใหจัดตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร สังกัดโรงพยาบาลตํารวจ ตช. ดังนี้
1. หนวยงานภายใน ประกอบดวย ฝายอํานวยการ ฝายวิทยบริการ และฝายการศึกษา
2. อํานาจหนาที่ สนับสนุนการศึกษาเพื่อผลิตแพทย บุคลากรทางการแพทย และบุคลากรทางการ
สาธารณสุข ดําเนินการสอน ฝกอบรมและพัฒนาแพทย บุคลากรทางการแพทย และบุคลากรทางการสาธารณสุขของ
ตช. และหน ว ยงานอื่ น ส งเสริ ม สนั บ สนุ น การทํ าวิจั ย ทั้ งรายบุ ค คล และการทําวิ จัย รว มกั บ สถาบั น อื่น รวมทั้ ง
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ ดําเนินงานสารบรรณ สารสนเทศ อุปกรณการศึกษา การบริการวิชาการงานปกครอง
แกผูเขารับการศึกษา หรืออบรมดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล สงเสริมการศึกษา
ทางการแพทย และแพทยศาสตรศึกษา ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
2. เรื่อง รางระเบียบวาดวยเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของคณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางระเบียบวาดวยเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ของคณะกรรมการส งเสริ มและสนั บ สนุ น การมีสว นรว มของประชาชนในการตอตานการทุจ ริต พ.ศ. …. ตามที่
สํา นั กงานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริตในภาครัฐ เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบ
รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าไปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว ดํ า เนิ น การต อ ไปได และให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ รั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งบประมาณไปไปพิ จ ารณา
ดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของรางระเบียบ
1. กํ า หนดให กรรมการในคณะกรรมการสงเสริมและสนับ สนุน การมีสวนรวมของประชาชนใน
การตอตานการทุจริตไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน โดยไดรับเบี้ยประชุมเฉพาะในเดือนที่มาประชุม ในอัตราดังนี้
1.1 ประธานกรรมการ อัตรา 6,250 บาท
1.2 กรรมการ อัตรา 5,000 บาท
2. การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการรวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมและมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้
3. ใหกรรมการผูแทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และผูทรงคุณวุฒิ มีสิทธิไดรับคาเดินทาง
และคาที่พัก ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับคาใชจายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม โดยใหใชสิทธิ
เทียบเทากับขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
4. กรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม คาเดินทาง และคาที่พัก ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้นับตั้งแต
วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. แตงตั้ง
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5. ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปนผูมีอํานาจอนุมัติการ
เบิกจายเบี้ยประชุม คาเดินทาง และคาที่พัก ของกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบนี้
6. วิ ธี การจ า ยเบี้ ย ประชุ ม ค าเดิน ทาง และคาที่พัก อยางอื่น ของกรรมการซึ่งมิ ได กําหนดไว ใ น
ระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
7. การเบิกจายเบี้ยประชุม คาเดินทาง และคาที่พัก ใหเบิกจายจากสํานักงาน ป.ป.ท.
8. กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งกอนที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหถือวาเปนผูมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม
คาเดินทางและคาที่พัก ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ดวย
9. ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
3. เรื่ อ ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล ว ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และ
กิจ การโทรคมนาคมแห งชาติ เ สนอ และให ส งคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจ ารณากอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดให กสทช. มีกรรมการจํานวน 7 คน ซึ่งแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานกิจการกระจายเสียง ดาน
กิ จ การโทรทั ศ น ด า นกิ จ การโทรคมนาคม หรื อ ด า นอื่ น ๆ ที่ จ ะยั ง ประโยชน ต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง กสทช.
(เดิมใหแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานกิจการกระจายเสียง ดานกิจการโทรทัศน ดานกิจการโทรคมนาคม
ดานวิศวกรรม ดานกฎหมาย ดานเศรษฐศาสตร และดานการคุมครองผูบริโภคหรือสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน จํานวนดานละ 1 คน)
2. แกไขรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะตองหามของกรรมการ กสทช. เชน เคยไดรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองไมเปนกรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผูถือหุน หรือหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
ดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม เปนตน
3. แกไขเพิ่มเติมผูมีสิทธิเขารับการสรรหาเพื่อเปนกรรมการ กสทช. เชน รับราชการหรือเคยรับ
ราชการในตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีผูพิพากษา รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน ตุลาการพระธรรมนูญ รองหัวหนา
ศาลทหารกลาง หรือรองอธิบดีอัยการ เปนหรือเคยเปนทหาร หรือตํารวจที่มียศตั้งแตพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
หรือพลตํารวจตรี เปนตน และเพิ่มเติมการเปนผูบริหารสูงสุดของหนวยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพื่อความชัดเจน
4. แกไขรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสรรหา และการลงคะแนนเสียงเพื่อคัดเลือกรรมการ กสทช. ให
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแกไขในประเด็นตาง ๆ เชน วิธีการลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหาใหใชวิธีลงคะแนนโดย
เปดเผย การบันทึกเหตุผลในการลงคะแนนและผูซึ่งจะไดรับการคัดเลือกตองไดรับคะแนนเสียงถึงสองในสามของ
จํานวนคณะกรรมการสรรหาเทาที่มีอยู การดําเนินการคัดเลือกกรรมการโดยวุฒิสภา ผูไดรับการคัดเลือกตองไดรับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
5. ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่และอํานาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหาม
ของผูสมัคร ผูไดรับเลือกหรือผูไดรับการสรรหา
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6. เพิ่มบทเฉพาะกาลเพื่อใหกรรมการ กสทช. ซึ่งดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตอไป และหากมีตําแหนงวางลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม
ให กสทช. ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู จนกวาจะมี กสทช. ใหมตามรางพระราชบัญญัตินี้
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล อมในการทํ า งานเกี่ ยวกั บการจัด ใหมีการตรวจสุขภาพลูกจา งที่ทํา งานเกี่ยวกับปจ จั ย เสี่ ย ง
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติหลั กการรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการจัดใหมีการตรวจสุขภาพ
ลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
และใหกระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติพิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดบทนิยามคําวา “การตรวจสุขภาพ” และ “งานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง”
2. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง โดย
ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจางครั้งแรก ภายใน 30 วันนับแตวันที่รับลูกจางเขาทํางาน และครั้งตอไป
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ลูกจางหยุดงาน 3 วันทํางานติดตอกัน เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่อาจ
สงผลกระทบตอสุขภาพของลูกจาง ใหนายจางขอความเห็นจากแพทย หรือจัดใหมีการตรวจสุขภาพ กอนใหลูกจาง
กลับเขาทํางาน
3. กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบันทึกผล การแจง และการสงผลการตรวจสุขภาพของลู กจาง
อาทิ ใหนายจางจัดใหมีสมุดสุขภาพประจําตัวของลูกจาง และใหบันทึกผลการตรวจสุขภาพ นายจางเก็บบันทึกผลการ
ตรวจสุขภาพไวไมนอยกวา 2 ป นับแตวันสิ้นสุดการจาง
4. กําหนดใหกรณีที่พบความผิดปกติของลูกจาง หรือลูกจางมีอาการ หรือเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํ า งาน ให น ายจ า งจั ดให ลู กจ า งได รั บ การรั ก ษาพยาบาลทั น ที และใหสงผลการตรวจสุขภาพต อ พนั กงานตรวจ
ความปลอดภัยตามแบบและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
5. กรณีลูกจางมีหลักฐานทางการแพทยแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมได ใหนายจางเปลี่ยนงาน
ใหตามสมควร โดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง
6. บทเฉพาะกาล กําหนดใหการดําเนินการของนายจางตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และ
วิธีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 อยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการตามกฎกระทรวงฉบับนี้
5. เรื่อง รางกฎหมายลําดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 รวม 11 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ อนุ มั ติห ลั ก การร างกฎกระทรวง จํานวน 7 ฉบับ และเห็น ชอบในหลั ก การ
รางประกาศและรางระเบียบ จํานวน 4 ฉบับ รวม 11 ฉบับ ตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณา
ดวย แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง รางระเบียบ และรางประกาศ
รางกฎหมาย
สาระสําคัญ
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1. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิ ธี ก า ร คั ด เ ลื อ ก ก ร ร ม ก า ร ผู แ ท น
คณะกรรมการลุ ม น้ํ า ในคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ….
2. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และ
วิธีการไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ํา ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กรรมการผูแทนองคกร
ผู ใ ช น้ํ า และกรรมการลุ ม น้ํ า ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พ.ศ. ….

3. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการพนจากตําแหนงของกรรมการผูแทน
อ ง ค ก ร ผู ใ ช น้ํ า แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ลุ ม น้ํ า
ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ อั น เนื่ องมาจากเหตุ บ กพร อง
หรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อม
เสีย หรือหยอนความสามารถ พ.ศ. ….

4. ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค
หนาที่และอํานาจ และการดําเนินงานของ
องค กรผู ใช น้ํ า รวมทั้ งหลั กเกณฑ ขั้ น ตอน
และวิธีการกอตั้งองคกรผูใชน้ํา พ.ศ. ….
5. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และ
วิธีการกําหนดคาทดแทนแกบุคคลซึ่งกักเก็บ
น้ําไว ตองสูญเสียน้ําที่กักเก็บไวเพื่อบรรเทา
ความเดื อ ดร อ นในการอุ ป โภคบริ โ ภคของ
ประชาชนในพื้นที่ พ.ศ. ….

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการ
ลุมน้ําในคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
กําหนดหลักเกณฑแ ละวิธี การได มาซึ่ ง กรรมการลุ มน้ํ าผูแ ทนองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น กรรมการลุมน้ําผูแทนองคกรผูใชน้ํา และกรรมการ
ลุมน้ําผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ โดยกําหนด
วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กกรรมการลุ ม น้ํ า ผู แ ทนองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
กําหนดวิธีการคัดเลือกกันเองและคุ ณสมบัติ ของผูแทนองค กรผูใช น้ํ า
ซึ่งถูกเสนอชื่อโดยองคกรผู ใชน้ําที่ ไดจ ดทะเบีย นก อตั้ง ขึ้น และมี ก าร
ดําเนิน การอยูในเขตลุมน้ํานั้น กําหนดวิธีการสรรหากรรมการลุมน้ํา
ผูทรงคุณวุฒิ กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ลุมน้ําผูทรงคุณวุฒิ และกําหนดบทรองรับการไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ํา
ผูแทนองคกรผูใชน้ําในวาระเริ่มแรก
กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพ น จากตํ า แหน ง ของกรรมการลุ ม น้ํ า
ผูแทนองคกรผูใชน้ําและกรรมการลุมน้ําผูทรงคุณวุฒิ อันเนื่องมาจาก
เหตุบ กพรองหรือไมสุจ ริตต อหนา ที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หยอนความสามารถ โดยกําหนดใหในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการลุม
น้ําผูแทนองคกรผูใชน้ําหรือกรรมการลุมน้ําผูทรงคุณวุฒิ ตองยึดถื อ
หลักเกณฑดานจริย ธรรมในเรื่องที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนด
วิธีดําเนินการกรณีที่มีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวากรรมการลุ มน้ํา
ผูแทนองคกรผูใชน้ําหรือกรรมการลุมน้ําผูทรงคุณวุฒิคนใด มีพฤติการณ
หรือขอเท็จจริงที่เปนการฝาฝนหลักเกณฑดานจริยธรรม และกําหนดให
นําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามกฎหมายวาดวย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณดวย
โดยอนุโลม
กําหนดวัตถุประสงค หนาที่และอํานาจ และการดําเนินงานขององคกร
ผูใชน้ํา หลักเกณฑ ขั้น ตอน วิธีการกอตั้งองค กรผูใชน้ํ า รวมทั้งเหตุ
แหงการเลิกการดําเนินงานขององคกรผูใชน้ํา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดคาทดแทนแกบุคคลซึ่งกักเก็บน้ําไว
ที่ตองสูญเสียน้ําที่กักเก็บไวเพื่อบรรเทาความเดือดรอนในการอุปโภค
บริโภคของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดภาวะน้ําแลงอยางรุนแรง โดยกําหนด
วิ ธี ก ารตรวจสอบปริ ม าณน้ํ า ที่ ผู สู ญ เสี ย น้ํ า ต อ งสู ญ เสี ย ไปเพื่ อ การ
กํ า หนดค า ทดแทน กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณากํ า หนด
คาทดแทนใหแกผูสูญเสียน้ํา ซึ่งประกอบดวยพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ
และผูแทนจากภาคเอกชนที่ มีภูมิลําเนาอยู ในพื้นที่ ที่ไดมีการเฉลี่ ย น้ํา
กําหนดหลักเกณฑ การกํ าหนดคา ทดแทน และกําหนดใหห นว ยงาน
ผูรับผิดชอบจายคาทดแทนการสูญเสียน้ํา โดยใหใชเงินจากงบประมาณ
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6. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และ
วิธีการชดเชยความเสียหายแกเจาของหรือผู
ครอบครองที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ก อ สร า งจากการ
ดํ า เนิ น การเพื่ อ ป อ งกั น และแก ไ ขภาวะน้ํ า
ทวม พ.ศ. ….

7. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิ ธี ก ารกํ า หนดค า ทดแทนการใช ที่ ดิ น หรื อ
สิ่ ง ก อ สร า ง และชดเชยความเสี ย หายแก
ทรัพยสินของเจาของ หรือผูครอบครองที่ดิน
หรื อ สิ่ ง ก อ ส ร า งจ า ก ก าร ใช ที่ ดิ น ห รื อ
สิ่งกอสรางเพื่อการปองกันและแกไขภาวะน้ํา
แลง และภาวะน้ําทวม พ.ศ. ….

8. ร างประกาศสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี เรื่ อง
หลักเกณฑและวิธีการสั่งใหบุคคลซึ่งกักเก็บ
น้ํ า ไว ต อ งเฉลี่ ย น้ํ า เพื่ อ บรรเทาคว าม
เ ดื อ ด ร อ น ใ น ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค ข อ ง
ประชาชนในพื้นที่ พ.ศ. ….

9. รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนําเงินคาทดแทนหรือ

รายจายประจําป งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่ที่เขาไปในที่ดินหรือสิ่งกอสราง
ของบุคคล เพื่อทําการสํารวจ ตรวจสอบ หรือเก็บรวบรวมขอเท็จจริง
ตาง ๆ รวมทั้งทําลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟนตนไมขุดดิน ปดกั้นแนวเขตที่ดิน
รื้ อ ถอนสิ่ ง ก อ สร า งซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น บ า นเรื อ นที่ อ ยู อ าศั ย ของบุ ค คล หรื อ
ดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปนแกการปองกันและแกไขภาวะน้ําทว มได
โดยกําหนดใหตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดคาชดเชยความเสียหาย
แกทรัพยสินของผูเสียหาย ซึ่งประกอบดวยพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ
และผูแทนจากภาคเอกชนซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ลุมน้ําที่ทรัพยสินของ
ผูเสียหายตั้งอยู และกําหนดหลักเกณฑการพิจารณากําหนดคาชดเชย
ความเสียหาย และกําหนดใหหนวยงานผูรับผิดชอบจายคาชดเชยความ
เสี ย หาย โดยให ใ ช เ งิ น จากงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารกํ า หนดค า ทดแทนการใช ที่ ดิ น หรื อ
สิ่ ง ก อ สร า ง และชดเชยความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการที่ พ นั ก งาน
เจาหนาที่ใชที่ดินหรือสิ่งกอสรางของบุคคลใด ๆ เพื่อกอสราง วางสิ่งของ
สูบน้ําหรือระบายน้ําผานหรือเขาไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณใด ๆ เพื่อ
ประโยชนในการปองกันและแกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม โดย
กําหนดใหตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดคาทดแทนหรือคาชดเชย
ความเสี ย หายแก ผู เ สี ย หาย ซึ่ ง ประกอบด ว ยพนั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง
ปฏิบัติการอยูในพื้นที่ที่ที่ดินหรือสิ่ งกอสรางของผู เสียหายตั้งอยู และ
ผูแทนจากภาคเอกชนที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ที่ที่ดินหรือสิ่งกอสรางของ
ผูเสียหายตั้งอยู และกําหนดใหหนวยงานผูรับผิดชอบจายคาทดแทน
หรื อ ค า ชดเชยความเสี ย หายให แ ก ผู เ สี ย หาย โดยให ใ ช เ งิ น จาก
งบประมาณรายจายประจําป งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสั่งใหบุคคลซึ่งกักเก็บน้ําไว ตองเฉลี่ยน้ํา
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขต
ภาวะน้ําแลงอยางรุนแรงและเพื่อปองกันปญหาการแยงชิงน้ําในพื้ นที่
เขตภาวะน้ําแลงอยางรุนแรง โดยกําหนดใหในพื้นที่ที่มีประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีกําหนดใหเปนเขตภาวะน้ําแลงอยางรุนแรง ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีหนาที่และอํานาจสํารวจตรวจสอบแหลงกักเก็บน้ํา ปริมาณ
น้ําในแหลงกักเก็บ น้ําและจํานวนผูเดือดรอน หรือเขาไปในที่ดิน ของ
บุคคลซึ่งกักเก็บน้ําไวเพื่อสํารวจตรวจสอบแหลงกักเก็บน้ํา และปริมาณ
น้ําในแหลงกักเก็บน้ําโดยตองดําเนินการเทาที่จําเปน
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการนําเงิน ค าทดแทนหรื อคาชดเชยความ
เสียหายไปวางตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคาร
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คาชดเชยความเสียหายไปวางตอศาล หรือ
สํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคาร
ออมสิ น และวิ ธี การรั บ เงิ น ค า ทดแทนหรื อ
คาชดเชยความเสียหาย พ.ศ. ….

ออมสิน และวิธีการรับเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหาย ใน
กรณีที่ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายที่หนวยงาน
ผูรับผิดชอบจายใหตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 60 วรรค
สอง มาตรา 66 วรรคสาม หรือมาตรา 76 วรรคสาม แลวแตกรณี ไม
ยินยอมตกลงในจํานวนเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหาย หรือ
พนกําหนดเวลาการติดตอรับเงินดังกลาวแลว
10. รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบัตร วิธีการขอบัตร แบบบัตร และ
กํ า หนดแบบบั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งาน อายุของบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากร
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา น้ํา พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
11. รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กํ า หนดหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บปรั บ ในกรณี ที่ ผู ก ระทํ า
ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ วิ ธี ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง ความผิดตามมาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 87 มาตรา 88 มาตรา 89
คณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. ….
มาตรา 91 และมาตรา 92 แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําฯ ยินยอม
ใหเปรียบเทียบปรับ
6. เรื่ อ ง ร า งพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น ในพื้ น ที่ บ างส ว นในท อ งที่ เ ขตลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง
ชลบุรี อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อ
ดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางสวนใน
ท องที่ เ ขตลาดกระบั ง กรุ งเทพมหานคร อํ า เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอําเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง เพื่อดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางสวนในทองที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอศรีราชา อําเภอ
บางละมุง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อกอสรางยานสถานี ทางเขาออกสถานี
ทางรถไฟ และดําเนินกิจการที่เปนประโยชนแกกิจการรถไฟ ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน หรือ
อยูภายใตวัตถุประสงคของการจัดตั้งการรถไฟแหงประเทศไทย
เศรษฐกิจ - สังคม
7. เรื่อง โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยน้ํารวมกับโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนสิรินธร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบให การไฟฟ า ฝ า ยผลิต แห งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนิน โครงการโรงไฟฟา พลั ง งาน
แสงอาทิตยทุนลอยน้ํารวมกับโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนสิรินธร ในวงเงินลงทุนรวม 2,265.99 ลานบาท
2. อนุ มั ติ ก ารเบิ ก จ า ยงบประมาณลงทุ น ประจํ า ป 2562 สํ า หรั บ โครงการโรงไฟฟ า พลั ง งาน
แสงอาทิตยทุนลอยน้ํารวมกับโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนสิรินธร รวมเปนเงินทั้งสิ้น 643.09 ลานบาท
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3. เห็ น ชอบให ห น ว ยงานต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งสนั บ สนุ น และเร ง รั ด การพิ จ ารณาในขั้ น ตอน
การขออนุ ญาต ขออนุ มัติ และขอความเห็ น ชอบให กฟผ. เขาดําเนิน กิจ การใด ๆ ของโครงการโรงฟาพลังงาน
แสงอาทิ ต ย ทุน ลอยน้ํ า ร ว มกั บ โรงไฟฟ า พลั งน้ํ า เขื่อนสิริน ธร ทั้งนี้ เพื่อใหส ามารถดําเนิน การไดตามที่กําหนดใน
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP 2018)
สาระสําคัญของเรื่อง
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยน้ํารวมกับโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนสิรินธร ตั้งอยูในพื้นที่
เขื่อนสิรินธร อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ติดตั้งทั้งหมด 450 ไร สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเฉลี่ ย
ประมาณ 87.53 ลานหนวยตอป มีกําหนดจายไฟฟาเขาระบบเดือนธันวาคม 2563 โดยจะบริหารจัดการรวมกับ
โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนสิรินธรที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดกําลังผลิต 36 เมกะวัตต เปนการผสมผสานระหวางพลังงาน
ไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาพลังน้ําและโรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยบนทุนลอยน้ํา วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,265.99
ลานบาท เปนเงินตราตางประเทศ 1,537.74 ลานบาท และเงินบาท 728.25 ลานบาท ซึ่งการไฟฟาฝายผลิตแห ง
ประเทศไทยจะพิจารณาฐานะการเงิน สภาวะตลาดเงินตลาดทุน วิธีการกูเงินและเงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อใหไดรับ
ประโยชนสูงสุด โดยจะพิจารณาแหลงเงินทุนจากเงินรายไดการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและจากการออก
พันธบัตรหรือการกูเงินจากสถาบันการเงินตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โครงการฯ ไดบรรจุไวภายใตแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP 2018) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (30 เมษายน 2562) เห็นชอบแลว
8. เรื่อง รายงานผลการดําเนินการของสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การพัฒนาระบบการสอบวัดความรู ความสามารถ
ทั่วไปใหเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้
1. รับทราบการพัฒนาระบบการสอบวัดความรูความสามารถทั่วไปใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ
2. ให สํานักงาน ก.พ. หารือรวมกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทตาง ๆ
ที่อยูภายใตกํากับของฝายบริหาร ไดแก สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร และ
สํานักงานตํารวจแหงชาติถึงความจําเปน เหมาะสม และความเปนไปไดในการดําเนินการตามประเด็นตาง ๆ ใหได
ขอยุติกอนดําเนินการตามขั้นตอนตอไปในประเด็น ดังนี้ (1) การนําหลักสูตรการสอบและเกณฑการตัดสินการสอบ
ผานการสอบภาค ก. ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. ไปปรับใชเปนสวนหนึ่งในหลักสูตรการสอบและการตัดสินการ
สอบผานฯ ของหนวยงานตนเอง เพื่อใหแนวทางในการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการเปนมาตรฐานเดียวกัน และ (2)
การนําหนังสือรับรองผลการสอบผานการสอบภาค ก. ของสํานักงาน ก.พ. ไปใชแทนผลการสอบผานการสอบภาค ก.
ของหนวยงานตนเองได ทั้งนี้ ใหนําความเห็นและขอสังเกตของหนวยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณารวมดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการ
ดําเนินการของสํานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (การสอบภาค ก.)
ใหเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดําเนินการ รวมทั้งหลักสูตร
และเกณฑการตัดสินการสอบผานการสอบภาค ก. ของสํานักงาน ก.พ. ไดดังนี้
หัวขอ

รายละเอียด
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รูปแบบการดําเนินการจัดการ - การดําเนินการสอบภาค ก. ประจําปงบประมาณ จะเปดรับสมัครสอบชวงเดือน
สอบภาค ก.
กุมภาพันธหรือเดือนมีนาคมและดําเนินการจัดสอบในเดือนมิถุนายนหรือเดือน
กรกฎาคมตามศูนยสอบทั่วประเทศทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
- การดําเนินการสอบภาค ก. ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะเปดรับสมัครสอบ
เฉพาะระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตลอดทั้งป โดยที่ผานมาตั้งแตป พ.ศ.
2559 – 2561 มีจํานวนผูสมัครสอบรวมทั้งสิ้น 3,840 คน มีผูมาสอบ 3,059 คน
มีผูสอบผาน จํานวน 367 คน คิดเปนรอยละ 12 ของผูเขาสอบ
- การดําเนินการสอบภาค ก. สําหรับสวนราชการ เปนการจัดสอบภาค ก. ใหแก
ผูสอบที่สอบผานการสอบภาค ข. หรือการสอบภาค ค. เพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการของสวนราชการตาง ๆ
- หลักสูตรและเกณฑการตัดสินการสอบผานการสอบภาค ก.
หลักสูตรการสอบภาค ก.

สถิติจํานวนผูสมัครสอบและ
ผูส อบผาน

เกณฑการตัดสินการสอบผานการ
สอบภาค ก.
- ไมต่ํากวารอยละ 60 ในระดับต่ํา
กวาปริญญาตรีและปริญญาตรีและไม
ต่ํากวารอยละ 65 ในระดับปริญญาโท

- วิชาความสามารถในการคิด
วิเคราะห ไดแก
(1) การวิเคราะหเชิงภาษา เชน การ
ใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความ
เขาใจในการอานภาษาไทย
(2) การวิเคราะหเชิงนามธรรม เชน
การคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงคํา
การหาขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจาก
ขอความ สัญลักษณ และ (3) การคิด
วิเคราะหเชิงปริมาณ เชน การ
แกปญหาทางคณิตศาสตรเบื้องตน
- วิชาภาษาอังกฤษ
- ไมต่ํากวารอยละ 50 ในทุกระดับ/ใช
ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นแทนได
- วิชาความรูและลักษณะการเปน
- ไมต่ํากวารอยละ 60 ในทุกระดับ
ขาราชการที่ดี
การดําเนินการสอบภาค ก. ที่สํานักงาน ก.พ. เปนผูดําเนินการจัดสอบทั้งหมดใน
แตละปจะมีผูสมัครสอบจํานวนประมาณ 500,000 – 600,000 คน โดยจาก
ขอมูลสถิติผูสอบผานการสอบภาค ก. ตั้งแตป พ.ศ. 2537 - 2561 พบวา มีผูมีที่
ไดรับหนังสือรับรองผลการสอบผานทั้งหมด จํานวน 572,860 คน แบงเปน
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 16,852 คน
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.)/อนุปริญญา จํานวน 86,842 คน
- ระดับปริญญาตรี จํานวน 446,666 คน
- ระดับปริญญาโท จํานวน 22,500 คน
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นอกจากนี้ ปจจุบันมีหนวยงานรัฐหลายแหง ซึ่งรวมถึงสํานักงาน ก.ก. ไดทําความ
ตกลงรวมกับสํานักงาน ก.พ. ในการนําหนังสือรับรองผลการสอบผานการสอบ
ภาค ก. ของสํานักงาน ก.พ. ไปใชในการสมัครสอบภาค ข. ของหนวยงานดวย
แลว
แนวทางการใชหนังสือรับรอง ผูที่สอบผานการสอบภาค ก. จะไดรับหนังสือรับรองผลการสอบผาน โดยผูสอบ
ผลการสอบผาน การสอบภาค ผานสามารถนําหนังสือรับรองผลฯ ไปใชในขั้นตอนของการสอบภาค ข. และการ
ก.
สอบภาค ค. ซึ่งดําเนินการโดยสวนราชการตอไป
ประโยชน
การนําหนังสือรับรองผลฯ ไปใชกับหนวยงานรัฐประเภทอื่นจะสามารถทําให
ประหยัดงบประมาณในการดําเนินการสอบ และเปนประโยชนตอประชาชนที่ไม
ตองสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปหลายครั้ง
9. เรื่อง ขออนุมัติใชงบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อเปนคาใชจายไปพลางกอน
ของสํานักงานสภาเกษตรแหงชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหสํานักงานสภาเกษตรแหงชาติ (สกช.) ใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจํ าเปน จํานวน 180.807
ล า นบาท ไปพลางก อ น เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยตามกิ จ กรรมและรายการที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น การในช ว งที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไมประกาศใชบังคับ โดยใหนําหักออกจาก
งบประมาณของ สกช. เมื่อพระราชบัญญัติดังกลาวประกาศใชบังคับแลวตอไป
10. เรื่อง รายงานประจําครึ่งป (มกราคม – มิถุนายน 2562) ของธนาคารแหงประเทศไทย (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอรายงานประจําครึ่งป (มกราคม – มิถุนายน
2562) ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ตามมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งแรกของป 2562 ขยายตัวอยูที่รอยละ 2.6 ลดลงจากชวงครึ่งหลังของ
ป 2561 ที่ขยายตัวอยูที่รอยละ 3.4 โดยสาเหตุมาจากการสงออกสินคาหดตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศ
คูคาสําคัญและปริมาณการคาโลก และจํานวนนักทองเที่ยวจีนและรายจายของนักทองเที่ยวที่ลดลง ขณะที่การบริโภค
ภาคเอกชนยังเปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ โดยกําลังซื้อของครัวเรือนขยายตัวในอัตราที่สูง ซึ่งสวนหนึ่ง
มีปจจัยมาจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2561 สําหรับการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงเนื่องจาก
แนวโนมการสงออกและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจลดลง สวนการใชจายภาครัฐโดยรวมขยายตัวและมีสวนชวย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เสถี ยรภาพเศรษฐกิ จ การเงิ นในประเทศ อัตราเงินเฟ อทั่ว ไปลดลงจากราคาน้ํามัน ขายปลี ก ใน
ประเทศที่ปรับลงตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก และอัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับลดลงตามราคาอาหารสําเร็จรูปและ
คาเชาบาน ขณะที่อัตราการวางงานยังทรงตัวในระดับต่ํา สําหรับเสถียรภาพดานตางประเทศของไทยอยูในเกณฑดี
อยางตอเนื่องและสามารถรองรับความผันผวนของตลาดการเงินโลกได เนื่องจากดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเกินดุล
สัดสวนหนี้ตางประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศอยูในระดับต่ํา และสัดสวนเงินสํารองระหวางประเทศตอหนี้
ตางประเทศระยะสั้น อยูในระดับสู งตามเกณฑมาตรฐานสากล คาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็ง คา ขึ้ น
สถานการณการเมืองในประเทศมีเสถียรภาพ
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2. การดําเนินงานของ ธปท. โดยมีการจัดทําแนวทางการดําเนินงานและประเมินผล 3 ดาน ไดแก
(1) ดานนโยบายการเงิ น และนโยบายอั ต ราแลกเปลี่ ย น (2) ดานสถาบัน การเงิน และ (3) ดานนโยบายระบบ
การชําระเงิน สรุปได ดังนี้
ดาน
(1) นโยบาย
การเงินและ
นโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยน

(2) สถาบัน
การเงิน

แนวทางการดําเนินงานและประเมินผล
นโยบายการเงิน : คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบ
เปาหมายเงินเฟอแบบยืดหยุน (Flexible Inflation Targeting) (กําหนดอัตราเงินเฟอทั่ ว ไป
เฉลี่ยทั้งปที่รอยละ 2.5 ± 1.5) ที่ใหความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพราคาเปาหมายเปนหลัก
ควบคูกับการดูแลการขยายตัวของเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ
โดยในชวงครึ่งแรกของป 2562 กนง. ใหคงอัตราดอกเบี้ยไวที่รอยละ 1.75 ตอป
นโยบายอั ต ราแลกเปลี่ ย น : ในช ว งครึ่ ง แรกของป 2562 กนง. ติ ด ตามและดู แ ลอั ต รา
แลกเปลี่ ย นไม ใ ห ผั น ผวนเกิ น ไปจนกระทบต อ การปรั บ ตั ว ของภาคธุ ร กิ จ โดยเฉพาะการ
เคลื่อนไหวจากเงินทุนเคลื่อนยายระยะสั้นเพื่อเก็งกําไร กนง. จึงสนับสนุนให ธปท. เตรียม
มาตรการตาง ๆ สําหรับดูแลการไหลเขาของเงินทุนในระยะสั้น รวมถึงผอนคลายกฎเกณฑ
เงินทุนเคลื่อนยายดานขาออกอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหเอกชนบริหารจัดการความเสี่ยงดาน
อัตราแลกเปลี่ยนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ กนง. ไดติดตามพัฒนาการและประเมินความ
เสี่ยงตอเสถียรภาพระบบการเงินอยางตอเนื่องดวย
1. การติดตามและประเมินความเสี่ยงที่มีตอเสถียรภาพระบบการเงิน ธปท. พบวา ภาพรวม
ของระบบการเงินไทยยังมีเสถียรภาพ แตยังคงมีความเสี่ยงบางจุดที่อาจสรางความเปราะบาง
ต อระบบการเงิ น ในอนาคต ไดแก หนี้ครัว เรือนยังคงอยูในระดับ สู ง มาตรฐานสิน เชื่อ ของ
ธนาคารพาณิชยและผูประกอบธุรกิจการเงินที่มิใชธนาคารลดลง ความเสี่ยงอุปทานคงคางใน
ตลาดอสังหาริมทรัพย พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น และสินทรัพยของสหกรณ
ออมทรัพยที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง
2. การออกนโยบายกํากับสถาบันการเงิน ไดแก ปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อสวน
บุคคลใหครอบคลุมถึงสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน ดําเนินโครงการแกไขปญหาหนี้สวน
บุคคลที่ไมมีหลักประกัน (สามารถชวยลูกหนี้ใหปรับโครงสรางหนี้ไดสําเร็จรวม 1,547 ราย
มี ลู ก หนี้ ที่ ชํ า ระหนี้ เ สร็ จ สิ้ น 35 ราย) ออกประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ เ พื่ อ ส ง เสริ ม การนํ า
เทคโนโลยีมาพัฒนาการใหบริการทางการเงิน ขยายขอบเขตการกํากับดูแลดานการใหบริการ
แกลูกคาอยางเปนธรรม สนับสนุนและใหความรวมมือในการกํากับดูแลสหกรณ ออมทรั พย
ปรับปรุงหลักเกณฑการทําความรูจักลูกคาและการแลกเปลี่ยนขอมูลการกํากับดูแลสถาบั น
การเงินระหวางธนาคารกลางในภูมิภาค
3. การดําเนินนโยบายสถาบันการเงินในเวทีระหวางประเทศ ธปท. ไดเจรจาเปดเสรีภาค
ทางการเงิน โดยเจรจาเกี่ยวกับการจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs) ระหวางไทยกับ
มาเลเซีย
4. การพั ฒนาระบบสถาบัน การเงิน ไดแก การสนับ สนุน บริการทางการเงิน ผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส การสงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงินและสนับสนุนการธนาคารที่ยั่งยืน
5. ผลการดําเนินงานของระบบธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีเสถียรภาพ
โดยเงินสํารอง เงินกองทุน และสภาพคลองอยูในระดับสูง สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย
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ชะลอตัว สินเชื่ออุปโภคเติบโตเล็กนอย คุณภาพสินเชื่อมีสัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ใน
ภาพรวมทรงตัว
(3) นโยบายระบบ 1. โครงการระบบพรอมเพย (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) มียอดการลงทะเบียนใชบ ริการ
การชําระเงิน
จํานวน 48.8 ลานเลขหมาย โดยมีปริมาณธุรกรรมโอนเงิน 2.2 พันลานรายการ คิดเปนมูลคา
11.3 ลานลานบาท
2. การดําเนินการตามกรอบการพัฒนา 5 ดาน ของแผนกลยุทธระบบการชําระเงิน ฉบับที่
4 ธปท. ไดจัดทําและเผยแพรแผนกลยุทธดังกลาว ซึ่งมีเปาหมายให Digital Payment เปน
ทางเลือกหลักในการชําระเงิน ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก (1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการ
ชําระเงินที่เชื่อมโยงกัน เชน การใชมาตรฐาน Thai Standard QR Code สําหรับการชําระเงิน
และโอนเงิน (2) การสงเสริมนวัตกรรมและบริการการชําระเงิน เชน ผลักดันการพัฒนาบริการ
ชําระเงิน/โอนเงินระหวางประเทศดวย Interoperable QR Code (3) การสงเสริมการเขาถึง
และการใชบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยประชาสัมพันธเผยแพรความรูและสงเสริม
การใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกประชาชนทั่วไปผานสื่อตาง ๆ (4) การกํากับ
ดูแลและการบริหารความเสี่ยง ไดแก กํากับดูแลระบบการชําระเงินของไทยตามมาตรฐานสากล
(IMF และ World Bank) และออกประกาศกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจระบบการ
ชําระเงินและบริการการชําระเงินตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของภายใตพระราชบัญญัติระบบการ
ชําระเงิน พ.ศ. 2560 และ (5) การพัฒนาขอมูลการชําระเงิน โดยอยูระหวางการเชื่อมโยงกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการขอมูลการชําระเงิน
11. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจําครึ่งแรกของป พ.ศ. 2562
(กระทรวงการคลัง)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอรายงานผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ประจํ า ครึ่ ง แรกของป พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 28/7 วรรคสอง แห ง
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. เปาหมายนโยบายการเงิน
กนง. ดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอแบบยืดหยุน (Flexible Inflation
Targeting) โดยกําหนดอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยทั้งปที่รอยละ 2.5 ± 1.5 ซึ่งเปนเปาหมายนโยบายการเงินสําหรับ
ระยะปานกลางและสํา หรับ ป 2562 ที่ ให ความสําคัญ กับ การรักษาเสถียรภาพราคาเปน เปาหมายหลักควบคูกับ
การดูแลเศรษฐกิจใหเติบโตไดเต็มศักยภาพ และการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ
2. การประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินและแนวโนม
2.1 ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม
เศรษฐกิ จ ไทยในช ว งครึ่ ง ป แ รกของป 2562 ขยายตั ว อยู ที่ ร อ ยละ 2.6 ลดลงจาก
ชวงครึ่งหลังป 2561 ที่ขยายตัวอยูที่รอยละ 3.4 โดยสาเหตุมาจากการสงออกสินคาและบริการหดตัวตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญและปริมาณการคาโลกและจํานวนนักทองเที่ยวจีนและรายจายของนักทองเที่ยวที่
ลดลง อยางไรก็ดี จํานวนนักทองเที่ยวกลุมเอเชียไมรวมจีนยังขยายตัวดีตอเนื่อง สวนหนึ่งไดรับผลดีจากมาตรการ
ยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ดานตรวจคนเขาเมือง (Visa on Arrival) ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยัง
เปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ โดยกําลังซื้อของครัวเรือนขยายตัวในอัตราที่สูง ซึ่งสวนหนึ่งมีปจจัยมาจาก
มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยจากภาครัฐ สําหรับการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงเนื่องจากแนวโนมการสงออก
และความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจลดลง สวนการใชจายภาครัฐโดยรวมขยายตัวและมีสวนชวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
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ในป 2562 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมชะลอตัวลงอยูที่รอยละ 3.3 และในป 2563 อยูที่รอยละ 3.7
โดยประเมินจากปริมาณการสงออกสินคาและบริการมีแนวโนมขยายตัวต่ํากวาที่ประเมินไวตามเศรษฐกิจประเทศคูคา
สําคัญและปริมาณการคาโลกที่ชะลอลงจากผลของมาตรการกีดกันทางการคาระหวางจีนและสหรัฐฯ ที่ทวีความ
รุนแรงขึ้น ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนเติบโตชะลอลงจากปกอนตามแนวโนมการ
สงออกสินคาและความเชื่อมั่นในระยะขางหนาที่ปรับลดลง ดานการใชจายภาครัฐมีสวนชวยเศรษฐกิจลดลงจากการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ลาชา
2.2 ภาวะเงินเฟอและแนวโนม
อัตราเงินเฟอทั่วไปชวงครึ่งปแรกของป 2562 เฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.9 ลดลงจากปกอนที่
รอยละ 1.1 โดยสาเหตุเกิดจากราคาพลังงานที่ลดลงตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานในชวง
ครึ่งแรกของป 2562 เฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.6 ลดลงจากปกอนที่รอยละ 0.7 โดยสาเหตุเกิดจากอัตราเงินเฟอพื้นฐาน
กลุมอาหารที่ปรับลดลง ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานกลุมที่ไมใชอาหารปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากการปรับขึ้นคาโดยสาร
สาธารณะเปนสําคัญ สวนอัตราเงินเฟอคาดการณจากผลสํารวจผูประกอบการและผูเชี่ยวชาญเศรษฐกิจระยะสั้นอาจ
ปรับสูงขึ้น
การคาดการณแนวโนมอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2562 และ 2563 อยูที่รอยละ 1.0 เทากัน
สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานในป 2562 และ 2563 คาดวาจะอยูที่เฉลี่ยรอยละ 0.7 และรอยละ 0.9 ตามลําดับ ทั้งนี้
กนง. ประเมิ น ว า อั ตราเงิ น เฟ อของไทยมี แนวโนมต่ํากวาในอดีต สาเหตุเกิดจากการขยายตัวของธุรกิจ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ที่ทําใหการแขงขันดานราคาสูงขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ทําให
ตนทุนการผลิตลดลง ตลอดจนการเขาสูสังคมสูงวัยที่อาจทําใหการบริโภคชะลอลง
2.3 เสถียรภาพระบบการเงิน
สถาบันการเงินมีฐานะการเงินที่เขมแข็งสะทอนจากเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยที่อยูใน
ระดับสูง โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2562 ระบบธนาคารพาณิชย ไทยมี เงินสํ ารองสําหรับรองรับ การด อยลงของ
คุณภาพสินเชื่อรอยละ 195.0 ของเงินสํารองพึงกันและมีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) รอยละ 18.2 ซึ่งสูง
กว า เกณฑ ขั้ น ต่ํ า ที่ ธ นาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.) กํ า หนดที่ ร อ ยละ 11 โดยเกณฑ ดั ง กลา วได ร วมอั ต ราส ว น
เงินกองทุ นสว นเพิ่ มเพื่ อรองรั บผลขาดทุ นในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) แลว รวมถึงธุรกิจประกั น ภั ย มี
เงินกองทุนในระดับสูงเชนกัน สําหรับเสถียรภาพภาคตางประเทศของไทยเขมแข็งและอยูในเกณฑดี สะทอนจากเงิน
สํารองระหวางประเทศที่อยูในระดับสูงและดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลตอเนื่อง ขณะที่สัดสวนหนี้ตางประเทศต อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) อยู ใ นระดั บ ต่ํ า อย า งไรก็ ดี กนง. และ
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ไดติดตามความเสี่ยงตอเสถียรภาพระบบทางการเงินใน 3 ประเด็น
ไดแก (1) การกอหนี้ของภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากสินเชื่อหมวดรถยนตและที่อยูอาศัยที่เพิ่มขึ้น (2) ความ
เสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย หลังจากที่เกณฑมาตรการกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (Loan to Value: LTV) มีผล
บังคับใช จํานวนบัญชีสินเชื่อที่อยูอาศัยปลอยใหมปรับลดลงและมีความเสี่ยงจากอุปทานคงคางยังมีอยู เนื่องจากอุป
สงคตางชาติโดยเฉพาะจีนมีสัญญาณชะลอลง และ (3) พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นที่มีอยูตอเนื่องในภาวะ
อัตราดอกเบี้ยต่ําเปนเวลานานและอาจนําไปสูการประเมินความเสี่ยงต่ํากวาที่ควร โดยเฉพาะสินทรัพยของสหกรณ
ออมทรัพยที่ขยายตัวอยางตอเนื่องและมีนัยตอความเสี่ยงเชิงระบบมากขึ้น
3. การดําเนินนโยบายการเงิน
กนง. ได ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ นโยบายการเงิ น 4 ด า น ได แ ก (1) อั ต ราดอกเบี้ ย (2) อั ต รา
แลกเปลี่ยน (3) การรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และ (4) การสื่อสารนโยบายการเงิน สรุปได ดังนี้
ดาน
การดําเนินการ
(1) อัตราดอกเบี้ย
กนง. ใหคงอัตราดอกเบี้ยไวที่รอยละ 1.75 ตอป ซึ่งเปนอัตราที่สนับสนุนตอการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในสถานการณเศรษฐกิจโลกที่มีความไมแนนอน
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(2) อัตราแลกเปลี่ยน

กนง. ไดติดตามและดูแลอัตราแลกเปลี่ยนไมใหผันผวนเกินไปจนกระทบตอการ
ปรับตัวของภาคธุรกิจโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของเงินทุนเคลื่อนยายระยะสั้น
เพื่อเก็งกําไร และให ธปท. เตรียมมาตรการตาง ๆ สําหรับดูแลการไหลเขาของ
เงินทุนในระยะสั้น รวมถึงผอนคลายกฎเกณฑเงินทุนเคลื่อนยายดานขาออก
อยางตอเนื่อง
(3) การรักษา
กนง. ไดประเมินและสนับสนุนให ธปท. ดําเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบ
เสถียรภาพระบบ
การเงิ น ได แก (1) ออกหลักเกณฑกํ ากับ ดูแลการประกอบธุร กิจ สิน เชื่ อ ที่ มี
ทะเบี ย นรถเป น ประกัน รวมถึงรว มมือกับ ธนาคารพาณิช ยในการศึกษาและ
การเงิน
จัดทําแนวนโยบายการใหสินเชื่ออยางเหมาะสม และกําหนดมาตรฐานกลางใน
การคํานวณภาระผอนชําระหนี้เทียบกับรายได (2) ออกมาตรการกํากับดูแล
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู อ าศั ย เพื่ อ ช ว ยลดการสะสมความเปราะบางในภาค
อสังหาริมทรัพย (3) กํากับดูแลสหกรณออมทรัพยเพื่อเรงผลักดันเกณฑ การ
กํากับดูแลที่สําคัญ เชน ดานเครดิต สภาพคลอง และการกอหนี้ของลูกหนี้ ให
ออกบังคับใชโดยเร็ว รวมถึงดูแลความเสี่ยงเชิงระบบเพิ่มเติมในกลุมธุรกิจขนาด
ใหญบางกลุมที่ระดมทุนอยางตอเนื่องในชวงที่อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํา
(4) การสื่อสารนโยบาย กนง. ใช วิ ธี ก ารจั ด ประชุ ม นั ก วิ เ คราะห (Analyst Meeting) เพื่ อ นํ า เสนอ
การเงิน
แนวโนมเศรษฐกิจ และแนวนโยบายการเงิน โดยมีประธานและรองประธาน
กนง. ใหความเห็นและตอบคําถามของนักวิเคราะหรวมกับผูบริหารระดับสูงของ
ธปท.
4. ประเด็นสําคัญอื่น ๆ ที่ กนง. ใหความสําคัญในการดําเนินนโยบายการเงิน
การใหความยืดหยุนกับเปาหมายอัตราเงินเฟอ เชน มองเปาหมายในระยะปานกลางและมองไป
ขางหนา (Forward-looking) มากขึ้น ซึ่งจะชวยใหนโยบายการเงินสามารถใหความสําคัญกับเปาหมายดานอื่น ๆ
ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพระบบการเงินไดมากขึ้น
12. เรื่อง รายงานความคืบหนาผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 และ 10 กันยายน 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เสนอ ดังนี้
1. ความกาวหนาผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 และ10 กันยายน 2562
2. การคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยแลงและอุทกภัยภาคใต
3. เห็นชอบตอมาตรการพื้นที่เสี่ยงภัยแลงป 2562/63 และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใตป 2562 โดยให
หนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
สาระสําคัญ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงขอรายงานผลความ
คืบหนาการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี พรอมการคาดการณพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค และ
การเกษตรในป 2562/2563 ซึ่งพื้นที่สวนใหญของประเทศ (ยกเวนภาคใต) ฤดูแลงป 2562/63จะเริ่มตนตั้งแตวันที่
1 พฤศจิกายน 2562 และมาตรการรองรับ และในชวงนี้เปนฤดูฝนของภาคใตจึงไดมีการคาดการณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ภาคใต ป ลายเดื อนตุล าคมถึ งเดือนพฤศจิ กายน 2562 และมาตรการรองรับ เพื่อกําหนดแนวทางใหห นวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น กับชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
สรุปไดดังนี้
1. ความคืบหนาการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
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ในชวงปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2562 เกิดพายุโพดุลและคาจิกิ สงผลใหมีการกักเก็บน้ํา
เพื่อลดผลกระทบจากปญหาน้ําทวมและเก็บน้ําไวใชประโยชนในฤดูแลง ในแหลงน้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
และแหลงน้ําธรรมชาติทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 7,785 ลานลูกบาศกเมตร (จากเดิม 44,583 ลานลูกบาศกเมตร เปน
52,368 ลานลูกบาศกเมตร) แบงออกเปน ภาคเหนือ 2,254 ลานลูกบาศกเมตร ภาคกลาง 392 ลานลูกบาศกเมตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,784 ลานลูกบาศกเมตร ภาคตะวันออก 275 ลานลูกบาศกเมตร ภาคตะวันตก 1,933
ลานลูกบาศกเมตร และภาคใต 147 ลานลูกบาศกเมตร และแหลงน้ําขนาดใหญและกลางทั้งประเทศที่เคยมีปริมาณ
น้ํานอยกวารอยละ 30 ของความจุ จากเดิมที่มีจํานวน 146 แหง ลดลงจํานวน 75 แหง สวนใหญอยูในพื้นที่ลุมน้ําชี
และลุมน้ํามูล จํานวน 46 แหง
สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งไดรับอิทธิพลพายุทั้ง 2 ลูก และสงผลกระทบโดยตรงบริเวณลุม
น้ําชี และลุมน้ํามูล ทําใหสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้น 2,485 ลานลูกบาศกเมตร (จากเดิม 4,089 ลานลูกบาศกเมตร
เปน 6,574 ลานลูกบาศกเมตร) นอกจากนี้ ยังไดมีการเก็บน้ําในลําน้ําสายหลัก และลําน้ําสาขา โดยการใชเขื่อน
ระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา ฝาย เพื่อสํารองน้ําไวใชในฤดูแลง
อยางไรก็ตาม สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติไดเสนอมาตรการรองรับใหคณะกรรมการทรัพยากร
น้ําแหงชาติเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 และจะรายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบเปน
ระยะตอไป
2. การคาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยแลง ป 2562/63 และมาตรการรองรับ
สํ า นั กงานทรั พยากรน้ํ า แห งชาติ รว มบูร ณาการกับ หนว ยงานที่เ กี่ ย วข อ ง เพื่อวิเคราะห ติ ด ตาม
สถานการณ น้ํ า โดยได ส รุ ป การคาดการณ พื้น ที่เสี่ย งภัย แลงป 2562/63 (เริ่มตั้งแตวัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2562)
พรอมมาตรการรองรับสถานการณ สรุปไดดังนี้
1) ดานการอุปโภคบริโภค มีการคาดการณพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
จากพื้ น ที่ ส าขาให บ ริ ก ารของการประปาส ว นภู มิ ภ าค ต อ งเฝ า ระวั ง พื้ น ที่ เ สี่ ย งขาดแคลนน้ํ า จํ า นวน 42 สาขา
22 จังหวัด 56 อําเภอ จํานวนผูใชน้ํา 717,765 ราย ทั้งนี้ การประปาสวนภูมิภาค และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดจัดทํา
แผนและมาตรการรองรับไวแลว นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มี
ปริมาณฝนสะสมนอย ไมอยูในเขตพื้นที่ชลประทาน และไมมีแหลงเก็บน้ําสํารอง อาจประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค ในแตละทองถิ่น จํานวน 38 จังหวัด แบงเปน ภาคเหนือ 16 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 จังหวัด ภาคกลาง 10 จังหวัด ภาคตะวันออก 3 จังหวัด และภาคตะวันตก 2 จังหวัด จึงตองมีการจัดทําแผนและ
มาตรการสํารองน้ําลวงหนา
2) ดานการเกษตร มีการคาดการณมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําในเขตชลประทาน ที่ใชน้ํา
จากอางเก็บน้ําขนาดใหญ แบงออกเปน (1) พื้นที่ที่ไมมีปริมาณน้ําเพียงพอที่จะสนับสนุนการเพาะปลูก จํานวน 5 แหง
(8 จังหวัด) (2) พื้นที่ที่มีปริมาณน้ําเพียงพอเพื่อการเกษตรต อเนื่อง (พืชไร พืชผัก ไมผล ไมยืน) จํานวน 9 แหง
(28 จังหวัด) (3) พื้นที่ที่มีปริมาณน้ําเพียงพอเพื่อการเกษตรนาขาวรอบที่ 2 บางพื้นที่ จํานวน 11 แหง (13 จังหวัด)
และอางเก็บน้ําขนาดกลางมีปริมาณน้ํานอยกวารอยละ 30 ของความจุ ที่สงผลกระทบตอพื้นที่การเกษตร จํานวน
50 แหง สวนพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ํานอกเขตชลประทาน 20 จังหวัด 54 อําเภอ 109 ตําบล ไดแก ภาคเหนือ จํานวน
9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 8 จังหวัด และภาคกลาง จํานวน 3 จังหวัด ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไดรับทราบขอมูลปริมาณน้ําที่สามารถจัดสรรได เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาวางแผนการเพาะปลูกพืช
ฤดูแลงป 2562/63 ใหเหมาะสมตอไปดวยแลว
3) มาตรการรองรั บ สถานการณ ภั ย แล ง เห็ น สมควรมอบหมายให ห น ว ยงานต า ง ๆ
พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
(1) ดานน้ําตนทุน (Supply)
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- กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนสํารองน้ํา
/แหลงน้ําสํารอง/ขุดเจาะบอน้ําบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําดิบ รวมถึงดึงน้ําจากแหลงน้ําใกลเคียง
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดปริมาณน้ําจัดสรรในฤดูแล ง ให
ชัดเจนและแจงใหรับทราบแผน
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ จั ด ทํ า ทะเบี ย นผู ใ ช น้ํ า จากแหล ง น้ํ า
เพื่อตรวจสอบขอมูลแหลงน้ําและเปนขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง
(2) ดานความตองการใชน้ํา (Demand)
เพื่อการอุปโภคบริโภค
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควบคุ ม การใช น้ํ า ของพื้ น ที่ ต อนบน
ใหเปนไปตามแผน เพื่อไมใหเกิดผลกระทบการขาดแคลนน้ําดานอุปโภคบริโภคของพื้นที่ตอนลาง
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควบคุมการผัน น้ําจากลุมน้ําแม ก ลอง
สูลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง ใหเปนไปตามแผน เพื่อสนับสนุนการใชน้ําดานอุปโภคบริโภค
เพื่อรักษาระบบนิเวศ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควบคุมการปลอยน้ําเสีย
จากภาคอุตสาหกรรม และชุมชน ลงสูแหลงน้ํา เพื่อลดปริมาณการใชน้ําดีไลน้ําเสีย
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ติดตามเฝาระวังคุณภาพ
น้ําที่สถานีสูบน้ําดิบสําแลของการประปานครหลวงอยางใกลชิด
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควบคุมและขึ้น ทะเบีย นการเลี้ย งปลา
กระชัง ในแหลงน้ําและลําน้ํา
- กระทรวงคมนาคม สํารวจ ตรวจสอบ ถนนที่เชื่อมตอกับทางน้ําในพื้นที่
ออนไหวตอการทรุดตัวของคันคลองเนื่องจากระดับน้ําลดต่ํากวาปกติ
เพื่อการเกษตร
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ วางแผนการเพาะปลู ก พื ช ฤดู แ ล ง
จัดทําทะเบียนผูปลูกพืช โดยระบุพื้นที่เพาะปลูก และแหลงน้ําที่นํามาใชใหชัดเจน เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณน้ํา
ตนทุน
(3) การติดตามประเมินผล
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ติดตาม
ควบคุมการจัดสรรน้ําใหเปนไปตามแผน
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ติดตาม วิเคราะห ประเมินสถานการณ
และกิจกรรมการใชน้ําอยางใกลชิด
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ติดตาม
เฝาระวัง และรายงานเปนระยะอยางตอเนื่อง ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ํา
(4) การเตรียมการและสรางการรับรู โดยประชาสัมพันธสรางการรับรูใหหนวยงาน
คณะกรรมการลุมน้ํา และประชาชนทราบ
3. คาดการณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใตและมาตรการรองรับ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติรวมบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดมีการประเมินพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย น้ําลนตลิ่ง และน้ําปาไหลหลาก ในชวงเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนป 2562 พรอมมาตรการรองรับ
สถานการณ สรุปไดดังนี้
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ลําน้ํา

1) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต ประกอบดวย
(1) เดือนตุลาคม 2562 มีพื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัด 61 อําเภอ 3๐ ลําน้ํา
(2) เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 มีพื้นที่เสี่ยง 7 จังหวัด 37 อําเภอ 13

2) มาตรการรองรับสถานการณอุทกภัย ดังนี้
(1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตรวจสอบสภาพอาคารบังคับน้ํา ระบบการระบายน้ํา สถานีโทรมาตร ใหมีความพรอมใชงาน
(2) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ํา พรอมจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ํา
หลากโดยใชเกณฑปฏิบัติการ (Rule Curve) ที่ไดปรับปรุงใหม เพื่อชวยปองกันและลดผลกระทบน้ําทวม
(3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย สํารวจ
แหลงน้ําที่มีปริมาณน้ําอยูในเกณฑวิกฤติ พรอมทั้งจัดทําแผนการบริหาร จัดการน้ําหลาก สําหรับเตรียมการบริหาร
จัดการน้ําในชวงฤดูฝนและแผนการปองกัน รับมือ และเผชิญเหตุอุทกภัย
(4) กระทรวงมหาดไทย เตรียมความพรอม วางแผน เครื่องจักร เครื่องมือในการ
ใหความชวยเหลือ พรอมจัดทําแผนการเคลื่อนยายเครื่องจักร เครื่องมือ บริเวณพื้นที่ใกลเคียง มาสนับสนุนในพื้นที่
เสี่ยงอุทกภัย
(5) สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ประชาสัมพันธสรางการรับรูใหกับประชาชน
13. เรื่อง การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษ ในป 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
1. กําหนดใหวันจันทรที่ 30 ธันวาคม 2562 เปนวันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษ อีก 1 วัน
ในป 2562
2. ในกรณีที่หนวยงานใดมีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือมีความจําเปนหรือราชการสําคัญ
ในวันดังกลาวโดยไดกําหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบตอ
การใหบริการประชาชน ใหหัวหนาหนวยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิใหเกิดความเสียหายแก
ทางราชการและประชาชน
3. สวนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหง ธนาคารแหงประเทศ
ไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมใหสอดคลองกับขอกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา การกําหนดใหวันจันทรที่ 30 ธันวาคม
2562 เปนวันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษ ในป 2562 เพื่อใหมีวันหยุดตอเนื่องในชวงเทศกาลขึ้นปใหม ทําใหเกิด
การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในชวงเวลาดังกลาว

14. เรื่อง รางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให ยธ. ไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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2. เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 –
2565) [รางแผนปฏิบัติการฯ] โดยหากจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการดังกลาว โดยไมขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ให ยธ. ดําเนินการได โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง
3. มอบหมายหนวยงานที่เ กี่ยวของตามที่ กําหนดไวในรางแผนปฏิบัติการฯ ดําเนินการให บ รรลุ
ผลตามแผนปฏิบัติการฯ ตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอรางแผนปฏิบัติการระดับชาติ
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) [รางแผนปฏิบัติการฯ] และมอบหมายหนวยงานที่
เกี่ยวของในรางแผนปฏิบัติการฯ ดําเนินการใหบรรลุตามแผนปฏิบัติการฯ ตอไป ซึ่งรางแผนปฏิบัติการฯ จัดทําขึ้น
ตามหลักการชี้ แนะของสหประชาชาติว าด วยธุร กิจ กับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on
Business and Human Rights: UNGPs) ของคณะทํ า งานสหประชาชาติ ว า ด ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดย
ประกอบไปดวยหลักการพื้นฐาน 3 เสาหลัก ไดแก (1) การคุมครอง (Protect) (2) การเคารพ (Respect) และ
(3) การเยียวยา (Remedy) ทั้งนี้ การจัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ ของประเทศไทยอยูภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการกําหนดแนวทาง จัดทํา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกั บสิ ทธิ
มนุษยชน โดยรางแผนปฏิบัติการฯ มีกรอบระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญ
ดังนี้
ประเด็น
กิจกรรม
ตัดชี้วัด
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1) แผนปฏิบัติการดานแรงงาน เชน
1) การขจัดการเลือก
สงเสริมอาชีพและการจาง เชิงปริมาณ
- กระทรวงการพัฒนาสังคม
ปฏิบัติในการจางงาน/ งานใหกับคนพิการใน
- คนพิการมีงานทํา จํานวน และความมั่นคงของมนุษย
ทํางาน
สถานประกอบการและ
1,750 คน
(พม.)
หนวยงานของรัฐ โดยจัด เชิงคุณภาพ
- กระทรวงแรงงาน
ใหมีเจาหนาที่ประสานงาน - คนพิการมีงานทําไมนอย
ระหวางผูประกอบการกับ กวารอยละ 62
คนพิการพรอมทั้งมีระบบ - คนพิการมีงานทําใน
คัดกรองความสามารถคน หนวยงานภาครัฐ 88 คน
พิการเพื่อจัดหางานให
- สงเสริมใหคนพิการทํางาน
อยางเหมาะสม
ในหนวยงานรัฐในอัตราสวน
ตามที่กฎหมายกําหนด 100:1
2) การปฎิบัติตาม
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ
- ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ
กฎหมายแรงงาน
ตองดําเนินการตาม
(*ไมมีการระบุตัวชี้วัดสําหรับ ที่เกี่ยวของ
มาตรฐานแรงงานและ มาตรฐานแรงงานไทย
ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
หลักการสิทธิมนุษยชน เคารพและปฏิบัติตาม
เนื่องจากเปนการขอความ
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน รวมมือในการปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด
แผนปฏิบัติการฯ)
3) การเยียวยา
กําหนดใหมีกลไกเยียวยา - จํานวนสิทธิประโยชนหรือ - กระทรวงมหาดไทย (มท.)
ทั้งจากภาครัฐและ
หลักเกณฑที่ไดมีการทบทวน กรมสงเสริมการปกครอง
ภาคเอกชนในระดับ
หรือปรับปรุง
ทองถิ่น)
ทองถิ่น ทั้งนี้ การเยียวยา
- กระทรวงยุตธิ รรม (ยธ.)
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ควรสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน
และชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบ
2) ดานชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน
1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ พิจารณาจัดทําแนวทาง/ มีแนวทาง/มาตรการกํากับให
(Special Economic มาตรการกํากับให
SEZ รวมถึง EEC ปฏิบัติ
Zone : SEZ)
ผูปฏิบัติงานใน SEZ และ ตามมาตรฐานสูงสุดเรื่อง
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ธรรมาภิบาล และ UNGPs
ภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor :
EEC) ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนปฏิบัติตาม
มาตรฐานสูงสุดเรื่องธรร
มาภิบาลและแนวปฏิบัติ
ของบรรษัท โดยความ
มุงมั่นในการนําหลักการ
UNGPs ไปใชควรจะ
ปรากฏอยูในวิธีการจัดตั้ง
และบริหารจัดการในพื้นที่
ดังกลาวดวย
2) การจัดทํารายงาน
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ
วิเคราะหผลกระทบดาน ควรดําเนินการประเมิน
สิ่งแวดลอม
EIA และรายงานการ
(Environmental
วิเคราะหผลกระทบ
Impact Assessment สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
Report : EIA)
ตามแนวทางที่กําหนดไว
ในกฎหมาย/ระเบียบ/
มาตรการที่เกี่ยวของ
3) ดานนักปกปองสิทธิมนุษยชน เชน
1) การคุมครองนัก
กําหนดหรือทบทวน
- มีการกําหนด ทบทวน หรือ
ปกปองสิทธิมนุษยชน นโยบาย กลไก
ปรับปรุงนโยบายกลไก
กระบวนการ มาตรการ
กระบวนการ หรือ มาตรการ
คุมครองนักปกปองสิทธิ คุมครองนักปกปองสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งรวมถึงนัก
มนุษยชน ซึ่งรวมถึงนัก
ปกปองสิทธิมนุษยชนที่
ปกปองสิทธิมนุษยชนที่เปน
เปนผูหญิง เพื่อใหทํางาน ผูหญิง
ไดอยางปลอดภัย และ
- อบรมนโยบาย กลไก
อบรม สงเสริมให
กระบวนการหรือมาตรการฯ

- สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.)
- กระทรวงพาณิชย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- มท. (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง)

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่
เกี่ยวของ

- ยธ.
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- สํานักงานอัยการสูงสุด
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หนวยงานบังคับใช
ใหกับหนวยงานบังคับใช
กฎหมายปฏิบัติไดจริง
กฎหมาย
2) การจัดทํามาตรการ ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ
คุมครองนักปกปองสิทธิ ควรเขามามีสวนรวมกับ
มนุษยชน
หนวยงานภาครัฐในการ
จัดทํามาตรการคุมครอง
นักปกปองสิทธิมนุษยชน
ทําความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทการทํางานของนัก
ปกปองสิทธิมนุษยชน
4) ดานการลงทุนระหวางประเทศและบรรษัทขามชาติ เชน
1) การปฏิบัติตาม
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ
กฎหมาย มาตรฐาน
ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
และหลักการสิทธิ
กฎระเบียบ มาตรฐาน
มนุษยชนที่เกี่ยวกับการ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ลงทุนระหวางประเทศ การกํากับดูแลธุรกิจและ
และบรรษัทขามชาติ
การลงทุนทั้งของประเทศ
ไทยในกรณีที่ลงทุนใน
ประเทศไทยและของ
ประเทศที่ทําการลงทุนใน
กรณีการลงทุนระหวาง
ประเทศ
2) การชวยเหลือทาง
พิจารณาความเปนไปไดใน มีการประชุมเพื่อพิจารณา
การเงิน/ เยียวยา
การจัดตั้งกองทุนเพื่อ
ความเปนไปไดในการจัดตั้ง
เยียวยาและฟนฟูผูไดรับ กองทุนดังกลาว
ผลกระทบทั้งในดานอาชีพ
วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม
สุขภาพ สิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ

ตางประเทศ

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่
เกี่ยวของ

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่
เกี่ยวของ

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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15. เรื่อง ขอความเห็นชอบรางหนังสือแสดงเจตจํานงวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ ระหวางกระทรวงกลาโหมกับคณะกรรมการบริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเพื่อการปองกันประเทศแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
1. ใหกระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ระหวางกระทรวงกลาโหมแหงราชอาณาจักรไทยกับคณะกรรมการ
บริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อการปองกันประเทศแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Letter of
Intent on Cooperation in Science, Technology and Industry for Defence between the Ministry of
Defence of the Kingdom of Thailand and the State Administration of Science, Technology and
Industry for National Defence of the People’s Republic of China)
2. ให ผู อํ า นวยการศู น ย ก ารอุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศและพลั ง งานทหารหรื อ ผู แ ทนที่ ไ ด รั บ
มอบหมายเปนผูลงนามฝายไทยในรางหนังสือแสดงเจตจํานงฯ
ทั้ ง นี้ หากมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของร า งหนั ง สื อ แสดงเจตจํ า นงฯ
โดยไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญของรางหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ให กห. พิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม
(จะมีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศไทย)
สาระสํ า คั ญของร า งหนั งสื อแสดงเจตจํา นงฯ ทั้งสองฝายจะสงเสริมและรวมมือกัน เสริมสราง
ขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป องกัน ประเทศ และขยายความสัมพั นธ ที่ มี อยู
ระหวางกันภายใตกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของแตละประเทศ และพันธสัญญาที่ทั้งสองประเทศไดทํา
รวมกัน โดยรูปแบบของความรวมมือ เชน ดําเนินโครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศและขอมูลทางเทคนิค และผลงานวิจัยพัฒนา การแลกเปลี่ยน
เจาหนาที่เทคนิค การจัดสัมมนา การประชุม และการฝกอบรมรวมกัน
ทั้งนี้ประโยชนที่ไดรับจากการจัดทํารางหนังสือแสดงเจตจํานงฯ จะเปนการสงเสริมความรวมมือดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมปองกันประเทศของทั้งสองฝาย ซึ่งสงเสริมความรวมมือดานการทหารที่จะ
นําไปสูการยกระดับความรวมมือดานความมั่นคงและเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกองทัพของทั้งสองประเทศ
ในอนาคต
16. เรื่อง รางบันทึกความเขาใจวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานวิทยาศาสตร วิชาการ และนวัตกรรม
ระหว า งกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรมแห ง ราชอาณาจั ก รไทย และ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจว า ด ว ยการส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ด า นวิ ทยาศาสตร วิ ช าการ
และนวั ต กรรม ระหว า งกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรมแห ง ราชอาณาจั ก รไทย
และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (รางบันทึกความเขาใจฯ)
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจดังกลาว ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของ
รางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่มิใชสาระสําคัญเพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ให อว. หารือ
ร ว มกั บ กรมสนธิ สั ญ ญาและกฎหมาย กระทรวงการต า งประเทศ เพื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การในเรื่ อ งนั้ น ๆ แทน
คณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
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3. มอบหมายให ก ระทรวงการตา งประเทศจั ด ทํ าหนั งสื อมอบอํ านาจเต็ ม (Full powers) ให แ ก
ผูลงนามในขอ 2
(คาดวาจะมีการลงนามรางบันทึกความเขาใจดังกลาว ในชวงการเยือนของนายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเขารวมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ระหวางวันที่ 2 –
5 พฤศจิกายน 2562 )
สาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวั ต กรรมบนหลั ก ของการต า งตอบแทนและผลประโยชน ร ว มกั น ระหว า งประเทศไทยและ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ นโยบาย Thailand 4.0 ข อ ริ เ ริ่ ม เขตนวั ต กรรมระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ภาคตะวันออก และขอริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง โดยมีความรวมมือ 11 สาขา ไดแก 1) เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร 2) เทคโนโลยี การเกษตร 3) เทคโนโลยีชีว ภาพและวิทยาศาสตรการแพทย 4) เทคโนโลยีพลังงาน
5) เทคโนโลยี วั สดุ และการผลิ ต 6) เทคโนโลยีย านยนตและรถไฟความเร็วสูง 7) เทคโนโลยีการบิน และอวกาศ
8) นโยบายด า นวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม 9) การถ า ยทอดเทคโนโลยี 10) โครงการแลกเปลี่ ย น
นักวิทยาศาสตรรุนเยาวที่มีพรสวรรค และ 11) สาขาอื่น ๆ ซึ่งอาจเห็นพองรวมกัน รวมทั้งขอบเขตความรวมมือ
ครอบคลุม 5 รูปแบบ ไดแก 1) การวิจัยและพัฒนารวม 2) การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร ผูชํานาญการ และนักวิจัย
3) การแลกเปลี่ยนนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และประสบการณความเปนผูประกอบการ
4) การประชุ มทางวิชาการ หลั กสู ตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสั มมนา การฝ กอบรม การฝกงานวิจัยและ
การดูงานของกลุมเปาหมายรวมกัน และ 5) รูปแบบอื่น ๆ ซึ่งทั้งสองฝายไดตัดสินรวมกัน
ทั้งนี้ ทั้งสองฝายจะจัดตั้งคณะกรรมการรวมซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงราชอาณาจักรไทยหรือผูแทนที่ไดมอบหมายและรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายเปนประธานรวมเพื่อสงเสริมความรวมมือภายใต
รางบันทึกความเขาใจฉบับนี้
17. เรื่อง การขอความเห็นชอบตอเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35
และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวของ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวของ จํานวน 22 ฉบับ (ตามขอ 1–3) โดยหากมีความจําเปนตองแกไขเอกสาร
ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) หรือสวนราชการ
เจ า ของเรื่ อ งดํ า เนิ น การได โ ดยไม ต อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาอี ก และหลั ง จากนั้ น ให ร ายงานผล เพื่ อ
คณะรัฐมนตรีทราบตอไป และใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนที่ไดรับ มอบหมายรว มรับรองเอกสารที่ผูนําจะรั บ รอง
จํา นวน 13 ฉบั บ (ตามข อ 1 ) รวมทั้ งออกแถลงการณของประธานการประชุมสุดยอดอาเซีย น จํานวน 8 ฉบับ
(ตามขอ 2 ) ในฐานะประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวของ พรอมอนุมัติ
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายลงนามในรางตราสารขยายจํานวนอัครภาคี
ในสนธิ สั ญญามิ ตรภาพและความรว มมื อในเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต (ตามขอ 3 ) หากรัฐ มนตรีวาการกระทรวง
การต า งประเทศมิ ไ ด เ ป น ผู ล งนามในตราสารฯ อนุ มั ติ ใ ห ก ระทรวงการต า งประเทศมี ห นั ง สื อ มอบอํ า นาจเต็ ม
(Full powers) ใหกับผูแทนเพื่อลงนามในตราสารฯ ตอไป ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กต. รายงานวา
ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ป 2562 มีกําหนดเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน ซึ่งมีเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมฯ จํานวน 22 ฉบับ ดังนี้
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1. เอกสารที่ผูนําจะรับรอง (to be adopted) จํานวน 13 ฉบับ ไดแก (1) รางปฏิญญาวา
ดวยการคุมครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชนในสื่อออนไลนในอาเซียน (2) รางปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิของ
เด็กในบริบทของการโยกยายถิ่นฐาน (3) รางแถลงการณรวมวาดวยการยืนยันคํามั่นในความกาวหนาการดําเนินงาน
สิทธิ เ ด็ กในอาเซีย น (4) ร า งปฏิ ญ ญาผู นํ า อาเซีย นวาดว ยความมั่น คงและการพึ่งพาตนเองดานวัคซีน ในภู มิ ภ าค
อาเซียน [สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน)] (5) รางแถลงการณผูนําอาเซียน – จีน วาดวยขอริเริ่มความรวมมือดาน
เมืองอัจฉริยะ (6) รางแถลงการณรวมอาเซียน – จีนวาดวยการสอดประสานแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวาง
กันในอาเซียน ค.ศ. 2025 กับขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง (7) รางแนวปฏิบัติอันเปนเลิศและแนวทางที่ไมมีขอผูกมัด
สําหรับการดําเนินกิจกรรมรวมกันในการปกปองสิ่งแวดลอมทางทะเลในทะเลจีนใต (8) รางแถลงการณผูนําอาเซียน
บวกสามวาดวยขอริเริ่มการเชื่อมโยงยุทธศาสตรความเชื่อมโยง (9) รางแถลงการณผูนําอาเซียน – สหรัฐอเมริกาวา
ดวยความรวมมือดานพลังงาน (10) รางแถลงการณผูนําการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกวาดวยการตอตานการ
แพร ร ะบาดของยาเสพติ ด ผิ ด กฎหมาย (11) ร า งแถลงการณ ผู นํ า การประชุ ม สุ ด ยอดเอเชี ย ตะวั น ออกว า ด ว ย
ความรวมมือเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ (12) รางแถลงการณผูนําการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกวาดวย
การเปนหุนสวนเพื่อความยั่งยืน (13) รางแถลงการณรวมของการประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุน ครั้งที่ 22 วาดวย
ความเชื่อมโยง
2. เอกสารที่ ต องออกแถลงการณของประธานการประชุมฯ (to be issued) จํ า นวน
8 ฉบับ ไดแก (1) รางแถลงการณของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (2) รางแถลงการณของประธาน
การประชุมสุดยอดอาเซียน – จีน ครั้งที่ 22 (3) รางแถลงการณของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย
ครั้งที่ 16 (4) รางแถลงการณของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหประชาชาติ ครั้งที่ 10 (5) รางแถลงการณ
ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 22 (6) รางแถลงการณของประธานการประชุ มสุด ยอด
อาเซียน – สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7 (7) รางแถลงการณของประธานการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 14
(8) รางแถลงการณประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุน ครั้งที่ 22
3. เอกสารที่รัฐมนตรีตางประเทศจะลงนาม จํานวน 1 ฉบับ ไดแก รางตราสารขยายจํานวน
อัครภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
18. เรื่อง การรับรองรางปฏิญญาความรวมมือดานการปาไมเพื่อความผาสุกและความเจริญมั่งคั่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางปฏิญญาความรวมมือดานการปาไมเพื่อความผาสุกและความเจริญ
มั่ ง คั่ ง (Declaration on Forest Cooperation for Peace and Prosperity) และมอบหมายให รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูแทนรวมรับรองรางปฏิญญาดังกลาว ทั้งนี้หากมีความจําเปนตอง
ปรั บ ปรุ งแก ไขร า งปฏิ ญ ญาดั งกล าว ที่ มิใช ส าระสําคัญ หรื อไม ขัด ต อผลประโยชนของประเทศไทย ให กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม สามารถดํ า เนิ น การได โ ดยไม ต อ งเสนอต อ คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอี ก
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
สาระสําคัญรางปฏิญญาฯ เปนการเนนย้ําและใหคํามั่นระหวางกันวาจะรวมมือกันในการดําเนินการ
ดานการปาไมของอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี โดยมุงดําเนินการ 1) เสริมสรางความเขมแข็งดานการบริหารจัดการ
ปาไมอยางยั่งยืนผานกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของดานการปาไม 2) สนับสนุนการปองกันพิบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ปาไม 3) สนับสนุนโครงการความรวมมือดานการปาไมสําหรับแนวชายแดนพื้นที่รอยตอ ซึ่งตองการการบริหารจัดการ
ที่ เ หมาะสม 4) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนผ า นการบริ ห ารจั ดการป า ไม ที่ เ หมาะสม รวมไปถึ ง การ
แลกเปลี่ ย นองค ความรู และเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข อ ง 5) สนับ สนุน การจั ด ตั้ง สวนสาธารณะอาเซี ย น – เกาหลี ใ ต
เพื่อเปนสัญลักษณแหงความรวมมือ และ 6) ใหความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกรความรวมมือดานการปาไม
แหงเอเชีย โดยมิไดใชถอยคําหรือบริบทที่มุงใหเกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศ และไมมีการลงนามใน
รางปฏิญญาฯ แตอยางใด
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ทั้ ง นี้ ร า งปฏิ ญ ญาฯ จะต อ งได รั บ การรั บ รองในการประชุ ม The ASEAN – Republic of Korea
(ROK) High – Level Meeting on Forestry 2019 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
19. เรื่อง การรับรองแผนแมบทและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอแผนแมบทและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน
และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใหการรับรองแผนแมบทฯ รวมกับรัฐมนตรีทองเที่ยว
อาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ
สาระสําคัญ
1. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดดําเนินโครงการจัดทําแผนแมบทและแนวทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน ซึ่งจะชวยพัฒนาเครือขายดานการทองเที่ยวเชิงอาหารในภูมิภาคอาเซียน
ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ อาทิ วัฒนธรรม ศิลปะ การทองเที่ยวและอาหาร รวมถึงเยาวชนรุนใหม ทุก
เพศ ทุกวัยในการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคผานศาสตรดานอาหาร เชน รูปแบบอาหาร เรื่องราวของอาหาร
ของที่ระลึกที่มาจากอาหาร เปนตน โดยผูที่จะไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาว ไดแก ชุมชนทองถิ่นของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ผูมีสวนไดสวนเสียดานการทองเที่ยว (ภาครัฐและภาคเอกชน) เยาวชน เซฟ และเกษตรกร เปน
ตน โดยเครือขายดังกลาว จะทํางานรวมกับสถาบันการทองเที่ยวเชิงอาหารวัฒนธรรมและศิลปะ (International
Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism : IGCAT) แหงสหภาพยุโรป ในการเพิ่มคุณคาหวงโซ
อาหารและยกระดับไปสูสากล โดยการออกแบบ รูปแบบ (Platfrom) แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหาร
อาเซียน การแบงปนองคความรู การมีสวนรวมของชุมชน และการริเริ่มนํานวัตกรรมและวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับ
หวงโซอาหาร มรดกทางวัฒนธรรม สินทรัพยดานการทองเที่ยว เปนตน เพื่อแสดงใหทั่วโลกตระหนักถึงความสําคัญ
และเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน และยังเปนเครื่องมือในการสราง “gastro-diplomacy”
(ทูตดานอาหาร) และการสรางแบรนดไปสูการแขงขันในภูมิภาคอาเซียน
2. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดรายงานการดําเนินโครงการจัดทําแผนแมบทและ แนวทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหารอาเซียนใหแกประเทศสมาชิกทราบเปนระยะๆ รวมทั้งไดแจงวียนประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อขอความเห็นตอรางแผนแมบทฯ ดังกลาว และจากการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการทองเที่ยวอาเซียน
ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ไดใหการรับรองแผนแมบทฯ
ดังกลาว
3. แผนแมบทและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน ประกอบดวย เนื้อหาหลัก
ดังนี้ (1) นิยามและองคประกอบสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหาร เชน การผลิตอาหารอยางเพียงพอและ
คํานึงถึงสุขภาพของผูบริโภค การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม การรวมมือกับภาคการศึกษาเพื่อใหความรูและปลูกฝงคานิยมและความเขาใจเรื่องอาหารที่ดี การนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลนีมาปรับใช การสรางความเชื่อมโยงไปสูชุมชนตลอดจนมุงสูตลาดโลก (2) การสรางเครือขาย
ผู เ ชี่ ย วชาญในอาเซี ย นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การท อ งเที่ ย วเชิ ง อาหารจากหลากหลายสาขา อาทิ การเกษตร ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม การทองเที่ยว ศาสตรและศิลปะเกี่ยวกับอาหารที่มีจุดมุงหมายเพื่อสรางรูปแบบ (platform) สําหรับการ
แบงปนความรูและรวมกันพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียนและเชื่อมโยงสูชุมชนทองถิ่น และ (3) การสราง
เกณฑการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อใหประเทศสมาชิกไดนําไปคัดเลือกเมืองที่มีความโดดเดนในการจัด
กิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมบนพื้นฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งจะพิจารณาจากเรื่องราว
เฉพาะของเมื อ งนั้ น ๆ จั ด รวบรวมเสนอเป น หนั ง สื อ (Bid Book) และเมื อ งที่ ช นะการประกวดจะได รั บ รางวั ล
(คลายคลึงกับรางวัลมิชลินสตาร) ซึ่งจะชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวในพื้นที่ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น
โดยมีรางโครงการแผนงานที่จะสามารถขับเคลื่อนใหไดผลเปนรูปธรรมตอไป
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20. เรื่อง ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาวาดวยการตระหนักถึงเมืองอัจฉริยะและชุมชนในภูมิภาคเอเชียผานแนว
ทางแกไขและมาตรการดานการขนสงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางปฏิญญาฮานอยวาดวยการตระหนักถึงเมืองอัจฉริยะและชุมชนใน
ภูมิภาคเอเชียผานแนวทางแกไขและมาตรการดานการขนสงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และหากมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงแกไขรางปฏิญญาฯ ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศไทยใหอยูในดุลพินิจของผูแทน
ไทยโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
สาระสําคัญของรางปฏิญญาฮานอยฯ เปนการแสดงเจตนารมณรวมกันของประเทศสมาชิกและ
หนวยงานที่เขารวมการประชุมดานการขนสงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในภูมิภาคเอเชีย (Regional Environmentally
Sustainable Transport (EST) Forum in Asia) ครั้งที่ 12 รวมทั้งองคการระหวางประเทศ องคกรทวิภาคีและพหุ
ภาคีตาง ๆ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ผูเชี่ยวชาญดานการขนสงที่ยั่งยืน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสนับสนุนผู
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการสงเสริมการขนสงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาสูความ
เปนเมืองอัจฉริยะและมีความทนทาน รวมถึงพัฒนาการเคลื่อนที่ในเมืองโดยตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของประชากร
อยางรวดเร็ว สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและชุมชนในภูมิภาคเอเชีย
สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนสําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง ตลอดจนสนับสนุน
ตอขอผูกพันและความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของเพื่อการบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ รางปฏิญญาฯ จะมีการรับรองโดยที่ประชุมดานการขนสงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในภูมิภาค
เอเชีย ครั้งที่ 12 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
21. เรื่อง บันทึกชวยจําวาดวยกรอบความรวมมือแบบหุนสวนระหวางญี่ปุนกับไทย ระยะที่สาม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตอรางบันทึกชวยจําวาดวยกรอบความรวมมือแบบหุนสวนระหวางญี่ปุนกับไทย ระยะที่
สาม (Memorandum on Japan-Thailand Partnership Programme Phase 3 (JTPP3) เนื่องจากกระทรวงการ
ตางประเทศเห็นวา เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ซึ่งตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนการลงนาม ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารดังกลาวในสวนที่
ไมใชเนื้อหาสาระสําคัญกอนการลงนาม ขอใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามในบันทึกชวยจํา
วาดวยกรอบความรว มมื อแบบหุนสวนระหวางญี่ ปุ นกั บ ไทย ระยะที่สาม (Memorandum on Japan-Thailand
Partnership Programme Phase 3 (JTPP3))
สาระสําคัญของรางบันทึกชวยจําฯ JTPP3 มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเชื่อมโยงในภูมิภาคที่มี
พลังและมีประสิทธิผล เพื่อสงเสริมการรวมตัวของประชาคมอาเซียนที่จะกอใหเกิดแนวคิดอินโด-แปซิฟกที่เสรีและ
เปดกวาง ยุทธศาสตรโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความรวมมือลุมน้ําโขงกับญี่ปุน และแผนแมบทยุทธศาสตรความรวมมือ
ทางเศรษฐกิ จ อิ ร ะวดี - เจ า พระยา-แม โ ขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation
Strategy (ACMECS)) ระยะ 5 ป (2562 – 2566) รวมทั้งสนับ สนุน บรรลุเปาหมายการพัฒ นาอยางยั่งยืน และ
แสวงหาการผสานขอริเริ่มใหม ๆ ที่รวมถึงการสงเสริมโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพและนโยบายประเทศไทย 4.0
เปนตน โดยมีแผนงานและโครงการความรวมมือที่ใหแกประเทศที่สามทั้งในรูปแบบกิจกรรมที่มีอยูแลวในปจ จุบัน
และการแสวงหาความรวมมือรูปแบบใหม ๆ เชน ขอริเริ่มแผนงานเพื่อการรวมตัวของอาเซียน การจัดสัมมนา การ
วิจัยรวม และการรวมสนับสนุนทางการเงินสําหรับโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน โดยมีภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเปนเปาหมายสําคัญ
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22. เรื่อง รางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนระหวางรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในโอกาสการเยือนไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนระหวางรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสการเยือนไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน
และอนุมัติใหนายกรัฐมนตรีรวมรับรองรางแถลงการณฯ กับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยไมมีการลง
นาม ทั้งนี้ ในขั้นตอนการเจรจากับฝายจีน ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขถอยคําของ
รา งแถลงการณ ฯ ได โ ดยคํ า นึ ง ถึ งผลประโยชน ข องประเทศไทย โดยไมตอ งเสนอการปรับ ปรุ ง แก ไขถ อ ยคํ า นั้ น
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญของรางแถลงการณฯ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางสงเสริมความสัมพันธระหวาง
ไทยกับจีนอยางรอบดาน ไดแก (1) ความสัมพันธในภาพรวม (2) เศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเที่ยว (3)
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (4) การศึกษา วัฒนธรรมและความเชื่อมโยงระดับประชาชน (5) การเมืองและ
ความมัน่ คง และ (6) ความรวมมือในภูมิภาคและเวทีระหวางประเทศ
23. เรื่ อง การขอความเห็ น ชอบต อร า งแถลงการณรวมสํา หรับการประชุ มคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การต อ ร า งแถลงการณ ร ว มสํ า หรั บ การประชุ ม คณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 โดยหากมีความจําเปนตองแกไขเอกสารในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ
หรือไมขัดผลประโยชนตอประเทศไทย ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินการได โดยไม
ต อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอี ก และหลั ง จากนั้ น ให ร ายงานผลเพื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ท ราบต อ ไป รวมทั้ ง ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุม
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 รวมรับรองรางแถลงการณรวมสําหรับการประชุมคณะ
มนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เสนอ
สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมฯ สนับสนุนการเปนประธานอาเซียนของประเทศไทย ชื่นชม
ถึงความพยายามตาง ๆ และความกาวหนาที่โดดเดนตอการบรรลุและการขับเคลื่อนแผนงานหลักตาง ๆ ภายใตการ
เปนประธานอาเซียนของประเทศไทย และคาดหวังถึงการดําเนินงานในระยะตอไปและการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
ตามผลลัพธตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งศูนยอาเซียนตาง ๆ ภายใตการเปนประธานอาเซียนของประเทศไทย
รวมทั้งรับรองเอกสารผลลัพธสําคัญสําหรับการพิจารณาของผูนําอาเซียนในการประชุมสุ ด ยอด
อาเซียน ครั้งที่ 35 ดังนี้
1. เอกสารเพื่อการรับรอง ไดแก (1) แถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตอที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (2) ปฏิญญาอาเซียน
วาดวยการคุมครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชนในสื่อออนไลน (3) ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิของเด็กในบริบท
ของการโยกยายถิ่นฐาน (4) ปฏิญญาฯ กรุงเทพฯ วาดวยการเสริมสรางความเปนหุนสวนทางการศึกษาเพื่อบรรลุ
เปาหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (5) แถลงการณรวมวาดวยการยืนยันคํามั่นในความกาวหนาการ
ดําเนินงานดานสิทธิเด็กในอาเซียน (6) ปฏิญญาผูนําอาเซียนวาดวยความมั่นคงและการพึ่งตนเองดานวัคซีนในภูมิภาค
อาเซียน
2. เอกสารเพื่อทราบ ไดแก (1) แนวทางและกระบวนการในการตอบสนองตอความตองการของเหยื่อ
การคามนุษยต ามอนุสัญญาอาเซียนว าดว ยการตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ ก (2) แผนปฏิบัติการ
ภูมิภาควาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งดานการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนที่ตกหลน (3) ถอยแถลงอาเซียน
วาดวยการสงเสริมธรรมาภิบาลและการเรงยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล
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24. เรื่อง รางเอกสารผลลัพธการประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ 11
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตอรางเอกสารผลลัพธของการประชุม 2 ฉบับ ไดแก (1) รางถอยแถลงรวมการประชุม
ผูนํากรอบความรวมมือลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ 11 และ (2) รางขอริเริ่มลุมน้ําโขงกับญี่ปุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. 2030
2. ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูไดรับ มอบหมาย รวมใหการรับรองรางเอกสารผลลั พธของการประชุ ม
ดังกลาว
ทั้งนี้ หากมีความจําเปน ต องปรับปรุงแกไขร างเอกสารผลลั พธ ของการประชุ มที่ไมใชสาระสํ าคั ญ
หรือไมขัด ต อผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนิน การไดโ ดยไมตองนําเสนอคณะรัฐ มนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
สาระสําคัญรางเอกสารผลลัพธฯ 2 ฉบับ
1. รางถอยแถลงรวมการประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ 11 เปนเอกสาร
แสดงเจตนารมณทางการเมืองของผูนําประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนกรอบความรวมมือลุมน้ําโขงกับญี่ปุน โดยราง
ถอยแถลงฯ ใหความสําคัญกับประเด็น เชน 1) การติดตามความคืบหนาของการดําเนินโครงการความรวมมือภายใต
ยุทธศาสตรกรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความรวมมือลุ มน้ําโขงกับ ญี่ปุน 2) การขับเคลื่อนกรอบความรว มมื อ ให
สอดคลองกับทิศทางความรวมมือตาม 3 แนวทาง ไดแก (1) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) ยุทธศาสตรอินโด –
แปซิฟกที่เสรีและเปดกวาง และ (3) การดําเนินการตามแผนแมบท ACMECS ระยะ 5 ป (ค.ศ. 2019 - 2019) และ
3) การหารือประเด็นภูมิภาคและโลกที่สงผลตอเสถียรภาพ ความมั่นคง และผลประโยชนของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงกับ
ญี่ปุน
2. รางขอริเริ่มลุมน้ําโขงกับญี่ปุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เปนเอกสารที่จะนํามาใชแทน
แผนปฏิบัติการทศวรรษที่มุงสูการเปนภูมิภาคลุมน้ําโขงสีเขียวซึ่งไดรับการรับรองเมื่อป ค.ศ. 2009 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อกําหนดแนวทางในการสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยรางขอริเริ่มฯ ให
ความสําคัญกับประเด็น เชน 1) การบูรณการการทํางานทุกภาคสวนเพื่อรับมือกับความทาทายที่อนุภูมิภาคกําลั ง
เผชิ ญในป จ จุ บั น ได แก ป ญ หามลพิ ษ การเปลี่ย นสภาพภูมิอากาศ การใช ป ระโยชนจ ากทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน และการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม 2) การแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการความ
รวมมือใหมีประสิทธิภาพ ไดแก (1) แนวทางความรวมมือระดับภูมิภาค (Region-wide Approach) (2) แนวทาง
ความรวมมือที่เปดกวาง (Open Approach) และ (3) แนวทางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (PublicPrivate Cooperative Approach) 3) การสรางกลไกติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ

25. เรื่อง เอกสารที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของเวทีความรวมมือระหวางเอเชียตะวันออก
กับลาตินอเมริกา ครั้งที่ 9 ที่สาธารณรัฐโดมินิกัน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั ก การต อ ร า ง Santo Domingo Declaration ที่ จ ะรั บ รองในที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี
ตางประเทศของเวทีความรวมมือระหวางเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East Asia – Latin America
Cooperation: FEALAC) FMM ครั้งที่ 9 ซึ่งมีภาคผนวกคือ Guideline for FEALAC Cooperation Projects และ
หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารดังกลาวที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย หรือ
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ตองรับรองเอกสารดังกลาวโดยที่มีสาระบางประการตางจากที่ปรากฏในรางปฏิญญาฯ ใหหัวหนาคณะผูแทนไทยที่เขา
รวมการประชุมฯ ใชดุลยพินิจตัดสินใจและกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติใหนางพรพิมล กาญจนลักษณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการต างประเทศ เปน
หัวหนาคณะผู แทนไทยเข ารว มการประชุ ม FEALAC FMM ครั้งที่ 9 ในฐานะผูแทนพิ เ ศษ (Special Envoy) ของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และรวมรับรองเอกสารทั้งสองฉบับดังกลาว
ร า งเอกสาร Santo Domingo Declaration และภาคผนวก ซึ่ ง ประเทศเจ า ภาพได เ วี ย นให
ประเทศสมาชิกพิจารณา มีสาระสําคัญ ดังนี้
(1 ) ร า ง Santo Domingo Declaration ส ะ ท อ น เ จ ต น า ร ม ณ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สมาชิก FEALAC ที่จะรวมกันกระชับความรวมมือระหวางภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในโอกาสที่ FEALAC ครบรอบ 20 ป แหงการกอตั้งในป 2562 โดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
องคกรและการทบทวนแผนปฏิบัติการ FEALAC ซึ่งเปนพื้นฐานในการกําหนดทิศทางของการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกและแสวงหาแนวทางเสริมสรางประสิทธิภาพของเวทีความ
รวมมือ FEALAC ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งรวมถึงการศึกษาความเปนไปไดในการยกระดับใหมีกลไก
ความรวมมือระดับการประชุมสุดยอด การสงเสริมใหคณะทํางานตาง ๆ หารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอยางใกลชิดยิ่งขึ้น
การใหความสําคัญกับการสรางความเปนหุนสวนระหวาง FEALAC กับองคการระหวางประเทศตาง ๆ การสงเสริม
การคาเสรีและเศรษฐกิจดิจิทัล การอนุรักษสิ่งแวดลอม ตลอดจนความรวมมือดานการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและ
การเมืองระหวางภูมิภาค อีกทั้งมีการผนวกขอความตามขอเสนอของไทยซึ่งระบุถึงการจัดทําแอปพลิเคชัน Discover
Latin America บนโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อเสริมสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับ FEALAC ในหมูสาธารณชนไทย โดยถือ
เปนกิจกรรมพิเศษที่ไทยจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 20 ป แหงการกอตั้ง FEALAC
(2) ราง Guideline for FEALAC Cooperation Projects กําหนดวัตถุประสงคหลักการ
และแนวทางการดําเนินโครงการความรวมมือภายใต FEALAC รวมถึงขั้นตอนการดําเนินโครงการการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินโครงการตอคณะทํางานตาง ๆ ตลอดจนบทบาทหนาที่ของประธานรวมของคณะทํางาน

แตงตั้ง
26. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอแตงตั้ ง
นางสาวกั ญญารั กษ ศรี ทองรุ ง ผู เ ชี่ ย วชาญดานนโยบายสาธารณะ (นักวิเคราะหน โยบายและแผนเชี่ย วชาญ)
สํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษาด า นนโยบายและแผนงาน
(นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานัก
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นายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
27. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายกั ล ยาณะ วิ ภั ติ ภู มิ ป ระเทศ เอกอั ค รราชทู ต (นั ก บริ ห ารการทู ต ระดั บ สู ง ) สถาน
เอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง เตหะราน สาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห ร า น สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง ให ไ ปดํ า รงตํ า แหน ง
เอกอั ค รราชทู ต (นั ก บริ ห ารการทู ต ระดั บ สู ง ) สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ออตตาวา แคนาดา สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง สืบแทนนายมาริษ เสงี่ยมพงษ ซึ่งเกษียณอายุราชการ
2. นายสุ ริ ย า จิ น ดาวงษ อธิ บ ดี (นั ก บริ ห าร ระดั บ สู ง ) กรมอาเซี ย น ให ไ ปดํ า รงตํ า แหน ง
เอกอัครราชทู ต (นักบริหารการทู ต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทู ต ณ สิงคโปร สาธารณรัฐสิงคโปร สํานักงาน
ปลัดกระทรวง สืบแทนนายมานพชัย วงศภักดี ซึ่งเกษียณอายุราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
28. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ ก.พ. (สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอแตงตั้ง นางศรีสมร กสิศิลป ที่ปรึกษาระบบ
ราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) ใหดํารงตําแหนง รองเลขาธิการ ก.พ. สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี
ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
29. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ กปร. (สํานักงาน กปร.)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน กปร. เสนอแตงตั้ง นางสาวอุศนีย ธูปทอง ที่ปรึกษาดาน
การประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ใหดํารงตําแหนง
รองเลขาธิการ กปร. สํานักงาน กปร. ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อ
ทดแทนตําแหนงที่วาง

30. เรื่อง แตงตั้งกรรมการ (ผูแทนกองทัพอากาศและผูทรงคุณวุฒิ) ในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพล
เรือนแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งกรรมการ (ผูแทนกองทัพอากาศและ
ผูทรงคุณวุฒิ) ในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย จํานวน 5 คน ดังนี้
1. นาวาอากาศเอก ศักรินทร ไชยวาน
ผูแทนกองทัพอากาศ
2. นางสาริณี อังศุสิงห
ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารกิจการการบินพาณิชย
3. นายชนินทร แกนหิรัญ
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
4. นางอินทิรา โภคปุณยาภรณ
ผูทรงคุณวุฒิดานการเงินหรือการคลัง
5. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เปนตนไป
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31. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการการบิน
พลเรือน จํานวน 7 คน แทนกรรมการเดิมที่ขอลาออกจากตําแหนง ดังนี้
1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
2. นายกฤชเทพ สิมลี
3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
4. นางสาริณี อังศุสิงห
5. นายชยธรรม พรหมศร
6. นายปฐม เฉลยวาเรศ
7. ผูชวยศาสตราจารยสัญลักข ปญวัฒนลิขิต
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เปนตนไป
32. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารธุรกิจ ในคณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอแตงตั้ง
นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารธุรกิจ ในคณะกรรมการองคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เปนตนไป
33. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานสินคา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐาน
สินคา จํานวน 5 คน แทนกรรมการเดิมที่ดํารงตําแหนงครบวาระสองป ดังนี้
1. นายอิทธิพล ชางหลํา
ผูทรงคุณวุฒิดานมาตรฐานสินคา
2. นายอภิชาติ วรรณวิจิตร
ผูทรงคุณวุฒิดานหองปฏิบัติการ
3. นางลัดดาวัลย กรรณนุช
ผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาผลิตภัณฑขาว
4. นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
5. นางสาวเกื้อกูล ปยะจอมขวัญ ผูทรงคุณวุฒิดานมันสําปะหลัง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เปนตนไป
34. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี
ดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เปนตนไป
35. เรื่อง ขอตอเวลาการดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเสนอต อ เวลาการดํ า รงตํ า แหน ง ของ
พันตํารวจเอก ไพสิฐ วงศเมือง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม อีก 1 ป
(ครั้งที่ 1) ตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
36. เรื่อง คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตช.) เสนอแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลฝายไทย สถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายขึ้นใหม โดยปรับเปลี่ยน
ชื่อของคณะกรรมการและชื่อตําแหนงของกรรมการดังกลาว
สาระสําคัญของเรื่อง
ตช. รายงานวา เนื่องจากคณะกรรมการกํากับดูแลฝายไทย สถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวย
การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ยังมีความจําเปนตองคงอยูเพื่อปฏิบัติหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานรวมกับ
ฝายสหรัฐอเมริกาใหเปนไปอยางตอเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทย
และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยขอเปลี่ยนชื่อ
คณะกรรมการจากเดิม “คณะกรรมการกํากับดูแลฝายไทย สถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย” เปน “คณะกรรมการกํากับดูแลฝายไทย โครงการความรวมมือฝกอบรมระหวางประเทศวาดวย
การดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกฎหมาย” และเปลี่ ย นชื่ อ ตํ า แหน ง ของคณะกรรมการในลํ า ดั บ ที่ 9. จากเดิ ม
“ผู อํานวยการสํ า นั กงานความร ว มมื อ เพื่ อ การพัฒ นาระหวา งประเทศ” เปน “อธิบ ดีกรมความรว มมื อระหว า ง
ประเทศ” และ ในลําดับที่ 11. จากเดิม “ผูอ ํานวยการบริหาร สถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย” เปน “ผูอํานวยการบริหาร โครงการความรวมมือฝกอบรมระหวางประเทศว าดว ยการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย” ทั้งนี้ เพื่อใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อของหนวยงาน โดยมีรายละเอียด
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
คณะกรรมการกํากับดูแลฝายไทย โครงการความรวมมือฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
องคประกอบ
1. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กรรมการ
3. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ
4. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
6. เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
กรรมการ
7. อธิบดีอัยการฝายตางประเทศ
กรรมการ
8. อธิบดีกรมศุลกากร
กรรมการ
9. อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ
กรรมการ
10. ผูบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กรรมการ
11. ผูอํานวยการบริหาร โครงการความรวมมือฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย
กรรมการ/เลขานุการ
อํานาจหนาที่ (คงเดิม) ดังนี้
1. กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของโครงการความร ว มมื อ ฝ ก อบรมระหว า งประเทศว า ด ว ยการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายรวมกับฝายสหรัฐอเมริกา
2. ประสานความร ว มมื อ กั บ กระทรวงการต า งประเทศหรื อ หน ว ยงานอื่ น ๆ ในการสนั บ สนุ น
การดําเนินงานของโครงการความรวมมือฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
3. ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะบุคลากรฝายไทยที่จะดํารงตําแหนงตาง ๆ ในโครงการ
ความรวมมือฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
4. สํ า หรั บ การเบิ กจ า ยเบี้ย ประชุมใหเปน ไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ย ประชุมกรรมการ
พ.ศ. 2547 และการเบิกจายอื่น ๆ ตามอํานาจหนาที่ใหเบิกจายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ

34

*********************

