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วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหงชาติปาแมยม ปาแมต๋ํา และปาแม
รองขุย บางสวน ในทองที่ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา พ.ศ. ….
2.
เรื่อง รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงพาณิชย พ.ศ. ....
3.
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยง
ทางการเมือง พ.ศ. ....
4.
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตตองเปนไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. ....
5.
เรื่อง รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากร
ตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)
(การยกเวนอากรขาเขายาในกลุมยากําพรา)
6.
เรื่อง รางประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผัง
การใชประโยชนในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
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เศรษฐกิจ - สังคม
รางนโยบายปาไมแหงชาติ
แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน ฉบับปฏิบัติการเรงรัด
(Quick Win)
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยโดย WEF
ป 2019 – 2020
สรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารโลก Doing Business 2020
มาตรการดานการงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องมาจากเหตุ
ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน
ตางประเทศ
การใหสัตยาบันพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
ฉบับ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน 8
ขออนุมัติรางบันทึกความเขาใจรวมวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุน
พิเศษกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง
การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ เรื่อง การจัดทําราง 2560 พฤษภาคม 9
บันทึกความตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมญี่ปุนวาดวย
ความรวมมือและการแลกเปลี่ยนทางทหาร
รางเอกสารผลลัพธการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดีย
ครั้งที่ 19

2
16.

17.
18.
19.
20.

เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ขอความเห็นชอบรางเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหวางการประชุม
รัฐมนตรีขนสงอาเซียน ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แตงตั้ง
การแตงตั้งผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูท รงคุณวุฒิในคณะกรรมการการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

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

กฎหมาย
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1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหงชาติปาแมยม ปาแมต๋ํา และปาแมรองขุย บางสวน ในทองที่
ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหงชาติปาแมยม ปาแมต๋ํา
และป าแม ร อ งขุ ย บางส ว น ในท อ งที่ ตํ าบลเชี ย งม ว น อํ าเภอเชี ย งม ว น จั งหวั ด พะเยา พ.ศ. …. ตามที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว
ดําเนินการตอไปได และให ทส. รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหเพิกถอนอุทยานแหงชาติปาแมยม ปาแมต๋ํา และปาแมรองขุย บางสวน ในทองที่ตําบล
เชี ย งม ว น อํ า เภอเชี ย งม ว น จั ง หวั ด พะเยา เพื่ อ ก อ สร างโครงการอ า งเก็ บ น้ํ าน้ํ าป อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
จังหวัดพะเยา
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงพาณิชย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงพาณิชย
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ และให
ดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหทําการประมงพาณิชยใหม
2. กําหนดหลักเกณฑการแกไขรายการในใบอนุญาต โดยใหผูไดรับใบอนุญาตสามารถยื่นคําขอแกไข
รายการในใบอนุญาต ในกรณีที่นําเรือประมงลําอื่นมาทดแทนเรือประมงที่ไดรับอนุญาตใหใชทําการประมง เครื่องมือ
ทําการประมง พื้นที่ทําการประมง หรือหวงเวลาที่กําหนดใหทําการประมงไดหรือปริมาณสัตวน้ําสูงสุดที่อนุญาตให
ทําการประมง
3. กําหนดหลักเกณฑการโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตวน้ํา เพื่อใหผูไดรับใบอนุญาต
สามารถนําปริมาณสัตวน้ําที่ไดรับการจัดสรรโอนใหแกผูไดรับใบอนุญาตรายอื่นได
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกัน
ความเสี่ยงทางการเมือง พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. แกไขเพิ่มเติมนิยาม คําวา “กรมธรรม” ใหหมายความรวมถึงกรมธรรมประกันความเสี่ยงทาง
การเมืองที่ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) ออกใหแกผูลงทุนหรือธนาคารของผูลงทุน
2. กําหนดให ธสน. รับประกันความเสี่ยงทางการเมืองแกผูลงทุนหรือรับประกันความเสี่ยงในการให
สินเชื่อของธนาคารของผูลงทุน สําหรับความเสียหายจากการไมไดรับชําระคืนเงินกูจากผูลงทุนเนื่องมาจากความเสี่ยง
ทางการเมือง
3. กํ า หนดให ธสน. ไม ต อ งรั บ ผิ ด ชดใช ค าสิ น ไหมทดแทนแก ผู ล งทุ น หรือ ธนาคารของผู ล งทุ น
ในกรณีที่
3.1 การกระทําหรือการละเวนการกระทําใดของรัฐบาลของประเทศที่ผูลงทุนไปลงทุนซึ่ง
ผูลงทุนไดตกลงยินยอมดวย
3.2 การกระทําหรือการละเวนการกระทําใดที่ผูลงทุนมีสวนกอใหเกิดความเสียหายหรือ
ปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑของประเทศที่ผูลงทุนไปลงทุน และ
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3.3 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธสน. กําหนด
4. กําหนดใหการชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมใหแกผูลงทุน หรือธนาคารของผูลงทุนให
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ธสน. กําหนด โดยอยางนอยกรมธรรมจะตองระบุ
4.1 หน าที่ของผูล งทุ นหรือธนาคารของผูลงทุน ในการดําเนิน การใหได มาซึ่งการชดเชย
ความเสียหายตามควรแกกรณีตามกฎหมายของประเทศที่ไปลงทุนในทันที หรือภายในระยะเวลาอันสมควรนับแต
วันที่เกิดความเสียหายหรือวันที่ผูลงทุนหรือธนาคารของผูลงทุนไดทราบถึงความเสียหายนั้น
4.2 กําหนดให ธสน. รับชวงสิทธิหรือรับโอนสิทธิเรียกรองใด ๆ ที่ผูลงทุนหรือธนาคารของ
ผูลงทุนมีตอประเทศที่ผูลงทุนไปลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ เมื่อ ธสน. ไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูลงทุน
หรือธนาคารของผูลงทุน แลวแตกรณี
5. กําหนดให ธสน. อาจนําความเสี่ยงทางการเมืองที่รับประกันแกผูลงทุน หรือธนาคารของผูลงทุน
ไปประกันตอกับบริษัทประกันภัยหรือองคกรอื่นที่รับประกันความเสี่ยงทางการเมือง ทั้งจํานวนหรือเพียงบางสวนได
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ธสน. กําหนด
6. ให นําหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง และการชดใช
คาสินไหมทดแทนมาใชบังคับกับการรับประกันภัยตอของ ธสน. เฉพาะความเสี่ยงทางการเมืองโดยอนุโลม
7. กําหนดใหคณะกรรมการ ธสน. เปนผูกําหนดอัตราเบี้ยประกัน คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่น
ที่เรียกเก็บ จากผูลงทุ นหรือธนาคารของผูลงทุน ที่เอาประกันภัย หรือบริษัทประกันภั ยหรือองคกรอื่น ที่รับประกัน
ความเสี่ยงอื่นทางการเมืองที่ ธสน. รับประกันภัยตอ และใหมีการทบทวนอัตราดังกลาว ใหเหมาะสมกับความเสี่ยง
ทางการเมืองไดตามสมควร
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต
ตองเป น ไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุ ตสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหส งสํ านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
อก. เสนอวา
1. โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2562 มี ผ ลใช บั งคั บ แล ว และ
มาตรา 17 บัญญัติใหเพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชน หรือแกกิจการ
อุต สาหกรรม หรือเศรษฐกิ จ ของประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภั ณ ฑอุตสาหกรรมอาจเสนอรัฐ มนตรีวา
การกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อออกกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดใดตองเปนไปตามมาตรฐาน
ทั้งหมดหรือแตบางส วนของมาตรฐานก็ได ซึ่งเป นการเปลี่ยนแปลงรูป แบบของกฎหมายในการกํ าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจากการตราเปนพระราชกฤษฎีกาใหเปนการออกกฎกระทรวงแทน
2. ประกอบกั บ พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ระยะเวลาในการนํ า ร า งพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ไมทันกําหนดวันที่
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและ
เป น ไปตามความเห็ น ของสํ า นั ก งานคณ ะกรรมการกฤษฎี ก า จึ ง ได จั ด ทํ า ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ขึ้นใหม และไดเสนอรางกฎกระทรวงฯ
มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตตองเปนไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2915 –
2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5126 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑเฉพาะดานความปลอดภัย – สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 7 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
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5. เรื่ อ ง ร า งประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง การลดอั ต ราอากรและยกเว น อากรศุ ล กากรตามมาตรา 12
แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การยกเวนอากรขาเขายาในกลุมยากําพรา)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากร
ศุลกากรตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การยกเวนอากรขาเขายาใน
กลุมยากําพรา) ที่คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแลว
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางประกาศ
ยกเวนอากรขาเขาผลิตภัณฑยารักษาหรือยาปองกันโรคในตอนที่ 30 เฉพาะที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
ตํารับยาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และระบุ (P) ตอทายในเลขทะเบียนตํารับ
ยา เวนแตยาที่มีการผลิตในประเทศ 11 รายการ
6. เรื่อง รางประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในที่ดิน
และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติ ดังนี้
1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง รางประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการ
ใชประโยชนในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ
2. อนุมัติรางประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช
ประโยชนในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. .... และรายการประกอบแผนผังทายประกาศดังกลาว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของเรื่อง
1. สาระสําคัญของรางประกาศ
1.1 กํ าหนดหลั กการในการวางและจัดทํ าแผนผังการใช ป ระโยชนในที่ ดิน และแผนผั ง
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
1.2 กํ าหนดวัตถุป ระสงคในการจัดทําแผนผัง เพื่อสงเสริมพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม และ
การสาธารณูปโภค เปนตน
1.3 กําหนดแผนผังและขอกําหนดเกี่ยวกับ แผนผังการใชประโยชนในที่ดินแผนผังระบบ
สาธารณู ปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ แผนผังระบบ
คมนาคมและขนสง แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม แผนผังระบบบริหารจัดการน้ํา แผนผังระบบปองกัน
อุบัติภัย
1.4 กําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของแผนผัง
ตามขอ 1.2
2. สาระสําคัญ ของรางแผนผังการใชประโยชน ในที่ดิน และรางแผนผั งการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
2.1 กลุ ม พื้ น ที่ พั ฒ นาเมื อ งและชุ ม ชน แบ ง เป น 4 ประเภท คื อ ประเภทศู น ย ก ลาง
พาณิ ชยกรรม ประเภทชุมชนเมื อง ประเภทรองรับ การพั ฒ นาเมือง และประเภทเขตส งเสริมเศรษฐกิจพิ เศษเพื่ อ
กิจการพิเศษ
2.2 กลุมพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม กําหนดใหรวมกลุมเปนคลัสเตอร แบงเปน 2 ประเภท
คือ ประเภทเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเปาหมายพิเศษ และประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม
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2.3 กลุมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม แบงเปน 3 ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชนชนบท
ที่ดินประเภทสงเสริมเกษตรกรรม และที่ดินประเภทที่พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน
2.4 กลุมพื้นที่อนุรักษพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบงเปน 2 ประเภท คือ
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
2.5 พื้นที่อื่น ๆ (เขตทหาร แหลงน้ํา)
2.6 แผนผังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แบงเปน 5 แผนผัง และ
1 มาตรการ ประกอบดวย แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการ
ควบคุมและขจัดมลภาวะ แผนผังระบบคมนาคมและขนสง แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม แผนผังระบบ
บริหารจัดการน้ํา แผนผังระบบปองกันอุบัติภัย และมาตรการระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมแกการประกอบ
อุตสาหกรรมเปาหมาย อุตสาหกรรมเปาหมายพิเศษ และการประกอบกิจการ
3. สาระสํ า คั ญ รายการประกอบแผนผั งทา ยประกาศฯ ประกอบด ว ย 5 รายการ คื อ รายการ
ประกอบแผนผั งการใช ป ระโยชน ในที่ ดิน (ขอบเขตพื้ น ที่ การใชป ระโยชน ที่ ดิน แตล ะประเภทและตําแหน งที่ ตั้ง)
รายการประกอบแผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและ
ขจัดมลภาวะ (ตําแหนงที่ตั้งสถานีดับเพลิง สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน) รายการประกอบ
แผนผังระบบคมนาคมและขนสง (ตําแหนงที่ตั้งและระยะทางของระบบคมนาคมและขนสง ถนนโครงการขนาดเขต
ทาง) รายการประกอบแผนผังระบบบริหารจัดการน้ํา (ตําแหนงที่ตั้งโครงการแหลงน้ํา สถานีผลิตน้ําประปา อางเก็บ
น้ํา คลองสงน้ําดิบ คลองเพื่อการระบายน้ํา คันปองกันน้ําทวม อุโมงคผันน้ําและแกมลิง) และรายการประกอบแผนผัง
ระบบปองกันอุบัติภัย (ที่ตั้งโครงการกอสรางสถานีดับเพลิง และศูนยปฏิบัติจังหวัด)
เศรษฐกิจ - สังคม

7. เรื่อง รางนโยบายปาไมแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ น ชอบรางนโยบายป าไมแห งชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ ดังนี้
สาระสําคัญของเรื่อง
รางนโยบายปาไมแหงชาติ ประกอบดวยวัตถุประสงค 4 ประการ ดังนี้
1. เพื่อใหประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
2. เพื่อหยุดยั้งและปองกันการทําลายทรัพยากรปาไมและสัตวปาของชาติอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อให มีการอนุ รักษ และการใชป ระโยชนทรัพยากรปาไม สัตวปา และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางเหมาะสม ยั่งยืน เปนธรรม และเปนฐานการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคําถึงถึง
ดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
4. เพื่อใหระบบบริหารจัดการทรัพยากรปาไมมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานองคความรูและนวัตกรรม
รวมทั้งกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
รางนโยบายปาไมแหงชาติประกอบดวยบทบัญญัตินโยบายปาไมแหงชาติ ครอบคลุม 3 ดาน จํานวน
24 ขอ ดังนี้
1. นโยบายดานการจัดการปาไม ประกอบไปดวยบทบัญญัติจํานวน 13 ขอ โดยจัดทําขึ้นเพื่อแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ดินปาไมของรัฐ การทําลายทรัพยากรปาไมของชาติ การครอบครองและใชประโยชนที่ดินปาไมของ
รัฐ โดยไม ได รั บ อนุ ญ าต ระบบสารสนเทศทรั พ ยากรป าไม ที่ ยั งไม เหมาะสม การใชป ระโยชน ที่ ดิ น ป าไมอ ย างไม
เหมาะสม และปญหาความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปา ดังนี้
ขอ
1

บทบัญญัตินโยบายปาไมแหงชาติ
เชื่อมโยงการทํางานของภาครัฐในการบริหารจัดการปาไมทุกระดับใหมีเอกภาพและประสานกันตามหวงโซ
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2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

การพั ฒ นาระหวางการบริห ารราชการทุ กระดับ รวมทั้งมีการประสานความรวมมือและพั ฒ นากลไกหรือ
เครื่องมือ ในการสนับ สนุนใหเกิดการบูรณาการในลักษณะหุนสวนการพัฒ นาปาไมของชาติในภาคสวนที่
เกี่ยวของ โดยดําเนินการอยางมีเปาหมายและตอเนื่อง
กํ า หนดให มี พื้ น ที่ ป า ไม ทั่ ว ประเทศอย า งน อ ยในอั ต รา ร อ ยละ 40 ของพื้ น ที่ ป ระเทศ ประกอบด ว ย
(1) ปาอนุรักษไมนอยกวา รอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ (2) ปาเศรษฐกิจและปาชุมชนไมนอยกวา รอยละ
15 ของพื้นที่ประเทศโดยกําหนดใหเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปาไม ทั้งปาอนุรักษ ปาเศรษฐกิจ และปาชุมชน ใหได
ตามเปาหมายภายใตกรอบเวลาที่กําหนดในแผนแมบทพัฒนาการปาไมแหงชาติ
จําแนกพื้นที่ปาไมเพื่ อการบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่ พรอมทั้งกําหนดแนว
ทางการบริหารจัดการและการใชประโยชนที่ดินปาไมในแตละพื้นที่อยางเหมาะสม
ปรับปรุงแนวเขตที่ดินปาไมทุกประเภทของรัฐใหชัดเจนและมีเอกภาพดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรปาไมทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่ใหมีมาตรฐาน เอกภาพ
ทั น ต อสถานการณ ครอบคลุ มพื้ น ที่ป าไม ทุกประเภท และเชื่อ มโยงกับ ขอมู ล ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรอื่นของประเทศและกําหนดหนวยงานหรือคณะบุคคลผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม
สงเสริมและสนับสนุนบทบาทและหนาที่ของทุกภาคสวนใหมีจิตสํานึกและมีสวนรวม รวมทั้งรับผิดชอบใน
การอนุรักษ การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
หยุ ดยั้ งและป องกั นการทํ าลายทรัพยากรปาไมในที่ดิน ปาไมของรัฐทุกรูปแบบใหมีประสิทธิภ าพ โดย
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานที่ชัดเจน
บริหารจัดการปาอนุรักษเพื่อการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งปองกันภัยธรรมชาติตาง ๆ และรักษาสภาพธรรมชาติที่สวยงามหรือมีจุดเดนเฉพาะตัว โดยให
คงไวซึ่งสภาพธรรมชาติ รักษาดุ ลยภาพของระบบนิเวศให มากที่ สุ ด ซึ่งการใชป ระโยชนต องกระทําเท าที่
จําเปนตามศักยภาพหรือขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ตลอดทั้งเพื่อประโยชนในการศึกษา การ
วิจยั และนันทนาการ
จัดระเบียบและแกไขปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการครอบครองหรือใชประโยชนที่ดินปาไมของรัฐอยาง
เหมาะสม เปนธรรม ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ และคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศปาไม
และสิ่งแวดลอมจากการใชประโยชนทดี่ ินปาไม โดยใหแลวเสร็จภายใตกรอบเวลา
พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตรและการตลาดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรปาไมอยางเหมาะสม
ฟนฟูปาไมในพื้นที่ปาอนุรักษใหมีความสมบูรณ โดยกําหนดพื้นที่เปาหมายในการฟนฟูอยางชัดเจนและ
ตอเนื่อง มีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพรผลการดําเนินงานตอสาธารณะบนพื้นฐานการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน และกําหนดความรับผิดชอบของหนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการปาชุมชนใหมีประสิทธิภาพ สามารถอํานวยประโยชนตอชุมชน สรางความ
ตระหนักในการอนุรักษปาไมของประชาชน เปนสวนสงเสริมใหชุมชนและทองถิ่นเขมแข็ง และเปนการพัฒนา
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน

พัฒนาการจัดการสัตวปาทั้งระบบ รวมทั้งแกปญหาความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปาอยางเปนรูปธรรม
และสัตวปาไดรับการคุมครอง รักษา และใชประโยชนอยางเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอมของประเทศ
2. นโยบายด า นการใช ป ระโยชน ผ ลิ ต ผลและการบริ ก ารจากป า ไม แ ละอุ ต สาหกรรมป า ไม
ประกอบไปดวยบทบัญญั ติ จํานวน 4 ขอ โดยจัดทําขึ้นเพื่อแกไขป ญหาความไมเพียงพอของปริมาณไมเศรษฐกิ จ
ตอความต องการใช ไม ความไม มีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการส งเสริมและสนั บ สนุ น อุต สาหกรรมที่ ใชผ ลิต ผลจากป าไม
มาตรฐานการรับรองปาไมที่ยังไมเปนที่ยอมรับ และการใชประโยชนจากปาไมที่ไมยั่งยืน ดังนี้
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ขอ
1

บทบัญญัตินโยบายปาไมแหงชาติ
สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจทั้งในที่ดินของรัฐที่ไดรับการอนุญาตใหใชประโยชนและในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองที่มิใชของรัฐใหเพียงพอกับความตองการใชไม และตอบสนองตอการใชประโยชนในทุกภาค
สวน
2
สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใชผลิตผลจากปาไมครบวงจรในทุกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานทรัพยากรปาไมอยางเหมาะสมและเปนรูปธรรม
3
พัฒนาและสงเสริมการรับรองปาไมตามมาตรฐานการรับรองปาไมใหเปนที่ยอมรับและไดรับการรับรองทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล
4
สงเสริมและสนับสนุนการใชประโยชนการบริการจากปาไมอยางสมดุล ยั่งยืน และเกื้อกูลระบบนิเวศ
3. นโยบายดานการพัฒนาระบบบริหารและองคกรเกี่ยวกับการปาไม ประกอบไปดวยบทบัญญัติ
จํานวน 7 ขอ โดยจัดทําขึ้นเพื่อแกไขปญหาความไมมีประสิทธิภาพ เอกภาพ ธรรมาภิบาล และความสอดคลองกันใน
การบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
ขอ
1

2
3
4

5
6

7

บทบัญญัตินโยบายปาไมแหงชาติ
ปรับปรุงโครงสรางองคกรเกี่ยวกับการปาไมใหสามารถบริหารจัดการปาอนุรักษ ปาเศรษฐกิจและปาชุมชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาดที่เหมาะสม ลดความซ้ําซอน และปรับปรุงวิสัยทัศน ภารกิจ หรือพันธกิจ
ของหน วยงานภาครัฐใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ นโยบายป าไม แ ห งชาติ และแผนแม บ ทพั ฒ นาการป าไม แ ห งชาติ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
พั ฒ นาศั กยภาพหน วยงานภาครัฐที่มีบ ทบาทในการอํานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญ าตให กับ
ประชาชนและการบริ ก ารอื่ น ๆ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สะดวก รวดเร็ ว โปร งใส โดยนํ า เทคโนโลยี ม า
ประยุกตใชอยางเหมาะสม
พัฒนาและสงเสริมใหมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานปาไมทั้งระบบอยางเปนรูปธรรม โดยภาครัฐมีการ
บริ ห ารอั ต รากํ าลั งที่ มี ค วามคล อ งตั ว ยึ ด ระบบคุ ณ ธรรม บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด ค านิ ย มในการทํ างานเพื่ อ
ประชาชนและประเทศ มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานดานทรัพยากรปาไมทุกระดับใหมีความเปนมืออาชีพในงานปาไม มีความ
เหมาะสมกับตําแหนงงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการของบุคลากรหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานคุมครองและรักษา
ทรัพยากรปาไมในภาคสนามใหมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและไมนอยกวาบุคลากรสายงานอื่น
ที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน
กําหนดใหมียุทธศาสตรหรือแผนการวิจัยภาคปาไมในนโยบาย ยุทธศาสตร หรือแผนการวิจัยระดับชาติ
และ/หรือพิจารณาจัดตั้งสถาบันวิจัยปาไมในระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนางานวิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรม ใหตอบสนองตอการปฏิรูปทรัพยากรปาไมทงั้ ระบบ
ปรับ ปรุ งและพั ฒ นากฎหมายเกี่ ยวกับ การปา ไม แ ละมติ ค ณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวของใหมีความสอดคลอง
เหมาะสมกับบริบทของสังคมและสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ปาไมทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
ใหมีคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติที่จัดตั้งเปนการถาวรโดยกฎหมาย มีหนาที่และอํานาจในการ
กําหนดนโยบายและแผนการบริห ารจั ดการทรัพยากรป าไม ของประเทศทั้ งระบบ รวมทั้งกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประสานและให คํ า แนะนํ า แก ภ าคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง และให พิ จ ารณ าจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายป า ไม แ ห ง ชาติ เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ขั บ เคลื่ อ นและสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ
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8. เรื่อง แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน ฉบับปฏิบัติการเรงรัด (Quick Win)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ดําเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน ฉบับปฏิบัติการเรงรัด (Quick Win) วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,673.40 ลานบาท
โดยใชเงินกูในประเทศ จํานวน 2,500 ลานบาท และเงินรายไดของ กฟน. จํานวน 1,173.40 ลานบาท
ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ตามที่ กฟน. ไดดําเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน ระยะทางรวม
215.6 กิโลเมตร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จระยะทางรวม 46.6 กิโลเมตร และอยูระหวางการดําเนินการ ระยะทาง
รวม 169 กิโลเมตร เนื่องจากแผนงานบางสวนตองรอดําเนินการพรอมกับหนวยงานสาธารณูปโภคอื่น ทําใหแผนงาน
ของ กฟน. มีความลาชา ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายให กฟน. ดําเนินการลงทุนโครงการสายไฟฟาใตดินในพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมใหเร็วขึ้น โดยจากการสํารวจพื้นที่ที่มีแนวโนมความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว มีความจําเปน
ที่ จ ะต องเพิ่ มขี ด ความสามารถของระบบจํ าหนายไฟฟ าเพื่ อรองรับ ปริมาณความต องการไฟฟ าที่ เพิ่ มขึ้น ไดอยาง
เพีย งพอ ตลอดจนเพิ่ ม ความเชื่ อถื อได ของระบบไฟฟา รวมถึงมีความพรอมในการดํ าเนิ น โครงการ คือ ไดมีการ
กอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดินหลักรวมไปกับโครงการรถไฟฟาเรียบรอยแลว กฟน. จึงขอความเห็นชอบ
แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปน สายไฟฟาใต ดิน ฉบั บปฏิบั ติการเรงรัด (Quick Win) วงเงินลงทุ นรวม
ทั้ งสิ้ น 3,673.40 ล านบาท โดยใช เงิ น กู ในประเทศ จํ านวน 2,500 ล านบาท และเงิน รายได ข อง กฟน. จํา นวน
1,173.40 ลานบาท ระยะทางรวม 20.5 กิโลเมตร จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
โครงการ

ระยะทาง
(กิโลเมตร)
4.4
10.6
5.5
20.5

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
1. เสนทางรถไฟฟาสายสีมวง ถนนรัตนาธิเบศร (ถนนราชพฤกษ-ถนนกาญจนาภิเษก)
745.2
2. เสนทางรถไฟฟาสายสีมวง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี-ถนนติวานนท
1,937.6
3. เสนทางรถไฟฟาสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 81-ซอยแบริ่ง)
931.0
รวม
3,613.8
ดอกเบี้ยระหวางการกอสราง
59.7
รวมทั้งสิ้น
3,673.4
ทั้งนี้ แผนงานดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง สภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดวยแลว
9. เรื่อง สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยโดย WEF ป 2019 – 2020
คณะรัฐมนตรีมีมติ รับ ทราบตามที่สํ านักงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ (สศช.)
เสนอเรื่ อ ง สรุ ป ผลการจั ด อั น ดั บ ความสามารถในการแข งขั น ของประเทศไทย ของสภาเศรษฐกิ จ โลก (World
Economic Forum : WEF) ซึ่งไดประกาศผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ ประจําป
2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยมีประเด็นที่สําคัญสรุปได ดังนี้
1. ประเทศที่ ค รองสามอั น ดั บแรกยังคงเป น กลุ มเดิม ในขณะที่ อัน ดับของประเทศไทยลดลง
2 อันดับ แมวาจะมีคะแนนดีขึ้น 0.6 คะแนน
ผลการจั ดอั น ดั บ ในภาพรวมป 2562 ปรากฏวาสิงคโปรไดขยับ ขึ้น มาเปน อัน ดับ 1 จาก
ทั้งหมด 141 ประเทศ ตามดวยสหรัฐอเมริกาและฮองกงตามลําดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีอันดับลดลง 2 อันดับ จาก
อันดับที่ 38 ในป 2561 เปน 40 ในป 2562 แมจะทําคะแนนไดดีขึ้นเล็กนอย จาก 67.5 เปน 68.1 แสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยมีความกาวหนาในภาพรวมดีข้ึนเล็กนอย แตการเปลี่ยนแปลงในรอบปที่ผานมายังไมชัดเจนและรวดเร็ว
มากพอเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่อยูในระดับใกลเคียงกัน

10
2. จุดเดนและประเด็นที่ตองพัฒนาเพิ่มเติมจากผลการจัดอันดับโดย WEF
2.1 ฐานขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของไทยขึ้ น อยู กั บ 3 ป จ จั ย เด น ได แ ก
1) สภาพแวดลอมเศรษฐกิจมหภาคที่มีเสถียรภาพ ซึ่งไดคะแนน 90 จาก 100 คะแนน เนื่องจากอัตราเงินเฟอที่ต่ํา
และการบริหารจัดการหนี้ที่เสถียร 2) ภาคการเงินที่เขมแข็ง ซึ่งไดคะแนน 85.1 จาก 100 และอยูในอันดับที่ 16 ของ
โลก และ 3) กรอบกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เอื้อให ผูป ระกอบการสามารถเริ่มตน และยุติ การประกอบธุ รกิ จได
โดยงายและสงผลใหธุรกิจมีพลวัตที่สูง ซึ่งไดคะแนน 72.0 จาก 100 คะแนน และอยูในอันดับที่ 21
2.2 ดานที่ไดมีการปรับปรุงและมีผลที่ชัดเจนมากขึ้น ไดแก การนําเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สารสนเทศมาใช (ICT adoption) ซึ่งมีคะแนนดีขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตและความครอบคลุม
ของอินเทอรเน็ตบรอดแบนดทั้งในรูปแบบไมเคลื่อนที่และเคลื่อนที่ (Fixed and mobile) สงผลใหอันดับรวมดานนี้ดี
ขึ้น 2 อันดับ (จากอันดับที่ 64 เปนอันดับที่ 62 และมีคะแนน 60.1 จาก 100 คะแนน) ในขณะที่ความโปรงใสของ
งบประมาณ (Budget Transparency) มีอันดับดีขึ้น 25 อันดับ สําหรับดานอื่นที่ปรับตัวดีขึ้น ไดแก ภาระกฎระเบียบ
ของภาครัฐและประสิทธิภาพของบริการรถไฟ
2.3 ดานที่ตองเรงพัฒนาใหเกิดผลเปนรูปธรรม ไดแก ความสามารถในการสรางนวัตกรรม
(Innovation capability) ซึ่งเป น ดานที่ ไทยอยู ห างจากบรรทั ดฐานโลก (Frontier) มากที่สุด โดยไดคะแนน 43.9
จาก 100 คะแนน ดั งนั้ น ประเทศไทยจึ งควรให ความสํ าคั ญ กั บ การสรางขี ด ความสามารถในด านนี้ ควบคู ไปกั บ
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกระตุนใหเกิดถายทอดเทคโนโลยี (spillovers) ระหวางบริษัท
ตางชาติและผูประกอบการไทย รวมทั้งความรวมมือระหวางบริษัทที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูงกับบริษัทอื่น ๆ
ในประเทศ นอกจากนี้ ภาครัฐควรกระตุนใหผูประกอบการแสวงหาการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพื่อใหเกิด Startup
Unicorn ของเอเชียสัญชาติไทย ซึ่งการจะบรรลุเปาหมายนี้ไดนั้น จะตองอาศัยการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนใน
ดานการวิจัยและพัฒนาในระยะยาว เนื่องจากตัวชี้วัดในดานดังกลาวในปนี้มีคะแนนเพียง 33.6 จาก 100 คะแนน
ขณะที่ความรวมมือในการพัฒนานวัตกรรมระหวางบริษัทและมหาวิทยาลัย มีคะแนน 52.1 จาก 100 คะแนน ดังนั้น
การพัฒนาจําเปนตองมีแนวทางที่เอื้อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนานวัตกรรมระหวางบริษัทและมหาวิทยาลัย เพื่อ
ยกระดับความสามารถดานนวัตกรรมของไทยใหเดนชัดและยั่งยืนขึ้น
2.4 ดานอื่น ๆ ที่ควรเฝาระวังและตองเรงปรับปรุงอยางตอเนื่อง ไดแก ดานทุนทางสังคม
(Social capital) ซึ่ง WEF ไดประเมินจากรากฐานความรวมมือกันทางสังคมที่สงผลตอการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน รวมทั้งดานการศึกษา ที่ตองปรับปรุงดานปการศึกษาเฉลี่ยและทักษะ
แรงงานที่จบการศึกษา นอกจากนี้ การแขงขันในภาคบริการก็ยังตองเรงปรับปรุงเพื่อใหมีความกาวหนาที่ชัดมากขึ้น
เชนกัน
3. ขอสังเกตจากขอมูลเบื้องตนของรายงานผลการจัดอันดับฯ โดย WEF
3.1 การจัดอันดับของ WEF ในปปจจุบันไดเพิ่มตัวชี้วัดที่สะทอนความนาเชื่อถือของภาครัฐ
ในดานเสถีย รภาพของนโยบาย ความสามารถในการปรับ ตัว และความใสใจต อสิ่ งแวดลอมของภาครัฐมากถึ ง 7
ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 1.20 – 1.26) ซึ่งประเทศไทยมีคะแนนและอันดับอยูในระดับปานกลาง กอปรกับการที่ยังไมเห็น
พัฒนาการในเชิงบวกที่ชัดเจนของตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่อยูในกลุม (Pillar) เดียวกัน สงผลใหดานกรอบบริหารเชิงสถาบัน
(Institution) ของประเทศไทยตกลง 7 อันดับ จากอันดับที่ 60 เปน 67
3.2 แมในดานคะแนนจะเห็นพัฒนาการในหลาย ๆ ดาน แตอันดับที่ลดลงสะทอนวาการ
พัฒนาของประเทศไทยอาจยังไมเร็วพอที่จะกาวทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น รัฐบาลควรใหความสําคัญและเรงรัดการ
แกป ญ หาให เกิ ดผลสํ าเร็จ ที่ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานที่เปน จุดออนมาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนปญ หาในเชิง
โครงสร างที่ สั่งสมมายาวนานและการแก ป ญ หาต องใช เวลาในการดํ าเนิ น การหรือปฏิ รูป โดยตอ งมี การติ ดตาม
ประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง นอกจากนี้ ในการมีคะแนนเพิ่มและอันดับที่ดีขึ้นในการจัดอันดับใน
ระยะตอไปจะตองมีผลลัพธที่ชัดเจนจากการดําเนินการของภาครัฐ เชน
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1) เรงพัฒนาระบบการศึกษาใหเขาถึงงายขึ้นเพื่อเพิ่มจํานวนปการศึกษาของคน
ไทย รวมถึงเรงพัฒนาดานคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาที่จบมามีทักษะที่ตรงกับความตองการของตลาด
และมีทักษะการคิดเชิงวิพากษมากขึ้น
2) กระตุนใหหนวยงานรับผิดชอบดานโครงสรางพื้นฐานที่เปนจุดออน เรงดําเนิน
แผนงาน/โครงการ ควบคูกับ การจัดทําขอมูลรายงานความกาวหน าใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว เชน ดาน
ปญหาความเสี่ยงน้ําดื่มที่ไมสะอาด ซึ่งที่ผานมาประเทศไทยอยูที่อันดับต่ํามาก และในปนี้อันดับลดลงอีก 2 อันดับ
3) เฝ า ระวั งการครอบงําตลาด ภาษี นํ าเข า – ส งออกที่ มี อั ต ราสู งและซั บ ซ อ น
รวมถึงมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีที่มีผลกระทบสูงตอภาคธุรกิจ ซึ่งเปนอีกกลุมตัวชี้วัดที่ยังเปนจุดดอยของ
ประเทศไทย
4. ขอพิจารณาเพื่อสั่งการ
4.1 ติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง ทั้งในกลุมที่อันดับดีอยูแลวใหสามารถรักษาอันดับไวใหไดตอเนื่อง และในกลุมที่มีความสามารถในการ
แขงขันยังต่ําและ/หรือมีแนวโนมแยลง เพื่อใหการดําเนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการภาครัฐที่สงผลตอกลุมตัวชี้วัด
เหลานี้มีประสิทธิผลชัดเจนมากขึ้น โดยใหมีการรายงานความกาวหนาการดําเนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการสําคัญ
ของรัฐบาลเปนระยะ ๆ
4.2 ขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐในโครงสรางพื้นฐานทั้งเชิงกายภาพและดิจิทัล ใหดําเนินไป
ไดตามเปาหมายและสรางความเชื่อมั่นตอนักลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนเพื่อเตรียมความพรอมใน
เขตพัฒนาพิเศษในพื้นที่ และระบบโลจิสติกสดานการขนสงในทุกรูปแบบ รวมถึงการเตรียมความพรอมดานทักษะ
กําลังคน และระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
4.3 ใหหนวยงานภาครัฐเรงพัฒนาระบบขอมูลใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยควบคูไปกับการ
สรางความรูความเขาใจแกภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปอยางตอเนื่องโดยใชสื่อออนไลนมากขึ้น เพื่อใหทุกภาคสวนมี
ความเขาใจที่ถูกตองทันตอเหตุการณและความคืบหนาในการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตาง ๆ
รวมทั้งมีโอกาสสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
5. แนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป
5.1 สศช. ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อเปน
กลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาอันดับความสามารถในการ
แขงขัน
5.2 สศช. ได ริ เ ริ่ ม ให มี ก ารร ว มมื อ กั บ WEF เพื่ อ ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นการยกระดั บ
ความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย (Accelerator Model) ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการหารือในรายละเอียด
5.3 สศช. ไดกําหนดใหมีการจัดประชุมหนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดที่เกี่ยวของในกลางเดือน
พฤศจิกายนเพื่ อรวบรวมและกํากับ ติดตาม แผนงาน/โครงการที่ จะชวยพัฒ นาอัน ดับ ตัวชี้วัด และรายงานผลการ
ดําเนินงานเพื่อทราบตามขั้นตอนตอไป
10. เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business
2020
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารโลก Doing Business 2020 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้
สาระสําคัญ
1. ผลการจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2020
ธนาคารโลกไดประกาศผลการจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2020 โดยประเทศ
ไทยอยู ในอั บ ดั บ ที่ 21 จาก 190 ประเทศทั่ ว ไป สู งขึ้ น 6 อั น ดั บ มี คะแนน (Ease of Doing Business Score)
เท ากั บ 80.10 คะแนน สูงที่ สุ ดในรอบ 10 ป โดยมีดานที่ติดอัน ดับ TOP 10 ของโลก 2 ดาน ไดแ ก ดานการ
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คุมครองผูลงทุนเสียงขางนอย อยูในอันดับที่ 3 และดานการขอใชไฟฟา อยูในอันดับที่ 6 ของโลก มีการปฏิรูป
การบริการภาครัฐที่ทําใหการประกอบธุรกิจงายขึ้นมี 1 ดาน คือ ดานการขออนุญาตกอสราง มีการแกไขระเบียบ
กรุ ง เทพมหานครว า ด ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การขออนุ ญ าต และการควบคุ ม การก อ สร า งอาคาร พ.ศ. 2525
เพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบอาคาร จากเดิม 8 ครั้ง เหลือ 3 ครั้ง คือ (1) เมื่อเริ่มกอสราง (2) เมื่อทําการกอสราง
และ (3) เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ และลดระยะเวลาขออนุ ญาตจากเดิม 118 วัน เหลือ 113 วัน ผลการจัด
อันดับ และคะแนนที่ ดีขึ้น เป น ผลจากการที่ รัฐบาลมีความมุงมั่นปรับปรุงประสิทธิภ าพกระบวนการบริหารจัดการ
ภาครัฐอยางตอเนื่องตั้งแตป 2557 ซึ่งประเทศไทยอยูในอัน ดับ ที่ 46 โดยมีการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการให
รวดเร็วขึ้น นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกใหการประกอบธุรกิจงายขึ้น ปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหการบริการภาครัฐสะดวกขึ้น
2. นอกจากนี้ ธนาคารโลกไดแจงวาตัวชี้วัดดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จะอยูในการศึกษาเพื่อจัด
อันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2021)
3. เพื่ อให การปรับ ปรุงงานส งผลต อการขับ เคลื่อนประสิ ท ธิภ าพในการให บ ริ การของหน วยงาน
ภาครัฐ อย างต อเนื่ อง โดยมุ งเน น การพั ฒ นาบริการผานระบบดิ จิทัล ให มีความสะดวกเขาถึงงาย และสื่อสารให
ผูรับบริการมาใชบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะไดดําเนินการรวบรวมแผนการดําเนินงานในระยะตอไป
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันการดําเนินการตามขอเสนอของธนาคารโลก รวมทั้งจะจัดการประชุมรายงาน
ผลการดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอมสําหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก
(Doing Business) โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรีเปนประธานโดยเร็วตอไป
4. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
รับทราบรายงานผลการจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2020) และใหสํานักงาน
ก.พ.ร. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไป
ทั้งนี้ ธนาคารโลกไดจัดทํารายงาน Doing Business ซึ่งเปนรายงานประจําปที่จัดทําขึ้นตั้งแตป
ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2546) เพื่อเสนอผลการจัดอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
ของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเปนการสํารวจความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่เปนบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุง
ประสิทธิภ าพการทํางานของหน วยงานของรัฐ ทั้ งขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจวาเอื้อตอผูประกอบธุรกิจเพียงใด โดยมีตัวชี้วัดในการศึกษา 10 ดาน ไดแก ดานการเริ่มตนธุรกิจ
ดานการขออนุญาตกอสราง ดานการขอใชไฟฟา ดานการจดทะเบียนทรัพยสิน ดานการไดรับสินเชื่อ ดานการ
คุมครองผูลงทุน ดานการชําระภาษี ดานการคาระหวางประเทศ ดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง และดานการ
แกไขปญหาการลมละลาย

11. เรื่อง มาตรการดานการงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน
คณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบมาตรการด า นการงบประมาณเพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร อ น
อันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน ตามที่สํานักงบประมาณเสนอดังนี้
สาระสําคัญของเรื่อง
ความเปนมา
ดวยประเทศไทยประสบสถานการณภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ในพื้นที่หลายจังหวัด ทําใหประชาชนที่
อยูในพื้นที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอนในการประกอบอาชีพ ความเปนอยู และมีผลเสียหายตอทรัพยสิน รวมทั้ง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหนวยรับงบประมาณ จําเปนตองไดรับความชวยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดรอน และ
ฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพปกติอยางเหมาะสมกับสถานการณ จึงเห็นสมควรใหหนวยรับงบประมาณดําเนินการโดยใช
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กลไกของการบริ ห ารงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ข องหน ว ยรั บ งบประมาณตามระเบี ย บว า ด ว ยการบริ ห าร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ. 2562 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการขอใชงบประมาณ
รายจาย งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อแกไขหรือเยียวยาความเดือดรอนเสียหายใน
บางกรณี พ.ศ. 2559 ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลาง
กอน
ขอเสนอ
เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใชบังคับไม
ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2562 อันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกรณีดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 141 บัญญัติใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไป
พลางกอน ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 บัญญัติใหใชงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอนได ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอนของหนวยรับงบประมาณ สําหรับการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2562 ทันตอสถานการณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรพิจารณากําหนดมาตรการดาน
การงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน ดังนี้
1. ใหความสําคัญกับการปรับปรุงซอมแซม ฟนฟูสถานที่ของสวนราชการ หรือสิ่งกอสรางอันเปน
สาธารณประโยชน ที่ ส ามารถดํ าเนิ น การได ภ ายในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้ งให พิ จ ารณาใช แ รงงานจาก
ประชาชนในพื้ น ที่ เพื่ อสรางรายได ให แกป ระชาชนในพื้ น ที่นั้น ๆ โดยใหดําเนิน การใหถูกตองเปน ไปตามระเบีย บ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงมาตรการตาง ๆ ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวย
2. ให ห น ว ยรั บ งบประมาณพิ จ ารณารายการที่ ส ามารถชะลอการดําเนิ น งานไดภ ายใตแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณแลว หรือกรณีที่มีเงินเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของการใชจายงบประมาณ
หรือจากการจั ด ซื้ อจัดจ างแล ว โดยให ห น วยรับ งบประมาณโอนหรือเปลี่ย นแปลงเงิน จัดสรรเพื่อนําไปชวยเหลือ
เยียวยา ฟนฟูผูประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือปรับปรุงซอมแซมสถานที่ราชการหรือสิ่งอันเปนสาธารณประโยชน
ของแผนดินที่ไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2562 ใหกลับคืนสู
สภาพปกติ โดยใหจัดลําดับความจําเปนเรงดวน กําหนดเปาหมายและสถานที่ดําเนินการใหชัดเจน และดําเนินการ
ตามขั้ น ตอนของกฎหมาย ระเบี ย บ ข อบั งคั บ และมติค ณะรัฐ มนตรีที่เกี่ย วขอ ง และขอทําความตกลงกับ สํานั ก
งบประมาณตามขั้นตอนตอไป
กรณีที่หนวยรับงบประมาณไมสามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายใตแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอนได ใหหนวยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุ กเฉิ น หรือจํ าเป น พ.ศ. 2562 และหรื อระเบี ย บสํ านั กนายกรัฐ มนตรีว าด ว ยหลั กเกณฑ และวิธี การในการขอใช
งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อแกไขหรือเยียวยาความเดือดรอน
เสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 ตอไป
3. งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ที่ไดรับจัดสรร
ตามมาตรการนี้ ใหถือเปนงบประมาณที่ตองนําไปหักออกจากงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณในกรณีที่
หน ว ยรั บ งบประมาณได ข อตั้ งงบประมาณและได รับ จัด สรรตามพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ าย ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรายการเดียวกัน หรือมีวัตถุป ระสงค เดีย วกัน เชน ค าใชจายในการบํ ารุงรักษาทาง ค า
ซอมแซมสิ่งปลูกสราง คาใชจายในการบรรเทาผลกระทบหรือปองกันอุทกภัย เปนตน และเมื่อหนวยรับงบประมาณ
ไดรับอนุมัติจัดสรรและนําไปใชจายหรือกอหนี้ผูกพันแลว ใหจัดทําบันทึกการใชจายหรือกอหนี้ผูกพันและการเบิกจาย
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ไว เพื่ อนํ าไปหั กออกจากงบประมาณรายจายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อพระราชบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใชบังคับแลว
4. กรณี ที่ห น วยรับ งบประมาณตองมีการเยีย วยา ฟน ฟู ผูป ระสบอุท กภั ยนอกเหนื อจากที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณตามมาตรการนี้ และหนวยรับงบประมาณมิไดขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 รองรับไว ใหหนวยรับงบประมาณพิจารณาเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามขั้นตอนตอไป
ทั้งนี้ เห็นสมควรมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดกํากับใหเปนไปตามมาตรการ
ดังกลาวอยางเครงครัด โดยใหหนวยรับงบประมาณเรงดําเนินการใชจายและกอหนี้ใหแลวเสร็จในไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตางประเทศ
12. เรื่อง การใหสัตยาบันพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับ 8 ภายใตกรอบ
ความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็ น ชอบพิ ธีส ารอนุวัติขอผูกพัน การเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับ 8
ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามแลว และตารางขอผูกพัน การเปดเสรีการค าบริการดานการเงิน ซึ่งเป น
ภาคผนวกแนบทายพิธีสารฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา แลวเสนอรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตอไป รวมทั้งใหกระทรวงการ
ตางประเทศจัดทําและมอบสัตยาบันสารหรือสารของพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
ฉบับที่ 8 ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน และตารางขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดาน
การเงิน ซึ่งเปนภาคผนวกแนบทายพิธีสารฯ ใหแกเลขาธิการอาเซียน เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบพิธีสารและตาราง
ขอผูพันดังกลาวแลว
สาระสําคัญของเรื่อง
1. รางพิ ธี ส ารฯ ฉบั บ ที่ 8 มีส าระสําคัญ เชน เดีย วกับ พิธีส ารฯ ฉบับ ที่ 7 ที่ ป ระเทศไทยได
ลงนามไปแล ว กล าวคือเป นการขยายความรวมมือดานการคาบริการระหวางประเทศสมาชิก โดยลดหรือยกเลิ ก
ขอจํากัดที่เปนอุปสรรคตอการคาบริการภายใตกรอบอาเซียนใหมากกวาที่เปดเสรีตามกรอบองคการการคาโลกและ
ประเทศสมาชิกจะใหสิทธิประโยชนตามตารางขอผูกพันฯ แกประเทศสมาชิกอื่น ตามหลักการใหการประติบัติเยี่ยง
ชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-Favored Nation Treatment: MFN) รวมถึงการดําเนินการภายใตกรอบการ
รวมตัวภาคการธนาคารของอาเซียน (ASEAN Banking Integration Framework: ABIF) ที่ระบุใหประเทศสมาชิก
ตั้งแตสองประเทศหรือมากกวานั้นอาจดําเนินการเจรจาและตกลงเปดเสรีสาขาการธนาคารของประเทศตน โดยแตละ
ประเทศสมาชิกที่เขารวมการเจรจาอาจสรุปผลการเจรจา ณ เวลาใดก็ได
2. ตารางขอผูกพันฯ ฉบับที่ 8 ของไทยที่แนบทายรางพิธีสารฯ เปนการปรับปรุงตารางขอ
ผูกพันฯ ดังนี้
2.1 แกไขตารางขอผูกพันฯ ใน 2 สาขา ไดแก สาขาหลักทรัพยและสาขายอยบริการจัดการลงทุน (Asset
Management) เพื่อยกระดับขอผูกพันใหเทียบเทากฎหมายและแนวปฏิบัติที่ใชอยูในปจจุบัน กลาวคือ จะอนุญาตให
สัดสวนการถือหุนของตางชาติในบริษัทจัดการลงทุน (Asset Management Company) ไดถึงรอยละ 100 ของทุนที่
ชําระแลวโดยยกเลิกเงื่อนไขเดิมที่กําหนดใหตองมีสถาบันการเงินที่จัดตั้งภายใตกฎหมายไทยรวมถือหุนอยูดวยไมนอย
กวารอยละ 50 ของทุนที่ชําระแลว ในระยะ 5 ปแรก หลักจากที่ไดรับใบอนุญาตซึ่งเทากับกฎหมายปจจุบัน
2.2 ได ร ะบุ ให มี ก ารเจรจาทวิ ภ าคี เพื่ อ ตั้ งตั้ ง Qualified ASEAN Banks (QABs) ระหว า ง
ประเทศไทยและสหพัน ธรัฐมาเลเซีย ซึ่งขอผูกพันดังกลาวเปดโอกาสใหธนาคารพาณิ ชยระหวางประเทศไทยและ
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สหพันธรัฐมาเลเซียเขาสูตลาดระหวางกันได บนหลักการตางตอบแทน และใหมีความยืดหยุนในการประกอบธุรกิจ
มากยิ่งขึ้น
13. เรื่อง ขออนุมัติรางบันทึกความเขาใจรวมวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบความ
รวมมือแมโขง – ลานชาง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางบัน ทึ กความเขาใจรวมวาดวยความรวมมือในโครงการภายใต
กองทุ น พิ เศษกรอบความรว มมื อ แม โขง – ล า นชาง [Mekong – Lancang Cooperation (MLC) Special Fund]
และอนุมัติใหปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามใน
รางบันทึกความเขาใจรวมวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบความรวมมือแมโขง –
ลานชาง ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
อยางไรก็ตามในกรณี ที่มีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่
ไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัย และนวัตกรรมสามารถดําเนิ นการได โดยให นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้ งชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย
(จะมี ก ารลงนามระหว า งกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวัต กรรมและสถานเอกอั ค รราชทู ต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยภายในเดือนธันวาคม 2562)
สาระสําคัญของเรื่อง
ภายใตบันทึกความเขาใจดังกลาวระบุวา จีนไดอนุมัติโครงการและสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
ดําเนิ น โครงการของกระทรวงการอุด มศึกษา วิ ทยาศาสตร วิ จัย และนวัต กรรม (มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก น ) จํานวน
2 โครงการ จํานวนเงิน 4,160,000 หยวน (ประมาณ 17,721,600 บาท) ไดแก (1) โครงการคั ดกรองอาหารที่ ไม
ปลอดภัยเบื้องตน โดยอาศัยองคความรูเรื่องการแยกแยะดวยความเสี่ยง (Early detection of Unsafe Food by
risk) จํานวน 310,000 หยวน (ประมาณ 1,320,000 บาท) และ (2) โครงการนํารองการควบคุมโรคพยาธิใบไมตับใน
ประเทศลุมน้ําโขง (Mekong Liver Fluke Control Initiative) จํานวน 3,850,000 หยวน (ประมาณ 16,401,000
บาท) โดยฝายจีนจะจัดสรรงบประมาณใหฝายไทยภายใน 20 วันทําการหลังจากที่มีการลงนาม
ทั้ งนี้ กองทุ น พิ เศษกรอบความร ว มมื อ แม โขง – ล านช าง [Mekong – Lancang Cooperation
(MLC) Special Fund] จัดตั้งขึ้นในคราวการประชุมผูนํากรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ครั้งที่ 1 โดยผูนําจีนได
ใหการสนับสนุนทางการเงินแกประเทศสมาชิก 6 ประเทศ คือ จีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ราชอาณาจักรกัมพูชา
(กัมพูชา) และประเทศไทย จํานวน 300 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการเรงดวนซึ่งจะทําใหการขับเคลื่อน
โครงการและความรวมมือตาง ๆ ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง เปนรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งที่ผานมา
หนวยงานของไทย ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม ไดรับการสนับสนุนการดําเนินโครงการตาง ๆ จากกองทุนพิเศษ
กรอบความรวมมือแมโขง – ลานชางเชนเดียวกัน
14. เรื่อง การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การจัดทํารางบันทึกความตกลง
ระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมญี่ปุนวาดวยความรวมมือและการแลกเปลี่ยนทางทหาร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ในสวนของ
ผูลงนามฝายไทยในรางบันทึกขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมญี่ปุนวาดวยความรวมมือและ
การแลกเปลี่ยนทางทหาร จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายให “รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนผูลงนาม
ฝายไทย” ปรับเปน “รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายเปน
ผูลงนามฝายไทย” ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
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ทั้งนี้ ไดกําหนดจัดพิธีลงนามรางบันทึกขอตกลงฯ ในโอกาสที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมญี่ปุน
มีกําหนดการเดินทางเยือนไทยอยางเปนทางการเพื่อเขารวมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม
ประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting – Plus: ADMM - Plus) ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 16 – 19
พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่ งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดมอบหมายให
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธานการประชุม ADMM – Plus ครั้งที่ 6 รวมทั้งกิจกรรม
สําคัญที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงการรวมลงนามในรางบันทึกขอตกลงดังกลาว
15. เรื่อง รางเอกสารผลลัพธการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 19
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางแถลงการณ อาบูดาบี และหากมีความจําเปน ตองปรับปรุงแกไข
รา งเอกสารดั งกล า วในส ว นที่ ไม ใช ส าระสํ า คั ญ หรือ ไมขั ดต อผลประโยชน ของไทย ให ก ระทรวงการตางประเทศ
ดํา เนิ น การได โดยไม ต องนํ า เสนอต อคณะรั ฐมนตรีพิ จ ารณาอีก ครั้ง และอนุมั ติให รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแหง
มหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 19 เปนผูรวมใหการรับรองรางเอกสารดังกลาว ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญของรางแถลงการณอาบูดาบี เปนการแสดงเจตนารมณของประเทศสมาชิกสมาคมแหง
มหาสมุทรอินเดีย ที่จะรวมมือกันในการเสริมสรางภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียที่มีสันติภาพ ความมั่นคงและมั่งคั่ง ผาน
การให ค วามร ว มมื อ กั บ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส ในการผลั ก ดั น ให มี ค วามคื บ หน า ในประเด็ น สํ าคั ญ เพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว อาทิ ในดานการเสริมสรางความมั่นคงและปลอดภัยทางทะเล การอํานวยความสะดวกในดาน
การค า การลงทุ น การเพิ่ ม พู น การแลกเปลี่ ย นทางวัฒ นธรรมและการท อ งเที่ ย ว การสรางเสริม พลังสตรีในภาค
เศรษฐกิ จ เศรษฐกิ จ ภาคทะเล รวมทั้ งสนั บ สนุ น การดําเนิน งานและการปฏิรูป สํานั กเลขาธิการของสมาคมแห ง
มหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association- IORA) ทั้งนี้ เพื่อให IORA สามารถดําเนินการตามพันธกิจได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะในปจจุบันที่ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียไดเผชิญกับความทาทายหลาย
ประการ อาทิ กระแสการตอตานระบอบพหุภาคีในเวทีระหวางประเทศ สถานการณความไมสงบในอาวเปอรเซียและ
ทะเลแดง การเปลี่ยนผานตําแหนงประธาน IORA จากสาธารณรัฐแอฟริกาใตไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และความ
จําเปนที่จะตองมีการปฏิรูปสํานักเลขาธิการIORA เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น

16. เรื่อง ขอความเห็นชอบรางเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหวางการประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน
ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหวางการประชุมรัฐมนตรีขนสง
อาเซียน ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ในขอ 1. และขอ 2.) ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไข
เอกสารที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการตอไปไดโดย
ไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง รวมทั้งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
รวมรับรองเอกสารในขอ 1. และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูที่ไดรับมอบหมายรวมลงนามในเอกสารขอ
2. และเมื่อลงนามแลวใหสงเอกสารดังกลาวใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนแสดงเจตนาการมีผลผูกพันของ
เอกสารต อไป พร อมมอบหมายให กระทรวงการต างประเทศออกหนั งสื อ มอบอํ านาจเต็ ม (Full Powers) ให แ ก
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงคมนาคมหรื อ ผู ที่ ได รั บ มอบหมายสํ า หรั บ การลงนามดั ง กล า ว และให ก ระทรวงการ
ตางประเทศดําเนินการมอบสัตยาบันสารของเอกสารขอ 2. ใหแกเลขาธิการอาเซียนเพื่อรับทราบการใหสัตยาบันเมื่อ
รัฐสภามีมติเห็นชอบเอกสารดังกลาวแลวตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีกําหนดการเขารวมการประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน (ASEAN
Transport Ministers Meeting: ATM) ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประชุมรัฐมนตรีขนสง

17
อาเซียน – จีน ครั้งที่ 18 การประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน – ญี่ปุน ครั้งที่ 17 และการประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน
– สาธารณรัฐ เกาหลี ครั้งที่ 10 ระหวางวั น ที่ 14 – 15 พฤศจิ กายน 2562 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ สั งคมนิ ย ม
เวียดนาม โดยในระหวางการประชุมดังกลาวจะมีการรับรองเอกสาร 4 ฉบับ และลงนามเอกสาร 2 ฉบับ เปนผลลัพธ
ของการประชุมและใหการประชุมมีผลเปนรูปธรรม ดังนี้
1. เอกสารที่จะมีการรับรอง จํานวน 4 ฉบับ ไดแก
1.1 รางกรอบการดําเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่อง
ห ล า ย รู ป แ บ บ (Implementation Framework of the ASEAN Framework Agreement on Multimodal
Transport) เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกดานกรอบทางกฎหมายและความรับผิดชอบสําหรับการ
บริหารจัดการและการควบคุมการขนสงแบบครบวงจร (end to end) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในภาพรวมของ
บริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
1.2 รางปฏิญญาวาดวยการรับรองกรอบการดําเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียน
วาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Declaration on the Adoption of the Implementation Framework
of the ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport) เป น เอกสารแสดงเจตนารมณ ข องที่
ประชุม ATM ในการผลักดั นและส งเสริมการดํ าเนิน การด านการขนสงตอเนื่องหลายรูป แบบของประเทศสมาชิก
อาเซียน
1.3 รางแผนยุทธศาสตรอาเซียนวาดวยเรือที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ASEAN Green
Ship Strategy) เปนเอกสารที่เสนอโดยญี่ปุนซึ่งเปนประเทศคูเจรจาของอาเซียน โดยมีเปาหมายในการลดจํานวนเรือ
เกาของประเทศสมาชิกอาเซียน (อายุ 30 ป ขึ้น ไป) ที่เดินเรือในภู มิภาคอาเซียนและไมอยูภายใตการบังคับใชของ
อนุสัญญาองคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization: IMO) เพื่อลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดภายในภูมิภาคซึ่งเปนสาเหตุหลักของการเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.4 ร า งพิ ธี ส าร 1 ว าด ว ยเครื่ อ งช ว ยฝ ก บิ น (Protocol 1 on Flight Simulation
Training Devices) เป น พิ ธี ส ารแนบท า ยข อ ตกลงยอมรั บ ร ว มใบอนุ ญ าตผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระจํ า เที่ ย วบิ น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อกําหนดมาตรฐานกระบวนการออกใบรับรองเครื่องชวยฝกบินที่ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียน อัน
เปนการเพิ่มโอกาสและทางเลือกใหประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถใชเครื่องฝกบินที่ผานการรับรองตามเกณฑภายใต
กรอบมาตรฐานที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศกําหนดจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
2. เอกสารที่จะมีการลงนาม จํานวน 2 ฉบับ ไดแก
2.1 รางพิธีสารเพื่ออนุวัติขอผูกพันชุดที่ 11 ของบริการขนสงทางอากาศภายใตกรอบ
ความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน (Protocol to Implement the Eleventh Package of Commitments on
Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services) มี ส าระสํ า คั ญ เป น การยื่ น
เสนอปรั บ ปรุ งข อ เสนอเป ด ตลาดบริ ก ารซ อ มและบํ ารุ งรั ก ษาอากาศยาน (Aircraft repair and maintenance
services) โดยไม จํ า กั ด สั ด ส ว นผู ถือ หุ น ของประเทศสมาชิก อาเซี ย น ภายใต ห ลัก เกณฑ และตอ งมี คุ ณ สมบั ติต าม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2562 ซึ่ งการเป ด ตลาดการซ อ มและบํ ารุ งรัก ษาอากาศยาน
จะยกเวนการบํารุงรักษาที่ลานจอดอากาศยาน (Line maintenance)
2.2 รางพิธีสาร 3 วาดวยการขยายสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ระหวางภาคี
คู สั ญ ญา (Protocol 3 on the Expansion of Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties)
เปนพิธีสารแนบทายความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศระหวางอาเซียน – จีน มีวัตถุประสงคเพื่อใหสายการบิน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและสายการบินของประเทศจีนสามารถใชสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ในจุดที่ฝาย
อาเซี ย นระบุ ไว จํ านวน 8 จุ ด และจุ ด ที่ จี น ระบุ ไว จํานวน 8 จุ ด ได อย างไม จํ ากั ด จํ านวนความจุ ค วามถี่ แ ละแบบ
อากาศยาน สําหรับ ประเทศไทยได ระบุ 1 จุด คือ ระยอง ทั้งนี้ รางพิธีส ารนี้จ ะมีผ ลบังคับใชเมื่อประเทศจี น และ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอยางนอย 2 ประเทศใหสัตยาบันและจะมีผลเฉพาะประเทศที่ใหสัตยาบันเทานั้น
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แตงตั้ง
17. เรื่อง การแตงตั้งผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอการแตงตั้ง นายณรงคฤทธิ์
วงศสุวรรณ เปนผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ตอไปอีกเปนระยะเวลา 4 เดือน โดยให
ได รั บ ค า ตอบแทนคงที่ ในอั ตราเดื อนละ 190,000 บาท และให ไดรับ สิท ธิป ระโยชน ต ามที่ กระทรวงการคลั งให
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาจางเปนตนไป แตไมกอนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
18. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแตงตั้ ง นายบรรสาน
บุนนาค ใหดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง ตําแหนงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
6 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป
19. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็ นชอบตามที่สํ านั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแตงตั้ง พั นตํ ารวจโท
อนุรักษ จิรจิตร ใหดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง ตําแหนงประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
6 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป
20. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณ วุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยแทนตําแหนงที่ลาออก ดังตอไปนี้
1. นายสราวุธ ทรงศิวิไล เปนประธานกรรมการ
2. นายพีระยุทธ สิงหพัฒนากุล เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. นางพิมพใจ ลี้อิสระนุกูล เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป
........................

