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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (28 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห องประชุ ม 301 ตึกบัญ ชาการ 1 ทําเนีย บรัฐบาล
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผานระบบ Video
Conference ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ [มาตรการภาษีเพื่อรองรับการยายฐาน
การผลิตของนักลงทุนตางชาติ (Thailand Plus Package)]
รางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 พ.ศ. ….
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดําเนินการเพื่อกิจการขนสงมวลชน ในทองที่เขต
บางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตธนบุรี
เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร และ
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดําเนินโครงการรถไฟฟา สายสีมวง
ชวงเตาปูน – ราษฎรบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) รวม 2 ฉบับ
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ)
รางกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนสง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขการบํารุงรักษารถไวในใบอนุญาตประกอบการ
ขนสง พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดผูใชพลังงานไฟฟา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร
รางระเบียบคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกันประเทศ วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรนิติบุคคล และการเขา
รวมทุน ถือหุน หรือเปนหุนสวนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อดําเนินกิจการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ - สังคม
ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรของหางหุนสวน
จํากัดพีรพลศิลาและหางหุนสวนจํากัด ธนบดีศิลา ที่จังหวัดยะลา (รวม 2 เรื่อง)
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถใหกับนักเรียน สําหรับ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
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ขอผอนผันการใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ เพื่อดําเนินโครงการกอสรางทางหลวง
หมายเลข 101 สาย อําเภอรองกวาง – นาน ตอน บานหวยแกต – บานหวยน้ําอุน
จังหวัดแพร จังหวัดนาน
การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง
ป 2562/63 (เพิ่มเติม)
มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ครั้งที่ 1/2563 (คณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแหงชาติ)
รายงานความกาวหนาการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณที่
จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม
พ.ศ. 2563 และขอเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยทางถนน
แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562 – 2570)
ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งที่ 1/2563
มาตรการเยียวยาชวยเหลือคนพิการในชวงภาวะวิกฤติการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2563
ผลการประชุมคณะกรรมการศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 3/2563
ตางประเทศ
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การเขารวมกลไกความรวมมือการจัดเก็บภาษีภายใตขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง
( Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism:
BRITACOM)
ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติใหกรมสงเสริมสหกรณเขารวมเปนสมาชิกของ
เครือขายงานระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสหกรณการเกษตรแหงภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟก (NEDAC)
การประชุมรัฐมนตรีทองเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผานระบบการประชุมทางไกล
(Special Meeting of ASEAN Tourism Minister on COVID-19)
ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมที่
เกี่ยวของ (สศช.)
รางปฏิญญาทางการเมือง COVID-19 ของการประชุมสุดยอดกลุมเฉพาะกิจของ
กลุมประเทศไมฝกใฝฝายใดโดยวิธีออนไลน เพื่อรับมือกับ COVID-19 (Online
Summit Level Meeting of the NAM Contract Group in response to
COVID-19)
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แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช
แตงตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการองคการตลาด
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
(กระทรวงยุติธรรม)
*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ [มาตรการภาษีเพื่อรองรับการยายฐานการผลิตของนักลงทุนตางชาติ (Thailand Plus
Package)]
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป
กค. เสนอวา
1. โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และวันที่ 7 ตุลาคม 2562 รับทราบ
สรุ ป ผลการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ฝ า ยเศรษฐกิ จ ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 6 กั น ยายน 2562 และครั้ ง ที่ 3 เมื่ อ วั น ที่
20 กันยายน 2562 เกี่ยวกับมาตรการรองรับการยายฐานการผลิตของนักลงทุนตางชาติ (Thailand Plus Package)
และมอบหมายให กค. ดําเนินการจัดทํามาตรการภาษีดังนี้
1.1 มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation)
1.2 มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการจางบุคลากรที่มีทักษะสูง
1.3 มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะสูง
2. กค. ได ห ารื อ ร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก สํ า นั ก งานสภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสถาบันไทย - เยอรมัน
เพื่อกําหนดหลั กเกณฑ และเงื่ อนไขในการใหสิทธิประโยชนทางภาษี ตามมติคณะรัฐ มนตรีในข อ 1. แลว เห็นว า
เพื่อสนับสนุนนโยบายดานการสรางความเขมแข็งของหวงโซอุปทานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดวยระบบ
อัตโนมัติ (Automation) และนโยบายดานการพัฒนาศักยภาพคนในการสงเสริมการจางงานบุคลากรผูมีทักษะสู ง
และการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะสูง อันจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและ
รองรับการยายฐานการผลิตของนักลงทุนตางชาติ สมควรกําหนดมาตรการภาษีเพื่อรองรับการยายฐานการผลิตของ
นักลงทุนตางชาติ (Thailand Plus Package) โดยยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่
ลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครื่องจักรตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ แตไมใช
เปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม การจางงานบุคลากรผูมีทักษะสูง หรือการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะสูง
ทั้งนี้ มาตรการภาษีดังกลาว สําหรับรายจายที่ไดจายไปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
3. การดําเนินการตามมาตรการนี้คาดวาจะกอใหเกิดการสูญเสียรายไดของรัฐและประโยชนที่คาดวา
จะไดรับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
3.1 มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation)
3.1.1 ประมาณการสูญเสียรายได มาตรการดังกลาวจะทําใหรัฐสูญเสียรายไดภาษี
เงินไดนิติบุคคล 20,000 ลานบาท (ขอมูลที่กระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณในป 2561 – 2564) วา จะมีการลงทุน
ในหุนยนตและระบบ Automation ไมนอยกวา 200,000 ลานบาท
3.1.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มาตรการดังกลาวจะชวยยกระดับการพัฒ นา
อุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
3.2 มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการจางบุคลากรที่มีทักษะสูง
3.2.1 ประมาณการสูญเสียรายได มาตรการดังกลาวจะทําใหรัฐสูญเสียรายไดภาษี
เงินไดนิติบุคคลจํานวน 10,800 ลานบาท
3.2.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มาตรการดังกลาวจะชวยสงเสริมการลงทุนและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายในประเทศไทยและกอใหเกิดการจางงานบุคลากรที่มีทักษะสูงดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร หรือคณิตศาสตรเพิ่มขึ้นจํานวน 40,000 คน
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3.3 มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะสูง
3.3.1 ประมาณการสูญเสียรายได มาตรการดังกลาวจะทําใหรัฐสูญเสียรายไดภาษี
เงินไดนิติบุคคลจํานวน 2,400 ลานบาท
3.3.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มาตรการดังกลาวจะชวยสงเสริมการพัฒ นา
บุคลากรของประเทศใหมีทักษะสูงขึ้น ซึ่งคาดวาจะมีการฝกอบรมลูกจางจํานวน 40,000 คน และยังชวยสงเสริ ม
การลงทุนในประเทศและการพัฒนาการประกอบกิจการของภาคเอกชน
จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกา รวม 3 ฉบับ มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. ร า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. [มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation)] เปนการกําหนดให
ยกเวนภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหนึ่งรอยของรายจายที่เปน
คาใชจายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครื่องจักร ตามโครงการลงทุนในระบบ
อัตโนมัติ แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม สําหรับรายจายที่ไดจายไปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563
2. ร า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการจางบุคลากรที่มีทักษะสูง) เปนการกําหนดใหยกเวนภาษีเงินได
ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจายที่ไดจายเปนเงินเดือนใหแก
การจางงานลูกจางที่มีทักษะสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร หรือคณิตศาสตร ตามสัญญาจาง
แรงงานในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เฉพาะสวนที่เปนเงินเดือน (จํานวนที่จายจริง
เฉพาะสวนคาจางที่ไมเกินหนึ่งแสนบาทตอเดือน) สําหรับรายจายที่ไดจายไปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563
3. ร า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะสูง) เปนการกําหนดใหยกเวนภาษี
เงินไดใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหนึ่งรอยหาสิบของรายจายที่ไดจายเปน
คาใชจายในการสงลูกจางเขารับ การศึ กษาหรือฝกอบรมหรื อคาใชจายในการฝกอบรมลู กจางในหลั กสูตรที่ ไ ดรั บ
การรับรองจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่กําหนด สําหรับรายจายที่ไดจายไปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.)
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึ กษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไป
ประกอบการตรวจพิจารณา ทั้งนี้ ใหพิจารณาการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามรางพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ให
สอดคล องตามนั ย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อวั น ที่ 2 มกราคม 2563 (เรื่อง แนวทางการทบทวนอัตราคาธรรมเนี ย ม
ในการอนุ มัติ อนุ ญ าต ของทางราชการ) ด ว ย แลว สงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจ ารณา
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ า กฎหมายลํ า ดั บ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสํ า คั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
มท. เสนอวา
1. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 กําหนดใหสภาสถาปนิกเปนองคกรควบคุมการประกอบ
อาชีพสถาปตยกรรมควบคุม มีภารกิจเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ควบคุ ม
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มาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม และยังตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามพันธะผูกพันกับนานาชาติ
ตามขอตกลงทวิภาคีและพหุภาคีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรม ตามขอตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ
(General Agreement on Trade in Service, GATS) ภายใต อ งค ก ารการค า โลก (World Trade Organization,
WTO)
2. โดยที่บริการดานสถาปตยกรรมเปนหนึ่งในสาขาบริการดานธุรกิจและวิชาชีพ (Business and
Profession Services) ในกลุ มประเทศอาเซี ย น ประเทศไทยไดมีการลงนามในข อตกลงการยอมรับ รว มกั น ของ
อาเซียนดานการบริการสถาปตยกรรม (Asean Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services
: MRA) จึ งมี พัน ธะผู ก พั น ตามข อ ตกลง MRA ดังกลาว โดยขอตกลง MRA นี้ จะใชเปน มาตรฐานในการกํ า หนด
คุณสมบัติสําหรับสถาปนิกในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนใหสามารถเคลื่อนยายเขาไปทํางานในกลุมประเทศอาเซียน
ด ว ยกั น ได ในตลาดวิ ช าชี พ สถาป ต ยกรรม ซึ่ ง จะส ง ผลให มี ก ารเป ด ตลาดการค า บริ ก ารให ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
สถาปตยกรรมสามารถเคลื่อนยายเขาไปทํางานในประเทศที่ไดทําขอตกลงรวมกัน
3. อยางไรก็ตาม กฎหมายวาดวยสถาปนิกยังไมมีบทบัญญัติที่กําหนดวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่
ของสภาสถาปนิกและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ในการกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบวิชาชีพระหวางประเทศตามขอตกลง MRA ประกอบกับพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ไดใชบังคับมา
เป น ระยะเวลานานแล ว ทํ า ให บ ทบั ญ ญั ติบ างเรื่ อ งและอัตราค าธรรมเนี ย มทายพระราชบั ญ ญัติ ไ มเหมาะสมกั บ
สภาพการณในปจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาปนิกฯ ดังกลาว เพื่อรองรับการปฏิบัติ
ตามขอตกลงฯ และสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
4. คณะกรรมการสภาสถาปนิก ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
ไดมีมติเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาปนิกฯ ดังกลาว
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดใหสภาสถาปนิกมีวัตถุประสงคในการกําหนดมาตรฐานวิชาการเพื่อการประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม และกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมและ
สถาปนิกตางชาติใหเปนไปตามขอผูกพันระหวางประเทศ
2. กําหนดใหสภาสถาปนิกมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
2.1 รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร เพื่อการประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมโดยการรับรองหลักสูตร การจัดการศึกษา การสําเร็จการศึกษา และชื่อปริญญา
2.2 กํ าหนดหลั กการและแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ ปน ไปตามข อผู ก พั น ระหว างประเทศ
ในสวนที่เกี่ยวของกับบริการดานสถาปตยกรรมหรือการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
2.3 ให ก ารรั บ รองผู ป ระกอบวิ ช าชี พ สถาป ต ยกรรมควบคุ ม เพื่ อ การประกอบวิ ช าชี พ
ในตางประเทศตามขอผูกพันระหวางประเทศ
2.4 ควบคุมการทํางานของสถาปนิกตางชาติที่เขามาทํางานในราชอาณาจักรไทยตามข อ
ผูกพันระหวางประเทศ
2.5 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ เป น ตั ว แทนของสภาสถาปนิ ก ในการกํ า กั บ ดู แ ล
การดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามโครงการซึ่งอยูภายใตขอผูกพันระหวางประเทศ
3. กํ า หนดให คณะกรรมการสภาสถาปนิกมีอํานาจหนาที่เกี่ย วกับ การประกอบวิช าชีพระหวาง
ประเทศ ดังนี้
3.1 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ ยวกั บ การขึ้ น ทะเบีย นผู ประกอบวิ ช าชี พ
สถาปตยกรรมควบคุมเพื่อใชสําหรับการประกอบวิชาชีพในตางประเทศ ตามขอผูกพันระหวางประเทศ
3.2 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสถาปนิกตางชาติที่จะ
เขามาประกอบวิชาชีพในราชอาณาจักรไทยตามขอผูกพันระหวางประเทศ
3.3 กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การสอบสวนสถาปนิ ก ต า งชาติ
ผูที่กระทําการฝาฝนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้
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3.4 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของสภาสถาปนิกในการดําเนินการ
ที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพระหวางประเทศของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมและสถาปนิกตางชาติ
ตามขอผูกพันระหวางประเทศ
3.5 กํ า หนดค า ธรรมเนี ย มที่ ส ภาสถาปนิ ก อาจเรี ย กเก็ บ สํ า หรั บ การขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ
การรับรองตาม 3.2 และ 3.3 ซึ่งตองไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ
4. กําหนดใหคณะกรรมการสภาสถาปนิกแตงตั้งกรรมการจรรยาบรรณตามมติของที่ประชุมใหญ
สภาสถาปนิกจากสมาชิกสภาสถาปนิกซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
4.1 เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมมาแลวไมนอยกวา 10 ป
4.2 ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ
4.3 ไมเปนกรรมการ
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบหลั ก การในการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จัดทํารางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานศาลปกครองไปประกอบการพิจารณาดวย
สาระสําคัญของหลักการ
1. การเพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ ใ หม แ ละยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ เ ดิ ม ในพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
1.1 เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองรูปแบบอื่น นอกจากคําสั่งทางปกครอง
เฉพาะราย เชน กฎ คําสั่งทางปกครองทั่วไป สัญญาทางปกครอง เพื่อใหมีหลักเกณฑทางกฎหมายที่ชัดเจน
1.2 เพิ่มหลักกฎหมายใหมเพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เชน หลักโมฆะกรรมของคําสั่ง
ทางปกครอง หลั ก การจํ า กั ด ผลกระทบของความบกพร อ งในวิ ธี พิ จ ารณาและรู ป แบบคํ า สั่ ง ทางปกครอง และ
หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติโครงการขนาดใหญ เปนตน
1.3 เพิ่มหลักเกณฑที่ใหความเปนธรรมแกคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง เชน การยื่น
อุทธรณโดยวิธีการสงหนังสืออุทธรณทางไปรษณียหรือทางอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาการอุทธรณมีผลในวันที่สงหนังสือ
อุทธรณตามหลักฐานทางไปรษณียหรือหลักฐานที่มีการยื่นอุทธรณทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน
1.4 เพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ ที่ กํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการติ ด ต อ ระหว า งหน ว ยงานของรั ฐ และ
ประชาชนดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน การยื่นคําขอ การยื่นอุทธรณ การแจงคําสั่งทางปกครอง
1.5 ยกเลิกบทบัญญัติที่พนสมัย เชน มาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ที่ไมสอดคลองกับมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542
2. การแก ไ ขเพิ่ มเติ มบทบั ญญัติที่มีอยูเ ดิมในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติร าชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ใหมีความชัดเจน ครบถวน หรือมีหลักการที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
2.1 แกไขเพิ่มเติมกรณีคําสั่งทางปกครองที่อาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณีซึ่งจะตองมีการรับ
ฟงคูกรณีนั้น ใหหมายความรวมถึงคําสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธการกอตั้งสิทธิแกบุคคลดวย
2.2 กําหนดขอยกเวนไมตองรับฟงคูกรณีตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 30 วรรคสอง
(6) เกี่ ย วกั บ การพ น จากตํ า แหน งให ห มายความเฉพาะการพน จากตําแหนงหนึ่งเพื่อไปดํารงตําแหนงอื่น เท า นั้ น
แตไมรวมถึงการพนจากตําแหนงเปนการถาวรซึ่งมีผลกระทบรุนแรงตอบุคคลที่เกี่ยวของ
2.3 แกไขเพิ่มเติมบุคคลที่ตองหามมิใหทําการพิจารณาทางปกครอง โดยกําหนดใหรวมถึง
กรณีลุง ปา นา อา ดวย
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2.4 ขยายระยะเวลาในการเยียวยาความบกพรองในวิธีพิจารณา หรือรูปแบบคําสั่งทาง
ปกครองออกไป โดยให เ จ า หน าที่ ฝ ายปกครองสามารถเยี ย วยาความบกพร อ งได จ นกวา จะสิ้ น สุ ดการแสวงหา
ขอเท็จจริงของศาล
4. เรื่อง รางประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑที่ตอง
ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และใหสง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็นของ
กระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
กห. เสนอวา
1. โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
ยุ ท ธภั ณ ฑ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2562 ได แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม นิ ย ามคํ า ว า “ยุ ท ธภั ณ ฑ ” และยุ ท ธภั ณ ฑ ต ามประกาศ
กระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 บาง
รายการไมเปนไปตามหลักสากล เชน เครื่องยิงลูกระเบิดตามหลักสากล EU Military List 2015 จะรวมถึงเครื่องยิง
จรวดตอสูรถถังดวย หรือบางรายการมีความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่นซึ่งอาจเกิดปญหาในการควบคุม เชน ACETLY
BROMIDE ซึ่งเปนสารเสพติดประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
2. ดังนั้น จึงเห็นควรปรับปรุงประกาศกระทรวงกลาโหมดังกลาว เพื่อใหรายการยุทธภัณฑสอดคลอง
กับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เปนไปตามหลักสากลและสนธิสัญญาหรือ
อนุสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธะผูกพัน โดยเพิ่มตัวอยางและคุณลักษณะเฉพาะของยุทธภัณฑบางรายการเพื่อใหเกิด
ความชัดเจน และปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมยุทธภัณฑใหสอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน เชน การยกตัวอยางสําหรับ
เครื่องพรางสํ าหรั บ ใช ในทางทหาร การกํ า หนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่อ งมื อสื่ อสารและอุป กรณ อิเล็ก ทรอนิ ก ส
การปรับเปลี่ยนยุทธภัณฑภาพถายทางอากาศใหสอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน และการกําหนดใหอุปกรณ หรื อ
ระบบต อต านอากาศยานไร คนขั บ (Anti – drone) เปน ยุทธภัณฑ รวมทั้งเพิ่มเติมยุทธภัณฑที่เปน สารเคมี และ
หมายเลข Cas No. ของยุทธภัณฑที่เปนสารเคมี และตัดยุทธภัณฑบางรายการที่มีการควบคุมซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
ตลอดจนกําหนดคําอานภาษาไทยกํากับภาษาตางประเทศสําหรับชื่อสารเคมีที่เปนยุทธภัณฑ
3. คณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
และสภากลาโหม ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่ 30 มกราคม 2563 มี ม ติ เ ห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ร า งประกาศ
กระทรวงกลาโหมดังกลาว
4. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
จึ งได เ สนอร า งประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่ อง กําหนดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญ าตตามพระราชบัญ ญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 พ.ศ. …. มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางประกาศ
เป น การยกเลิ ก ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่ อ ง กํ า หนดยุ ท ธภั ณ ฑ ที่ ต อ งขออนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 เพื่อปรับปรุงรายการยุทธภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน สารเคมี สารชีวภาพใหมีความทันสมัย
ครบถวน และอยูในระดับเดียวกับสากล รวมถึงสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธะผูกพัน เพิ่มเติมคําอาน
ภาษาไทยควบคูไปกับชื่อยุทธภัณฑภาษาอังกฤษ รวมถึงตัดยุทธภัณฑบางรายการที่มีหนวยงานหลักรับผิดชอบแลว
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5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่
จะดํ า เนิ นการเพื่อกิ จ การขนส งมวลชน ในท องที่เ ขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย
เขตสัมพันธวงศ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร และอําเภอ
พระประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เพื่ อ ดํ า เนิ น โครงการรถไฟฟ า สายสี ม ว ง ช ว งเตาปู น – ราษฎร บูร ณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทองที่เขตบางซื่อ
เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร
บูรณะ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร และอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. …. และรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดํ าเนิน การเพื่อกิจการขนสงมวลชน ในทองที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร
เขตป อ มปราบศั ต รู พ า ย เขตสั ม พั น ธวงศ เขตธนบุ รี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร บู ร ณะ เขตทุ ง ครุ
กรุงเทพมหานคร และอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหดําเนินการตอไปได
ทั้ ง นี้ คค. พิ จ ารณาแล ว ยื น ยั น ให ดํ า เนิ น การร า งพระราชกฤษฎี ก า รวม 2 ฉบั บ ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตอไป สําหรับงบประมาณดําเนินงานนั้น สํานักงบประมาณจะพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให รฟม. ตามความจําเปนและเหมาะสมตามแผนการใชจายเงินเมื่อรางพระราชกฤษฎีกาทั้ ง
2 ฉบับ ไดใชบังคับเปนกฎหมายแลว
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับ
เป น การกํ า หนดเขตที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การรถไฟฟ า ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การจัด สราง
โครงการขนสงดวยระบบรถไฟฟา สถานที่จอดรถสําหรับผูโดยสาร และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟฟา และ
เพื่ อประโยชน ในการดํา เนิ นกิ จ การขนส งมวลชน ตามโครงการรถไฟฟา สายสีมว ง ชว งเตาปูน – ราษฎรบูร ณะ
(วงแหวนกาญจนาภิ เ ษก) ในท องที่ เ ขตบางซื่ อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพัน ธวงศ
เขตธนบุ รี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎรบูร ณะ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร และอําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
6. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรวมพิจารณา
ร า งพระราชกฤษฎี ก าในเรื่ อ งนี้ กั บ ร า งพระราชกฤษฎี ก าฯ ที่ เ ป น เรื่ อ งทํ า นองเดี ย วกั น ซึ่ ง อยู ร ะหว า งสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาใหเปนฉบับเดียวกัน แลวดําเนินการตอไปได
สํานักงาน ป.ป.ช. เสนอวา
1. สํานักงาน ป.ป.ช. เปนสวนราชการ มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ปจจุบันสํานักงาน ป.ป.ช. ยังไมไดรับ
การกําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให “หนวยงานของ
รั ฐ ” หมายความว า กระทรวง ทบวง กรม หรื อ ส ว นราชการที่ เรี ย กชื่ อ อย า งอื่ น และมี ฐ านะเป น กรม ราชการ
ส ว นภู มิ ภ าค ราชการส ว นท อ งถิ่ น หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ตั้ ง ขึ้ น โดยพระราชบั ญ ญั ติ หรื อ พระราชกฤษฎี ก า และให
หมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
ซึ่งการกําหนดใหหนวยงานอื่นของรัฐเปน “หนวยงานของรัฐ” จึงตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา
3. ดังนั้น เพื่อใหเจาหนาที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต ไดรับความคุมครอง
ตามพระราชบั ญ ญั ติความรั บ ผิ ดทางละเมิ ดของเจาหนา ที่ พ.ศ. 2539 สมควรกําหนดใหสํานักงาน ป.ป.ช เปน
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หนวยงานของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดเพื่อใหเจาหนาที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งปฏิบัติหนาที่
โดยสุจริตไดรับความคุมครองตามกฎหมายดังกลาว จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหสํานักงาน ป.ป.ช. เปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ า หน า ที่ พ.ศ. 2539 เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยสุ จ ริ ต ได รั บ ความคุ ม ครอง
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนสง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนสง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่แกไข
เพิ่ มเติ มจากร างที่ สํ า นั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจ ารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให
ดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนสง พ.ศ. 2558 โดยกําหนดเพิ่มเติมใหผู
ไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถที่ใชในการขนสงสัตว หรือสิ่งของทุก
ประเภทการขนสงตองจัดใหมีระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนสง เพื่อใหผูประกอบการขนสงมีการวางแผน
และควบคุมกํากับดูแลความปลอดภัยในการขนสงทุกขั้นตอน รวมทั้งแผนการจัดการและปองกันการเกิดอุบัติเหตุหรือ
เหตุฉุกเฉิน อันจะทําใหการขนสงเปนไปดวยความปลอดภัยและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการขนสงทางถนน
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขการบํารุงรักษารถไวในใบอนุญาตประกอบการขนสง พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เ ห็ น ชอบร างกฎกระทรวงกํ าหนดเงื่ อนไขการบํ ารุ งรั ก ษารถไว ในใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนสง พ.ศ. …. ที่แกไขเพิ่มเติมจากรางที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให ดํา เนิ น การต อไปได และใหกระทรวงคมนาคมรับ ความเห็น ของสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กํ า หนดเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การจั ด ให มี ก ารบํ า รุ ง รั ก ษารถที่ ใ ห น ายทะเบี ย นกํ า หนดไว ใ นการออก
ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง ใบอนุญาตประกอบการขนสง
โดยรถขนาดเล็ก และใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการ
บํารุงรักษารถตามที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
9. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
อก. เสนอวา
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติวันที่ 17 มีนาคม 2563 ดานมาตรการใหความชวยเหลือเยียวยาใหแก
ผูประกอบกิจการโรงงานซึ่งไดรับผลกระทบการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให อก.
ยกเลิกคาธรรมเนียมใหแกเจาของกิจการโรงงาน ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และเพื่อลด
ภาระและบรรเทาผลกระทบตอผูประกอบการกิจการโรงงานจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อก.
จึงเห็นควรยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และ
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ขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน เชน โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผล
เกษตรกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ ฯลฯ (8) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก เครื่องจักร
ไมเกิน 50 แรงมา และคนงานไมเกิน 50 คน และไมจัดอยูในจําพวกที่ 1 และผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3
ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได เชน โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ําอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ (1) การฆาสัตว โรงงานทุก
ขนาด ทั้งนี้ ใหยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับโรงงานทุกขนาด ทั่วประเทศ เปนเวลา 1 ป ดังนั้น อก. จึงไดยกราง
กฎกระทรวงในเรื่องนี้ขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมี
อํานาจออกกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมไดประกอบกับมาตรา 43 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติใหในกรณีของคาธรรมเนียมรายป
สําหรับโรงงานจํา พวกที่ 2 ที่อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รัฐมนตรีแ ตงตั้งพนักงานเจาหนา ที่แ ล ว
รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาวไมได เวนแตมีเหตุอันสมควรอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
หรือภาวะทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับองคกรปกครองส วน
ทองถิ่นที่มีเหตุดังกลาวได
2. อก. ไดจัดทํารายงานตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
แลว โดยรายงานวาการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวจะกอใหเกิดการสูญเสียรายไดของรัฐและประโยชนที่คาดวา
จะไดรับ ดังนี้
2.1 ประมาณการสูญเสียรายไดซึ่งไดยกเวนคาธรรมเนียมรายปที่จะตองเรียกเก็บจากผู
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 เปนเวลา 1 ป จะมีการสูญเสียรายได
ประมาณ 231,120,600 บาท
หมายเหตุ เฉพาะโรงงานที่เขาขายตามพระราชบัญ ญัติโรงงาน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562
สถานะแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานแลว ซึ่งมีเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต 50 แรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแต 50
แรงมา ขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 50 คน ขั้นไป ทั้งนี้ ไมรวมโรงงานในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรม
2.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนการลดภาระและบรรเทาผลกระทบของผูประกอบ
กิจการโรงงาน อันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และเพื่อเปนการพยุงสถานะของโรงงานใหมีการประกอบกิจการอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเกิดผลดีตอภาคอุตสาหกรรมซึ่งมี
มูลคามากกวารายไดที่รัฐจะตองสูญเสียไป
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
ใหยกเวนคาธรรมเนียมรายปที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ใหแกผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ทุกขนาด เปนเวลา 1 ป โดยใหมี
ผลใชบังคับในวันที่พนกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
10. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดผูใชพลังงานไฟฟา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดผูใชพลังงานไฟฟา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไป
ได และให พน. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
พน. เสนอวา
1. ดวยนโยบาย Thailand 4.0 ที่กําหนดใหยานยนตไฟฟาสมัยใหมหรือยานยนตท่ีขับเคลื่อนดวย
กําลังไฟฟาเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ขอ 3.6 ดานเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐานซึ่งสงเสริมใหมีการใชงานยานยนต
ไฟฟ า ประเทศไทย ประกอบกั บ พน. ได มี น โยบาย Energy 4.0 ในการออกมาตรการสนั บ สนุ น ต า ง ๆ และ
การจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานดวยการใหเงินทุนสนับสนุนการกอสรางสถานีอัดประจุไฟฟา
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2. กฟผ. ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจภายใตสังกัด พน. เปนสวนหนึ่งในการตอบสนองนโยบายภาครั ฐ ใน
การสงเสริมการใชงานยานยนตไฟฟาในประเทศไทย โดยมีบทบาทในการจัดเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน
(Infrastructure Preparation) เช น กํ า หนดมาตรฐานของสถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ า และยานยนต ไ ฟฟ า ดํ า เนิ น
โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟาแบบรวดเร็วและโครงการนํารองสาธิตการใชยานยนตไฟฟาและสถานี
อัดประจุไฟฟา นอกจากนี้ ในอนาคต กฟผ. จะนํายานยนตไฟฟา (EV) มาใชในกิจการทุกภาคสวนของ กฟผ. ผาน
แผนแมบทการใชยานยนตไฟฟาของ กฟผ. เพื่อสงเสริมการใชยานยนตไฟฟาแบบครบวงจร ทําใหเกิดการพัฒ นา
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศ
3. โครงการนํารองสาธิตการใชยานยนตไฟฟาและสถานีอัดประจุไฟฟา ซึ่งเปนแผนสงเสริมการใช
ยานยนต ไ ฟฟ า ของ กฟผ. เพื่ อ รองรั บ แผนขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ด า นพลั ง งานในการส ง เสริ ม การใช ย านยนต ไ ฟฟ า
ในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2559 – 2579 ซึ่งไดดําเนินการโครงการใชงานรถมินิบัสไฟฟาและสถานีอัดประจุไฟฟา
ในพื้นที่สํานักงาน กฟผ. และโรงไฟฟา กฟผ. จํานวน 8 แหง ดังนี้
มินิบัสไฟฟา Quick Charger Normal Charger
สถานที่
(คัน)
(สถานี)
(สถานี)
1. โรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1
1
1
2. โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง
2
2
2
3. โรงไฟฟาน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
1
1
1
4. โรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
1
1
5. โรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา
1
1
1
6. โรงไฟฟาลําตะคองฯ จังหวัดนครราชสีมา
1
1
1
7. โรงไฟฟาเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
1
1
1
8. สํานักงานกลาง และศูนยการเรียนรู กฟผ.
3
4
3
จังหวัดนนทบุรี
รวม
11
12
11
4. กฟผ. พิจารณาแลวเห็นวา โดยที่ในปจจุบัน กฟผ. ไมสามารถใหบริการสถานีอัดประจุไฟฟาของ
กฟผ. เพื่ อ จํ า หน า ยพลั ง งานไฟฟ า ให แ ก บุ ค คลทั่ ว ไปได ดั ง นั้ น เพื่ อ สนองต อ นโยบายภาครั ฐ ดั งกล าวข างต น
เสริ ม สร า งภาพลั ก ษณ ใ นการเป น ผู นํ า ด า นนวั ต กรรมพลั ง งานไฟฟ า และเพื่ อ ให ก ารใช ท รั พ ยากรของ กฟผ.
เกิดประโยชนสูงสุด สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดผูใชพลังงานไฟฟา พ.ศ. 2512 เพื่อกําหนดให
ผูใชบริการสถานีอัดประจุไฟฟาของ กฟผ. เปนผูใชพลังงานไฟฟา อันจะทําให กฟผ. สามารถนําสถานีอัดประจุ
ไฟฟามาดําเนินการในเชิงพาณิชยกับยานยนตของประชาชนได
5. คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2561 มีมติเห็นชอบกับการแกไขพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
6. ผลกระทบของการดําเนินงานของ กฟผ. ดังกลาว จะเปนการลดภาระการกอสรางสถานีอัดประจุ
ไฟฟาใหกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนํายานยนตไฟฟามาใชในกิจการ ซึ่ง กฟผ. มีศักยภาพในการจัดหา
โครงสร า งพื้ น ฐานด า นสถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี คุ ณ ภาพในการให บ ริ ก าร ทั้ ง นี้ จะมี ก ารตั้ ง
สถานีอัดประจุไฟฟาในทุกพื้นที่และทุกภาคของประเทศทําใหคนไทยทุกคนมีสิทธิเขาถึงและสามารถใชประโยชนได
อยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ การใชพลังงานไฟฟาจะสามารถลดการปลอยมลพิษที่มาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงของ
เครื่องยนตจึงชวยลดปญหาเรื่องมลภาวะและภาวะโลกรอนได
จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดผูใชพลังงานไฟฟา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
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สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให กฟผ. สามารถจัดสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกผูใชพลังงานไฟฟาที่เปนผูใชบริการ
สถานีอัดประจุไฟฟาของ กฟผ.
11. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองทีท่ ั่วราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
(สมช.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
สมช. เสนอวา
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหประกาศ
สถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2563
เพื่อบังคับใชอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แกไขปญหาการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศ
การดําเนินการที่ผานมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ในฐานะสํานักงานประสานงานกลาง ศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19 (ศบค.) ไดเชิญผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ
และประชาคมขาวกรองเขารวมการประชุม โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนประธาน เพื่อประเมิ นผล
การปฏิบัติของสวนราชการตาง ๆ ภายใตสถานการณฉุกเฉิน และพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในหวง
ตอไปเพื่อลดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. จากการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการประกาศสถานการณ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาและ
รักษาประสิทธิภาพในการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 พบวาการดําเนินการดังกลาว ทําใหการ
บริหารจัดการเปนเอกภาพสงผลใหผูติดเชื้อรายวันของประเทศไทยมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากการ
บริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการตาง ๆ ที่ไดดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี/ผูอํานวยการศูนยบริหาร
สถานการณโควิด - 19 (ศบค.) เปนไปดวยความรวดเร็วและทันทวงทีตอการยับยั้งการแพรระบาดของโรคติ ดเชื้ อ
โควิด-19
ประกอบกับหนวยงานดานการขาวไดสํารวจความคิดเห็นของประชาชน พบวาประชาชนที่ตอบแบบ
สํารวจสวนใหญเห็นดวยและพึงพอใจตอการประกาศสถานการณฉุกเฉินของรัฐบาล และเห็นดวยที่รัฐบาลจะพิจารณา
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินตอไป ที่ประชุมจึงเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน (มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม
2563 – 31 พฤษภาคม 2563)
2. ที่ประชุมเห็นควรดํารงมาตรการ/ขอกําหนดที่ปฏิบัติอยูในขณะนี้ กลาวคือ
2.1 จํากัดการเขาราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ (สําหรับทางอากาศ
ใหขยายระยะเวลาการหามอากาศยานทําการบินเขาสูประเทศไทยเปนการชั่วคราวออกไปอีก 1 เดือน มีผลตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563)
2.2 ห า มบุ ค คลใดทั่ ว ราชอาณาจั ก รออกนอกเคหสถาน (Curfew) ระหว า งเวลา
22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุงขึ้น
2.3 งดหรือชะลอการเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไมจําเปน
2.4 หามประชาชนเขาไปในพื้นที่ หรือสถานที่ซึ่งมีคนจํานวนมากไปทํากิจกรรมรวมกัน
และเสี่ยงตอการแพรเชื้อโรคติดเชื้อโควิด - 19 เปนการชั่วคราว
3. สําหรับการปฏิ บัติในหว งต อไปภายหลังการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุ กเฉิ น
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให ศบค. เปนกลไกหลักในการกําหนดกรอบแนวทางการบังคับใชอํานาจตามมาตรา
9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และใหศูนยปฏิบัติการในการแกไขปญหา
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สถานการณ โ รคโควิ ด - 19 ในด า นต า ง ๆ กรุ ง เทพมหานคร และผู ว า ราชการจั ง หวั ด กํ า หนดรายละเอี ย ดใน
การปฏิบัติงานตามประเภทของภารกิจและความรับผิดชอบของตนในพื้นที่
4. ใหกระทรวงการตางประเทศเรงรัดตรวจสอบและรวบรวมจํานวนคนไทยในตางประเทศที่ประสงค
จะเดินทางกลับประเทศไทย (ซึ่งจะมีจํานวนมากขึ้นเนื่องจากมีตัวเลขคนไทยตกคางในตางประเทศสะสม) ใหได
จํานวนที่ชัดเจนและประสานงานกับสํานักงานประสานงานกลางของ ศบค. เตรียมการรองรับกลุมบุคคลดังกล าว
เดินทางกลับประเทศเพื่อเขาสูมาตรการปองกันโรคตามที่ราชการกําหนด
5. สําหรับการปฏิบัติงานในหวงตอไป เพื่อเปนการผอนคลายมาตรการบังคับใชกฎหมายบางอยางให
ประชาชนสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติขึ้น และเพื่อเปนการลดผลกระทบดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานความ
มั่นคงภายใตความปลอดภั ยของประชาชน สํานักงานประสานงานกลางจะไดรว มกับหนว ยงานด านสาธารณสุ ข
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ปรึกษาดานธุรกิจ ศบค. ภาคธุรกิจและทุกภาคสวนรวมกัน
กําหนดมาตรการผอนคลาย ตามแนวทางดังนี้
5.1 การผอนคลายมาตรการในการบังคับใชอํานาจตามพระราชกําหนดฯ จะตองดําเนินการโดย
คํานึงถึงปจจัยทางดานการสาธารณสุขเปนหลัก และนําปจจัยดานอื่น ๆ มาใชประกอบการพิจารณา อาทิ ปจจัยดาน
เศรษฐกิจ และปจจัยดานสังคม
5.2 การดํ า เนิ น มาตรการผ อ นคลายให พิ จ ารณาจากประเภทของกิ จ กรรมที่ จํ า เป น ต อ การ
ดํารงชีวิตในลําดับแรก และมีการบังคับใชมาตรการปองกันโรคตามที่ราชการกําหนดควบคูกันไปดวยอยางเขมงวด
นอกจากนี้ จะตองจัดเจาหนาที่ และ/หรือใชเทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการปองกันโรค
ตามที่ราชการกําหนดอยางตอเนื่อง
ทั้ งนี้ ภายหลั งการประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ในการดํา เนิน การตามวงรอบ หากพบวาสถานการณ
การแพร ร ะบาดมี แ นวโน ม ที่ ภ าครั ฐ สามารถควบคุ ม ได ดี ขึ้ น จะพิ จ ารณากํ า หนดมาตรการผ อ นคลายเพิ่ ม เติ ม
แตหากพบวามีการฝาฝนมาตรการปองกันโรคตามที่ราชการกําหนด หรือสถานการณการแพรระบาดมีแนวโนมจะ
รุนแรงขึ้นใหยกเลิกมาตรการผอนคลายในทันที
5.3 ในหวงที่มีการดําเนินมาตรการผอนคลาย จะตองเรงรัดการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 ใหกับ
ประชาชนโดยเฉพาะในกลุมเสี่ยง อาทิ กลุมสาขาอาชีพบริการ กลุมแรงงานตางดาว และมีการใชเทคโนโลยีติดตาม
เพื่อตรวจตรากิจกรรมควบคูกันไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมและปองกันมิใหเชื้อโรคโควิด-19 กลับมาแพร
ระบาดไดอีก
12. เรื่อง รางระเบียบคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกันประเทศ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งหรือ
รวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรนิติบุคคล และการเขารวมทุน ถือหุน หรือเปนหุนสวนกับบุคคลหรือนิติบุคคล
อื่น เพื่อดําเนินกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกันประเทศ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรนิติบุคคล และการเขารวมทุน ถือหุน หรือ
เป น หุ น ส ว นกั บ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การอุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญ
รางระเบียบฯ นี้มีสาระสําคัญแบงเปน 5 หมวด รวมจํานวน 39 ขอ สรุปดังนี้
1. รางระเบียบฯ ขอ 1-4 จะเปนสวนนํา ประกอบดวย คําปรารภ วันใชบังคับ บทนิยาม
และผูรักษาการตามระเบียบ
2. หมวด 1 เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง องค ก รนิ ติ บุ ค คล สาระสํ า คั ญ เช น กํ า หนดให ส ถาบั น
เทคโนโลยี ป องกั น ประเทศ (สทป.) อาจจั ดตั้ งองคกรนิติบุคคล ซึ่งจะจัดตั้งโดยลําพังหรือรว มกับ หนว ยงานของ
กระทรวงกลาโหม หนวยงานของรัฐ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เพื่อดําเนินกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศให
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สอดคลองตามวัตถุประสงคของสถาบัน การกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดตั้งองคกร และ
การกําหนดใหพิจารณาถึงสัดสวนการถือหุนของตางดาวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งเรื่องการตัดจําหนาย
3. หมวด 2 เกี่ยวกับการเขารวมทุน ถือหุน หรือเปนหุนสวนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
มี ส าระสํ า คั ญ เช น รู ป แบบการเข า ร ว มทุ น ถื อ หุ น หรื อ เป น หุ น ส ว นกั บ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น การให อํ า นาจ
ผูอํานวยการ สทป. และคณะกรรมการ สทป. ในการใหความเห็นชอบในการเขารวมทุน ถือหุน หรือเปนหุนสว น
รวมถึงการสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา กลั่นกรองหรือใหความเห็นตอผูอํานวยการ สทป. ในการ
พิจารณาอนุมัติไดรวมทั้งการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดตั้งองคกรนิติบุคคล
4. หมวด 3 เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคลในการรวมจัดตั้งองคกรนิติบุคคลหรือ
การเขารวมทุน ถือหุนหรือเปนหุนสวน มีสาระสําคัญ เชน รูปแบบหรือวิธีการการคัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคลในการ
รวมจัดตั้งองคกรนิติบุคคล หรือการเขารวมทุน ถือหุนหรือเปนหุนสวน การกําหนดใหคณะกรรมการ สทป. และ
ผูอํานวยการ สทป. เปนผูมีอํานาจในการอนุมัติโครงการ
5. หมวด 4 เกี่ยวกับขอกําหนดมาตรฐานของสัญญา มีสาระสําคัญ เชน การกําหนดใหมี
รางสัญญา และการกําหนดใหรางสัญญาดังกลาวจะตองผานการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด กอนการลง
นามสัญญา รวมทั้งขอกําหนดมาตรฐานที่ตองมีในสัญญา
6. หมวด 5 เกี่ยวกับการกํากับดูแลโครงการ มีสาระสําคัญ เชน การกําหนดใหมีมาตรการ
กํากั บ ดู แลหรื อมาตรการควบคุ มของสถาบัน ตามที่กําหนด และการสงผูป ฏิบัติงานของสถาบัน ใหดํารงตําแหนง
กรรมการในองค ก รนิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การขององค ก รนิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
การเปลี่ยนแปลง การยกเลิกการจัดตั้งหรือรวมจัดตั้งองคกรนิติบุคคลหรือถอนการรวมทุน รวมถึงการกํากับดูแลและ
ติดตามผลการดําเนินงาน
เศรษฐกิจ - สังคม
13. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรของหางหุนสวนจํากัดพีรพลศิลาและ
หางหุนสวนจํากัด ธนบดีศิลา ที่จังหวัดยะลา (รวม 2 เรื่อง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางตามคําขอประทานบัตรที่ 2/2558 ของหางหุนสวนจํากัด พีรพล
ศิ ล า และคํ า ขอประทานบั ต รที่ 3/2558 ของห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ธนบดี ศิ ล า ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
7 พฤศจิ กายน 2532 และ 15 พฤษภาคม 2533 และขอผอนผัน การดําเนิน การตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วั น ที่
15 พฤษภาคม 2533 และ 4 ตุลาคม 2559 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยเมื่อหนวยงานเจาของพื้นที่
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่แลว ให อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรดําเนินการใหครบถวน
ถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกอนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่
1 บี เพื่อทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตามคําขอประทานบัตรที่ 2/2558 ของ
หางหุนสวนจํากัด พีรพลศิลา และคําขอประทานบัตรที่ 3/2558 ของหางหุนส วนจํา กัด ธนบดีศิลา ตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เ มื่อวั น ที่ 7 พฤศจิ กายน 2532 และ 15 พฤษภาคม 2533 และขอผอนผัน การดําเนิน การตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และ 4 ตุลาคม 2559 ที่กําหนดใหโครงการที่จะขออนุมัติผอนผันการใช
พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เพื่อการทําเหมืองแรและเพื่อการตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรจะตองเปนโครงการที่ดําเนินการ
ในพื้นที่เดิมที่มีการทําเหมืองมากอน โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่
1 บี เพื่อทําเหมืองแรแลว และหนวยงานเจาของพื้นที่อนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่แลว กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรจ ะได ดําเนิน การให ครบถวนถู กตองตามขั้น ตอนของระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกอนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตอไป
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2. คําขอประทานบัตรที่ 2/2558 มีเนื้อที่รวม 56 ไร 1 งาน 57 ตารางวา และคําขอประทานบัตร
ที่ 3/2558 มีเนื้อที่รวม 29 ไร 3 งาน 40 ตารางวา โดยคําขอของผูขอประกอบการทั้ง 2 ราย เปนพื้นที่ประทานบัตร
เดิมเต็มทั้งแปลง (ประทานบัตรเดิมมีกําหนดสิ้นอายุเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ทั้ง 2 ราย) และขยายพื้นที่เพิ่มเติม
ในพื้นที่ที่ไมเคยผานการทําเหมืองมากอนซึ่งไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และ 4
ตุลาคม 2559 ที่กําหนดใหโครงการที่จะขออนุมัติผอนผันการใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เพื่อการทําเหมืองแรและเพื่อการ
ตออายุประทานบั ตรทําเหมืองแรจ ะต องเป นโครงการที่ดําเนินการในพื้น ที่เ ดิมที่มีการทํา เหมื องมากอน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
พื้นที่ประทานบัตรเดิม (มีการทํา
ขยายพื้นที่เพิ่มเติม* (เปนพื้นที่ที่
ผูขอประกอบการ
เหมืองมากอนและหมดอายุแลว)
ไมเคยผานการทําเหมืองมากอน)
หางหุนสวนจํากัด
เนื้ อ ที่ 40 ไร 3 งาน 05 ตารางวา
15 ไร 2 งาน 52 ตารางวา
พีรพลศิลา
(ประทานบัตรเดิมที่ 12337/15272
มีกําหนดสิ้นอายุเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2562)
หางหุนสวนจํากัด
เนื้ อ ที่ 27 ไร 1 งาน 81 ตารางวา
2 ไร 1 งาน 59 ตารางวา
ธนบดีศิลา
(ประทานบัตรเดิมที่ 31530/15236 มี
กําหนดสิ้นอายุเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2562)
หมายเหตุ : *เปนพื้นที่ตอเนื่องพื้นที่ประทานบัตรที่ทําเหมืองมากอนซึ่งไมไดใชประโยชนและเปนเขต
แหลงหินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 ที่เห็นชอบและอนุมัติใหใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี
ดังกลาวเพื่อกิจการเหมืองหินอุตสาหกรรม
3. พื้ น ที่ ที่ยื น คํ า ขอประทานบัตรทั้งหมดของผู ขอประกอบการทั้ง 2 ราย เปน ที่ปา ซึ่งไดมีการ
ยืนคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไมไวแลว และคําขอประทานบัตรที่ 2/2558 กับคําขอประทานบัตรที่
3/2558 ได ร ว มแผนผั ง โครงการทํ า เหมื อ งเดี ย วกั น โดยพื้ น ที่ อ ยู ใ นเขตแหล ง แร เ พื่ อ การทํ า เหมื อ งตาม
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแมบท
การบริ ห ารจั ด การแร พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่ ง สามารถพิ จ ารณาอนุ ญ าตให ทํ า เหมื อ งได ต ามมาตรา 19 ของ
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 พื้นที่ดังกลาวไมอยูในแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ไมเปนพื้นที่ตองหามสําหรับ
การทําเหมื องตามระเบีย บและกฎหมายตา ง ๆ และการปดประกาศการขอประทานบัตรไมมีผูรองเรีย นคัด ค าน
ซึ่งจากการประเมินพบวา โครงการมีความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคมตอทองถิ่นและประเทศเมื่อเปรียบเทียบ
กับมูลคาความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น
หางหุนสวนจํากัด พีรพลศิลา
พบวา ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการอยูในระดับ
ที่ดีมาก โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 279.87
ลานบาท มีระยะเวลาคืนทุนอยูที่ 1.36 ป และ ปรากฏวา
มูลคาผลตอบแทนโครงการสุทธิภายหลังหักมูลคาที่
สูญเสียไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่โครงการเทากับ 275.16 ลานบาท

หางหุนสวนจํากัด ธนบดีศิลา
พบวา ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการอยูใน
ระดับที่ดีมาก โดยมีมูลคาปจจุบันสุดทธิ (NPV)
เทากับ 5.77 ลานบาท มีระยะเวลาคืนทุนอยูที่
9.99 ป และปรากฏวา มูลคาผลตอบแทนโครงการ
สุทธิภายหลังหักมูลคาที่สูญเสียไปของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการเทากับ
3.30 ลานบาท
ทั้งนี้ การตรวจสอบพื้นที่ปรากฏวา มีสภาพแวดลอมและการใชประโยชนในพื้นที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรายการ
วิเคราะห ผ ลกระทบสิ่ งแวดล อม ไม มีปญหาการรองเรียนคัด คา นเกี่ยวกับคํา ขอประทานบัต ร และการเขา ใช
ประโยชน ใ นพื้ น ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด มลภาวะหรื อ สร า งความขั ด แย ง กั บ ราษฎรในพื้ น ที่ แ ต อ ย า งใด ซึ่ ง กระทรวง
อุตสาหกรรมแจงวาหนวยงานที่เกี่ยวของไดใหความเห็นชอบคําขอประทานบัตรของผูขอประกอบการทั้ง 2 ราย แลว
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โดยคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเหมืองแร ในการประชุม
ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ไดมีมติใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับคําขอประทานบัตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาแลว เห็นชอบในการใชประโยชน
พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี ตามคําขอประทานบัตรดังกลาว เนื่องจากเปนคําขอในเขตแหลงแรเพื่อการทําเหมืองตามแผน
แมบทการบริหารจัดการแร พ.ศ. 2560 - 2564 องคการบริหารสวนตําบลลิดลไดใหความเห็นชอบในการขอประทาน
บัตร และสํ า นั ก ศิลปากรที่ 13 สงขลาไดตรวจสอบพื้นที่คําขอประทานบัตรแลว ไมพบหลักฐานทางโบราณคดี
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรบริเวณผิวดินแตอยางใด และเห็นวาหากผูขอประกอบการ
ดําเนินการใด ๆ และพบหลักฐานทางโบราณคดีหรือรองรอยผิดวิสัยและเปนประโยชนในทางโบราณคดี ขอใหชะลอ
การดําเนินงานดังกลาวและแจงขอมูลใหสํานักศิลปากรที่ 13 สงขลา ทราบเพื่อจัดสงเจาหนาที่เขาไปดําเนินการ
ตรวจสอบตอไป
14. เรื่อง โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถใหกับนักเรียน สําหรับโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถใหกับ
นั ก เรี ย น สํ า หรั บ โรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจํ า ตํ า บลตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ศธ.) เสนอ และมอบหมาย
สํา นั กงบประมาณ (สงป.) จั ดสรรงบประมาณสนับ สนุน การดําเนิน โครงการดังกลาวจํานวนทั้งสิ้น 51,904.73
ลานบาท โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (3 ป)
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เห็นสมควรที่ สพฐ. จะดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ สงป. ไดใหความเห็นชอบไวและอนุมัติเงินจัดสรร
ไวแลว สําหรับการดําเนินการในปตอ ๆ ไป เห็นสมควรให สพฐ. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป โดย
ดําเนินการอยางโปรงใส คํานึงถึงความคุมคา ประหยัด ตนทุนที่เหมาะสม ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ รวมถึง
ความครอบคลุ มของงบประมาณ เพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐ ในระยะยาวอัน จะนํ าไปสูเสถีย รภาพและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของภาครัฐในภาพรวมโดยพิจารณาเปาหมายและประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล หรือ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยตั้งเปาหมายในการพัฒ นาโรงเรียนสั งกั ดสํานั กงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 8,224 โรง (ระดับประถมศึกษา 7,079 โรง และระดับมัธยมศึกษา
1,145 โรง) ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามบริบทของชุมชนตนเอง ซึ่งเปนการลดความเหลื่อมล้ําและเพิ่มโอกาส
ในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและมุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
ชุ มชน ได แก ภาครั ฐ ภาคเอกชน บ า น (ครอบครัว ) วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ และโรงเรีย น ซึ่งจะทําใหชุมชนเกิ ด
ความรูสึกเปนเจาของ และทําให “โรงเรียนกลายเปนศูนยกลางในชุมชน” อยางแทจริง โดยในสวนของการดําเนิน
โครงการนั้ น สพฐ. ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ตั้ ง แต ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เป น ต น มา
ดังนั้ น เพื่ อให โ ครงการดั งกล าวสามารถดํ าเนิน การไดอยางตอเนื่อง ศธ. จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินโครงการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อมุงเนนการดําเนินการใน 3 ดานที่สําคัญ คือ
(1) ดานโครงสรางพื้นฐาน (2) ดานการสงเสริมการศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะดานตาง ๆ ใหกับผูเรียน และการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา และ (3) ดานการสรางเครือขายการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่นั้น ๆ ในการบริหาร
จัดการการศึกษาโดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการใน 5 ประเด็น ไดแก (1) การพัฒนาตามแนวนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลทั้งในเรื่องของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและผูเรียน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา
(2) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – Based Curriculum)
(3) การพัฒนาดานภาษาอังกฤษดวยการจางครูชาวตางชาติ (4) การพัฒนาดานการเรียนการสอนภาษาจีน และ
(5) การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ในกรอบวงเงิน
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ทั้งสิ้น 51,904.73 ลานบาท ประกอบดวย (1) งบลงทุน 19,766.02 ลานบาท สําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
วัสดุอุปกรณ สื่อและสถานที่ใหเหมาะสม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน เชน หองเรียนอัจฉริยะ หองปฏิบัติการ
และแหลงเรียนรู Coding STEM หองปฏิบัติการดานภาษา (Sound Lab) และสนามกีฬา เปนตน (2) งบดําเนินงาน
30,477.49 ลานบาท สําหรับใชในการจัดกิจกรรมเสริมสรางการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ของผู เ รี ย น และกิ จ กรรมพั ฒ นาบุ คลากร เป น ตน และ (3) งบรายจ ายอื่ น 1,661.22 ลานบาท เพื่อดําเนิน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลในตางประเทศ และการจัดทําเครื่องมือวัด
ประเมินผลระดับชั้นเรียนที่มุงเนนวิทยาการคํานวณ และการออกแบบเทคโนโลยี เปนตน
15. เรื่ อ ง ขอผ อ นผั น การใช พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ชั้ น ที่ 1 เอ เพื่ อ ดํ า เนิ น โครงการก อ สร า งทางหลวงหมายเลข 101
สาย อําเภอรองกวาง – นาน ตอน บานหวยแกต – บานหวยน้ําอุน จังหวัดแพร จังหวัดนาน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ผ อ นผั น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2529 [เรื่ อ ง มติ
คณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) เรื่อง การกําหนดชั้น คุณภาพลุ มน้ํายมและนาน และขอเสนอแนะ
มาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา] และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 (เรื่อง ขอผอนผันใชพื้นที่ลุมน้ํา
ชั้นที่ 1 เอ เพื่อกอสรางทางเพื่อความมั่นคง) เพื่อใหกระทรวงคมนาคม (คค.) โดยกรมทางหลวงใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1
เอ ดําเนินโครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 101 สาย อําเภอรองกวาง – นาน ตอน บานหวยแกต – บานหวย
น้ําอุน จังหวัดแพร จังหวัดนาน (โครงการฯ) ตามที่ คค. เสนอ ซึ่ง กก.วล. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายงาน EIA) เพื่อใชประกอบการดําเนินโครงการแลว
สาระสําคัญของเรื่อง
คค. รายงานวา
1. โครงการฯ เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาสายทางของโครงการเรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน
4 ชองจราจร (ระยะที่ 2) เพื่อเปนโครงขายถนนสายหลักในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแตจังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย แพร
และนาน ตามโครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 101 หรือโครงการกอสรางทางหลวงเชื่อมโยงระหวางประเทศ
(ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม – สาธารณรัฐประชาชน
จีน) ตามแนวทางหลวงอาเซียนหมายเลข 13 (AH 13) ซึ่งทางหลวงหมายเลข 101 เปนสายทางหลักจากจังหวัดแพร
ไปยังจังหวัดนาน ในปจจุบันมีปริมาณรถบรรทุกที่ใชเสนทางดังกลาวในการเดินทางไปยังดานหวยโกนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในชวงเทศกาลทองเที่ยวจะมีปริมาณจราจรที่หนาแนน เนื่องจาก
จังหวัดนานเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ เชน อุทยานแหงชาติขุนเขา อุทยานแหงชาติแมจริม อุทยาน
แหงชาติดอยภูคา เปนตน อยางไรก็ตาม ในปจจุบันถนนดังกลาวบางชวงมีขนาดเปน 2 ชองจราจร สภาพเสนทางเปน
เขาคดเคี้ยว เกิดอุบัติเหตุบอยครั้งจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงใหเปนทางหลวงขนาด 4 ชองทางจราจร
2. โครงการฯ มีจุดเริ่มตนโครงการจากอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ที่ กม. 183 + 750 (กม. 300 +
049 ใหม) และสิ้นสุดโครงการที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ที่ กม. 199 + 900 (กม. 316 + 199 ใหม) ระยะทางรวม
16.150 กิโลเมตร ใชมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) กวางชองจราจรละ
3.50 เมตร ไหล ท างกว า งข า งละ 2.50 เมตร เกาะกลางแบบยก (Raised Median) หรื อ แบบกํ า แพงคอนกรีต
(Concrete Barrier) โดยโครงการฯ ตัดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ จํานวน 1 จุด เริ่มตนที่ กม. 199 + 700
ถึง กม. 199 + 900 (กม. 315 + 999 ถึง กม. 316 + 199 ใหม) รวมระยะทาง 200 เมตร
3. กรมทางหลวงไดจัดทํารายงาน EIA ภายใตชื่อโครงการทางหลวงหมายเลข 101 สาย อําเภอ
รองกวาง – นาน ตอน 2 เริ่มตนที่ กม. 190 + 225 (กม. 306 + 524) ถึง กม. 200 + 400 (กม. 316 + 699
ใหม) รวมระยะทาง 10.175 กิโลเมตร (ซึ่งมีพื้นที่ทับซอนกับโครงการฯ) โดยไดระบุวา สภาพภูมิประเทศเปนภูเขาสูง
ชันและเปนที่ราบสลับเนินเขา สภาพพื้นที่สองขางทางเปนปา ปาละเมาะ สวนไมสัก และไรขาวโพด มีพื้นที่ชุมชนอยู
ตามแนวสองขางทางในบางสวน แนวโครงการตัดผานแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ 3 แหง ไดแก หวยแมคํามี หวยแม
สาคร และหวยน้ําอุน ผานพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาน้ําสาและปาแมสาครฝงซาย อีกทั้งตัดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุม
น้ําชั้นที่ 1 เอ จํานวน 2 จุด รวมระยะทาง 400 เมตร ไดแก (1) เริ่มตนที่ กม. 199 + 700 ถึง กม. 199 + 900
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(กม. 315 + 999 ถึง กม. 316 + 199 ใหม) ระยะทาง 200 เมตร ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการฯ ที่ คค.
นําเสนอมาในครั้งนี้ และ (2) เริ่มตนที่ กม. 200 + 200 ถึง กม. 200 + 400 (กม. 316 + 499 ถึง กม. 316 + 699
ใหม) ระยะทาง 200 เมตร ซึ่งพื้นที่ดังกลาวไมเกี่ยวของกับโครงการที่ คค. นําเสนอมาในครั้งนี้ โดยโครงการมีอัตรา
ผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ (EIRR) รอยละ 15.37
4. กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ไดใหความเห็นชอบรายงาน
EIA ตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงสราง
พื้นฐานทางบกและอากาศ (คณะกรรมการผูชํานาญการฯ) โดยใหกรมทางหลวงรั บความเห็น ของ กก.วล. ไป
พิจารณาดําเนินการในประเด็นความเหมาะสมของทอลอดและทางระบายน้ํา รวมถึงการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเรื่องสัตวในระบบนิเวศและดําเนินการ ดังนี้
4.1 ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล อมตามที่ กําหนดไวในรายงาน EIA ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 อยางเครงครัด
4.2 ใหตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไว เชน
องคประกอบ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามและตรวจสอบ
ที่เกี่ยวของ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรดิน
- บํารุงรักษาโครงสรางที่ชวยในการปองกันการชะ - สํ า รวจสภาพโครงสร า งป อ งกั น
ลางพังทลายของดินอยางตอเนื่อง
การชะลางพังทลายของดิน
- ดูแลพืชคลุมดินอยูเสมอ หากพบวาอยูในสภาพไม - สํารองสภาพพืชที่ปลูกคลุมดินไว
- สํ า รวจสภาพรางรั บ น้ํ า ให อ ยู ใ น
สมบูรณใหปลูกใหมทดแทน
สภาพที่ใชงานไดอยูเสมอ
ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
- ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ชั้นที่ 1 เอ
ด า นทรั พ ยากรดิ น คุ ณ ภ าพน้ํ า ผิ ว ดิ น แล ะ
นิเวศวิทยาทางน้ําอยางเครงครัด
- กําหนดเขตการก อสรางใหชั ดเจน ควบคุมผูรับ
จ า งให ดํ า เนิ น การก อ สร า งภายในเขตก อ สร า งที่
กําหนดไวเทานั้น และหามใชพื้นที่ชั้นคุณภาพลุม
น้ําชั้นที่ 1 เอ ในการทํากิจกรรมอื่น ๆ
การโยกยาย
- กําหนดใหมีขั้นตอนการจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง
และการเวนคืน
- จั ด ให มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ใ ห กั บ ประชาชนใน
พื้นที่
- จายเงินภายใน 120 วัน นับแตวันทําสัญญา
4.3 นําความเห็นของ กก.วล. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา 49
และมาตร 51/6 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตอไป โดย
กก.วล. ไดมีความเห็น ดังนี้
4.3.1 การออกแบบทอลอดและทางระบายน้ําสําหรับสัตวปาขนาดเล็กที่อาศัยและหา
กินตามพื้นดิน โดยเฉพาะสัตวเลื้อยคลาน ควรมีการปรับขนาดและรูปแบบใหเหมาะสมกับสัตวที่สํารวจพบในพื้นที่
โครงการและความเหมาะสมในการใชงาน
4.3.2 ควรดํ า เนิ น การมาตรการติ ด ตามและตรวจสอบผลกระทบอย า งเคร ง ครั ด
โดยเฉพาะเรื่องสัตวในระบบนิเวศควรมีการสํารวจและติดตามอยางตอเนื่องและชัดเจนมากกวาปละครั้ง เนื่องจากจะ
มีความแตกตางกันในแตละชวงเวลาและแตละฤดูกาล
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5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) พิจารณาแลวเห็นวา พื้นที่บางสวนได ถูก
กําหนดเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ ดังนั้น หาก คค. พิจารณาแลวเห็นวา โครงการมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ
ขอให คค. ดําเนินการผอนผันมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ไดแก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529 และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 รวมทั้งดําเนินการใหเปนไปตามขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขต
ลุมน้ําที่ไดกําหนดไวอยางเครงครัด โดยเฉพาะการควบคุมการชะลางพังทลายของดิน การบํารุงรักษาปาธรรมชาติ
การปลู ก ป า ทดแทน และการป อ งกั น การบุ ก รุ ก ป า จากการดํ า เนิ น โครงการ ทั้ ง ในระยะก อ สร า งและระยะเป ด
ดําเนิ น การ และขอให คค. ดํ า เนิ น การตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
6. ในส วนของงบประมาณ สํานักงบประมาณ (สงป.) ไดเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค า
กอสรางโครงการฯ ในวงเงิน 1,093,900,000 บาท โดยใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 จํานวน 220,000,000 บาท ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายแลว สวนที่เหลือ จํานวน 873,900,000 บาท
ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 ตอไป
16. เรื่ อ ง การขอรั บ จั ด สรรงบประมาณโครงการประกั น รายได เ กษตรกรผู ป ลู ก มั น สํ า ปะหลั ง ป 2562/63
(เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมัน
สําปะหลัง ป 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ แลวมีมติรับทราบประมาณการวงเงินชดเชย
สวนตางโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ป 2562/63 และอนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13
เมษายน 2563 โดยอนุมัติในสวนที่ขาดอยู จํานวน 454,292,431.18 บาท ประกอบดวยวงเงินที่จายใหเกษตรกร
จํานวน 448,226,666.97 บาท และคาใชจายในการดําเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) จํานวน 6,065,764.21 บาท สําหรับคาใชจายที่จะเกิดขึ้นและเปนภาระตองบประมาณนั้น ให ธ.ก.ส. จัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการจายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามผลการดําเนินงาน
จริงตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
พณ. รายงานวา ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.)
ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 มีมติ ดังนี้
1. รับทราบผลการดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ธ.ก.ส. จายเงิน
ชดเชยสวนตางใหเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง จํานวน 391,452 ครัวเรือน เปนเงิน 4,764.516 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 50.46 ของวงเงินจายขาดทั้งหมด คงเหลืองบประมาณจายขาด 4,677.826 ลานบาท
2. รั บ ทราบประมาณการวงเงิ น ชดเชยส ว นต า งโครงการประกั น รายได เ กษตรกรผู ป ลู ก
มันสําปะหลัง ป 2562/63 สําหรับงวดที่เหลือ (งวดที่ 6 – 12) โดยคํานวณจากขอมูลจํานวนเกษตรกรที่มีสิทธิไดรับ
เงินชดเชยที่มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวตั้งแตเดือนเมษายน – ตุลาคม 2563 ของกรมสงเสริมการเกษตร และประมาณ
การราคาเกณฑกลางอางอิงจากราคารับซื้อหัวมันสําปะหลังสด เชื้อแปง 25% ของผูคาทองถิ่นในจังหวัดที่เปนแหลง
ผลิตสําคัญจํานวน 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา กําแพงเพชร ชัยภูมิ กาญจนบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี
กาฬสินธุ และชลบุรี เฉลี่ยรายเดือนของป 2562 ที่ตองใชวงเงินประมาณ 5,126.053 ลานบาท ซึ่งวงเงินชดเชย
ที่ไดรับอนุมัติไวจํานวน 9,442.343 ลานบาทไมเพียงพอ โดยมีงบประมาณสวนขาดจํานวน 448.227 ลานบาท
3. มอบหมายฝ า ยเลขานุ การ นบมส. นําเสนอคณะรัฐ มนตรีพิจ ารณาอนุมัติว งเงิน งบประมาณ
เพิ่มเติม
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17. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ครั้งที่ 1/2563 (คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ รั บ ทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ครั้ งที่ 1/2563 ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ในฐานะประธาน
กรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติเสนอ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. วาระเพื่อทราบ
1.1 รางแผนแมบทอวกาศแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2580 (National Space Master
Plan 2020-2037)
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห ง ชาติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2560 เมื่ อ วั น ที่ 27
กรกฎาคม 2560 มีมติเห็นชอบรางยุทธศาสตรอวกาศแหงชาติ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579 หรือ รางแผนแมบทอวกาศ
แหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และสงใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พิจารณา โดย
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนาฯ) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 1) ยุทธศาสตรการ
พัฒนา ใหความสําคัญกับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาอวกาศ ใหความสําคัญกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และมีการจัดทําแนวทางการพัฒนากําลังคน 2) การกําหนดตัวชี้วัด ใหทบทวนการกําหนดหลักเกณฑใหมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 3) กลไกการขับเคลื่อน กําหนดใหมีการดําเนินการแบบบูรณาการ ภายใตหนวยงานภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน
มติที่ประชุม
รับทราบความคืบหนาการดําเนินการรางแผนแมบทอวกาศแหงชาติฯ ทั้งนี้ สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยี อวกาศและภู มิ สารสนเทศ (องค การมหาชน) อยู ระหว างการปรั บปรุ งร างแผนแม บทอวกาศแห งชาติ ฯ
ตามขอเสนอแนะของสภาพัฒนาฯ กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนตอไป
1.2 รางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ....
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2561 มีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... ฉบับแกไขโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภู มิส ารสนเทศ (องค การมหาชน) ได ดํ าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขร างดั ง กล าวเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ข อ คิ ดเห็ น และ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงขาติ โดยสาระสําคัญของการปรับปรุงแกไขรางดังกลาวคือ มีการ
จัด ตั้ ง 2 องค ป ระกอบหลั ก ได แก คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ซึ่งมีบ ทบาทดานการจั ด ทํ านโยบาย
ด า นกิ จ การอวกาศของประเทศ และสํ า นั ก งานกํ า กั บ กิ จ การอวกาศแห ง ชาติ ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ
มติที่ประชุม
รับทราบการดําเนินการรางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศแหงชาติ พ.ศ. .... และใหฝาย
เลขานุ การฯ ดํ าเนิ น การตามข อสังเกตของคณะกรรมการฯ และเสนอคณะอนุกรรมการพัฒ นากฎหมายอวกาศ
กอนเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติตอไป
1.3 การดําเนินการเรื่อง สํานักงานประสานงานภูมิภาคของ The United Nations
Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) ในประเทศไทย (Regional Liaison Office : RLO)
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน
2561 มีมติเห็นชอบใหมีการตั้ งคณะอนุ กรรมการเตรีย มการจัดตั้ งสํ านั กงานประสานงานภูมิภ าคของ UNOOSA
ในประเทศไทย หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีขอคิดเห็นในการจัดตั้ง RLO 2 ประเด็น ดังนี้ 1) กระทรวงการตางประเทศ
(กต.) มี ค วามกั ง วลในเรื่ อ งความยั่ ง ยื น ของ RLO ภายหลั ง จาก 3 ป แ รก (ประเทศไทยสนั บ สนุ น งบประมาณ
เต็มจํานวน 3 ปแรก) ซึ่ง UNOOSA ปฏิเสธที่จะจัดทําแผนความยั่งยืนภายหลัง 3 ป 2) การใหมีหนวยงานเพื่อรับเงิน
งบประมาณ ตามกระบวนการของการรับงบประมาณ โดยใหสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน) รับเปนหนวยงานในการรับงบประมาณเพื่อการดําเนินการของ RLO ไปพลางกอน
มติ ท่ี ป ระชุ ม รั บ ทราบและให ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ รั บ ข อ สั ง เกตของคณะกรรมการฯ
ไปดําเนินการกอนเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติตอไป
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1.4 รางหลักเกณฑและวิธีการในการเปดตลาดในระดับรัฐ (State Level) ของนโยบาย
การพิจารณาอนุญาตใหดาวเทียมตางชาติใหบริการในประเทศ (Landing Rights)
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (5 มีนาคม 2562) เห็นชอบในหลักการรางนโยบายการพิจ ารณา
อนุญาตใหดาวเทียมตางชาติใหบริการในประเทศ และให ดศ. รับขอสังเกตของหนวยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป โดย ดศ. ไดเชิญผูแทนกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) เขารวมการประชุมเพื่อพิจารณาใหขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นแนวทางการ
จัดทําหลักเกณฑและวิธีการเปดตลาดใหดาวเทียมตางชาติใหบริการในประเทศเชิงพาณิชยที่จะไมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบการดําเนินการตอรางหลักเกณฑและวิธีการในการเปดตลาดในระดับ
รัฐ (State Level) ของนโยบายการพิจารณาอนุญาตใหดาวเทียมตางชาติใหบริการในประเทศ (Landing Rights)
ทั้งนี้ รางดังกลาวอยูในขั้นตอนกอนเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติตอไป
1.5 ร า งประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชชองสัญญาณดาวเทียมตางชาติในการใหบริการ
ในประเทศ
คณะกรรมการ กสทช. ไดมีมติเห็นชอบรางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 โดยมีสาระสําคัญของร างดังกล าว เชน ขอบเขตบังคับใชคุณสมบัติผู ขอรับ อนุ ญ าต
รูปแบบการอนุญาต เงื่อนไขดานความมั่นคง
มติที่ประชุม รับทราบรางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ ทั้งนี้ ประกาศ
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ และ
วิธีการอนุญาตใหใชชองสัญญาณดาวเทียมตางชาติในการใหบริการในประเทศ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563
1.6 แนวทางการบริหารจัด การทรัพยสิน หลังสิ้น สุด สัญญาดํา เนิน กิจ การดาวเที ย ม
สื่อสารภายในประเทศ
ดศ. ไดลงนามจางศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินโครงการ
บริหารจัดการทรัพยสินหลังสิ้นสุดสัญญาการดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (ที่ปรึกษาโครงการ) โดย
มี ร ะยะเวลาดํ าเนิ นโครงการ 270 วั น (สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 19 มิถุน ายน 2563) ปจ จุบัน ที่ป รึกษาโครงการ ไดเสนอ
ทางเลือก เปน 4 กรณี ไดแก 1) กรณีที่ ดศ. ดําเนินงานเอง 2) กรณีที่ ดศ.มอบหมายใหหนวยงานของรัฐดําเนินงาน
3) กรณี ที่ใหเ อกชนรายเดิ มดํ า เนิ น งาน และ 4) กรณีเปดประมูล เพื่อคัดเลือกเอกชนรายใดรายหนึ่งดําเนิน การ
ซึ่งที่ปรึกษาโครงการเสนอแนะให ดศ. ดําเนินการในรูปแบบการใหบริการภาครัฐสูภาครัฐ (G2G) โดยพิจารณา
มอบหมายใหหนวยงานในสังกัด ดศ. [บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)] เขามาบริหารจัดการดาวเทียมทั้ง
3 ดวงที่มีอายุเหลืออยูหลังสิ้นสุดสัญญาฯ (ดาวเทียมไทยคม 4 ไทยคม 5 และไทยคม 6) ซึ่งสามารถดําเนินการไดตาม
มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยสินหลังสิ้นสุดสัญญาดําเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ และใหฝายเลขานุการฯ จัดทําประโยชนที่รัฐจะไดรับ โดยเปรียบเทียบประโยชน
(รายได) ของแตละทางเลือกในการบริหารจัดการดาวเทียม และเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอคณะรัฐมนตรีตามลําดับตอไป
1.7 กรณีขัดของทางเทคนิคของดาวเทียมไทยคม 5
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ผูแทน ดศ. ไดเขารวมการประชุมหารือกับรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ในประเด็นขอสัญญาฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ กรณีการขัดของของดาวเทียมไทยคม 5 โดยมี
ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน
กสทช. ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ข อ สรุ ป ดั ง นี้ 1) คู สั ญ ญามี ห น า ที่ จ ะต อ งจั ด สร า งดาวเที ย มทดแทนดาวเที ย มไทยคม 5
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ตามขอกําหนดของสัญญาฯ ในกรณีที่ไมสามารถซอมแซมดาวเทียมได 2) ดศ. ควรเรงตรวจสอบเงื่อนไขการรับเงิน
คาสินไหมทดแทนตามกรธรรมประกันภัยของดาวเทียมไทยคม 5 3) เห็นควรให ดศ. มีหนังสือถึง บริษัท ไทยคม
จํา กั ด (มหาชน) เพื่ อจั ดส งแผนการดํ า เนิ น การตามขอกําหนดของสัญ ญาฯ โดยให ดศ. พิจ ารณาโดยดว น และ
4) เห็ น ควรให ดศ. มี ห นั งสื อหารื อ สคก. อี กชั้น หนึ่งเมื่อไดขอสรุป การดําเนิน การตามขอ กําหนดของสั ญ ญาฯ
และขอกฎหมายที่เกี่ยวของกอนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม รับทราบกรณีขัดของทางเทคนิคของดาวเทียมไทยคม 5 ทั้งนี้ ดศ. ได
ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางาน 2 คณะ คือ 1) คณะทํางานพิจารณาขอกฎหมายในการปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานกรณี
ดาวเทียมไทยคม 5 2) คณะทํางานตรวจสอบทางเทคนิคกรณีการขัดของของดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดลงนามในคําสั่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
2. วาระเพื่อพิจารณา
การแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ จั ด ทํ า นโยบายและแผนการดํ า เนิ น การเฝ า ระวั ง และ
บริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ (Space Situational Awareness and Space Traffic Management)
ที่ประชุมไดพิจารณารางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินการ
เฝ า ระวั ง และบริ ห ารจั ด การการจราจรทางอวกาศ โดยมี ร องปลั ด กระทรวงกลาโหมเป น ประธานกรรมการ
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของเปนกรรมการ ผูอํานวยการศูนยกิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม เปนกรรมการและเลขานุการ และมีผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค การมหาชน) เป น กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 1) จัดทํานโยบายและแผนการ
ดําเนินการเฝาระวัง และบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศของประเทศ ครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ
งบประมาณ บุคลากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 2) จัดทําขอเสนอแนะในการกําหนดหนวยงานเพื่อดําเนินการติดตาม
เฝ า ระวั ง และบริ ห ารจั ด การการจราจรทางอวกาศได อ ย า งต อ เนื่ อ งและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานเพื่ อ รายงาน
ตอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ 3) แตงตั้งคณะทํางานหรือชุดปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนภารกิจตามอํานาจ
หนาที่และ 4) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติมอบหมาย
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ จั ด ทํ า นโยบายและแผนการ
ดํ า เนิ น การเฝ า ระวั ง และบริ ห ารจั ด การการจราจรทางอวกาศ โดยมี อ งค ป ระกอบและอํ า นาจหน า ที่ ต ามที่
ฝายเลขานุการฯ เสนอ
18. เรื่อง รายงานความกาวหนาการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณที่จังหวัดนครราชสีมา
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ รั บ ทราบรายงานความกาวหนาการชว ยเหลือเยีย วยาผูไดรับ ผลกระทบจาก
เหตุ ก ารณ ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ตามที่ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย (พม.) เสนอ
มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. การฟนฟูคุณภาพชีวิตผูไดรับผลกระทบรวมกับภาคีเครือขาย
สาระสําคัญ
พม. ร ว มกั บ ภาคี เ ครื อข า ยลงพื้น ที่เยี่ย มบานใหกําลังใจครอบครัว ผูเสีย ชีวิต และผูบ าดเจ็บ จาก
เหตุการณอยางตอเนื่อง พรอมทั้งประเมินสภาพปญหาและความตองการความชวยเหลือ 68 ครอบครัว ซึ่งสรุปปญหา
และความตองการ ดังนี้
- ดานเศรษฐกิจ มีผูไดรับผลกระทบอยูในภาวะวางงานและไมมีอาชีพ 17 ราย ไมมีทุน
ประกอบอาชีพ 6 ราย และมีภาระหนี้สิน 6 ราย เปนเงิน 3,284,000 บาท โดยเปนหนี้ของสถาบันการเงิน
- ดานสุขภาพ มีผูไดรับผลกระทบรักษาตัวในโรงพยาบาล 4 ราย (โรงพยาบาลตํารวจ
1 ราย และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3 ราย) ซึ่งเปนผูมีภาวะเสี่ยงเปนผูพิการ
- ดานจิตใจ มีผูไดรับผลกระทบมีปญหาดานจิตใจ 25 ราย เชน มีอาการเครียด มีภาวะ
ซึมเศรา มีอาการหวาดระแวง จําเปนตองไดรับการดูแลดานจิตใจ โดย พม. ไดประสานจิตแพทยจากโรงพยาบาล
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มหาราชนครราชสีมา เพื่อดูแลผูไดรับผลกระทบดังกลาว มีผูไดรับผลกระทบที่มีอาการดีขึ้น ซึ่งแพทยอนุญาตใหกลับ
บานได 22 ราย ทั้งนี้ มีการติดตามฟนฟูทางดานจิตใจอยางตอเนื่องและประสานสงตอโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ชุมชน เพื่อติดตามผลตอไป
- ดานที่อยูอาศัย มีผูไดรับผลกระทบ 12 ราย โดยไมมีที่อยูอาศัยของตนเอง 6 ราย และ
มีสภาพที่อยูอาศัยทรุดโทรม ไมมั่นคง และมีที่อยูอาศัย ซึ่งมีผูพิการและผูสูงอายุอาศัยอยูดวยและจําเปนตองปรับปรุง
สภาพที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม 6 ราย
- ด า นการศึ กษา มีส มาชิกครอบครัว ผูไดรับผลกระทบที่ขาดแคลนเงิน เพื่อใชจายใน
การศึกษา 27 ราย
- ดานงานยุติธรรม มีผูไดรับผลกระทบตองการความชวยเหลือดานคดีความ 3 ราย และ
เรียกรองสิทธิ 7 ราย
- ดานครอบครัวและสังคม จากเหตุการณฯ มีสตรีหมาย 5 ราย บุรุษหมาย 1 ราย และเด็ก
กํา พร า 6 ราย โดยจํ า แนกเปน กลุ มเด็ กปฐมวัย 0-6 ป 1 ราย วัย 7-12 ป 2 ราย อายุ 13-15 ป 2 ราย และ
15 ป ขึ้นไป 1 ราย นอกจากนี้ มีเด็กที่ตองไดรับการฟนฟูจิตใจและเตรียมความพรอม เพื่อใชชีวิตอยูกับญาติพี่นอง
หรือครอบครัวใหม 1 ราย
2. การฟ น ฟู คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยการช ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู ไ ด รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ แ ละ
ครอบครัว
สาระสําคัญ
- การชวยเหลือทางการเงินเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน ไดแก เงินสงเคราะหเด็กใน
ครอบครัวยากจน 23 ราย รายละ 1,000 บาท เปนเงิน 23,000 บาท และเงินสงเคราะหผูประสบปญหาทางสังคม
กรณีฉุกเฉินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต (ทั้งภายในจังหวัดนครราชสีมาและตางจังหวัด) 27 ราย รายละ 10,000 บาท
เปนเงิน 270,000 บาท กรณีผูบาดเจ็บ (ทั้งภายในจังหวัดนครราชสีมาและตางจังหวัด) 68 ราย รายละ 5,000 บาท
เปนเงิน 340,000 บาท
- การชวยเหลือดานทุนการศึกษา ขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อเปนคาใชจายในการศึกษา
จากกองทุนคุมครองเด็ก ซึ่งเปนบุตรของผูเสียชีวิตหรือผูไดรับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ 8 ราย เปนเงิน 22,500
บาท
- การช วยเหลื อเป น สิ่งของ ได แก สิ่ งของจํ าเป น และเครื่ องอุ ป โภคบริ โ ภค การมอบ
พวงหรีดในนาม พม. ใหแกครอบครัวผูเสียชีวิต 27 ราย และการมอบกระเชาในนาม พม. ในการเยี่ยมใหกําลังใจ
ผูไดรับบาดเจ็บ 32 ราย
- การชวยเหลือดานที่อยูอาศัย ไดแก การซอมแซมบานผูสูงอายุ 6 ราย และการปรับปรุง
สภาพที่อยูอาศัย 6 ราย
- กา รประสา น ส ง ต อ หน ว ยงา น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก าร
จั ง หวั ด นครราชสี ม า สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 31 กองพั น ทหารราบ มณฑลทหารที่ 21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ธนาคารออมสิน สาขาหัวทะเล ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักงานจัดหางาน จังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา
19. เรื่อง สรุปผลการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 และขอเสนอ
เพื่อขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยทางถนน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบมติคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
(ศปถ.) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ 2563 ทั้ ง 2 ข อ ตามที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทย ผูอํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เสนอ ดังนี้
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1. รับทราบสรุปผลการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563
และขอเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยทางถนน
2. เห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนใหความสําคัญกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนและขับเคลื่อนการดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ศปถ. ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และรายงาน
ความคืบหนาในการดําเนินการตอคณะกรรมการ ศปถ. อยางตอเนื่อง
และให ศูน ย อํา นวยการความปลอดภัย ทางถนนรับ ความเห็น และขอเสนอแนะของหนว ยงานที่
เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
1. ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการดําเนินการปองกัน
และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช ว งเทศกาลป ใ หม พ.ศ. 2563 ระหว า งวั น ที่ 27 ธั น วาคม 2562-2 มกราคม 2563
(รวม 7 วัน) และเห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนใหความสําคัญกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และขับเคลื่อนการดําเนินการ พรอมทั้งรายงานความคืบหนาในการดําเนินการตอคณะกรรมการศูนยอํานวยการความ
ปลอดภั ย ทางถนนตามมติ ค ณะกรรมการศู น ย อํ า นวยการความปลอดภั ย ทางถนน ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่
12 กุมภาพันธ 2563 สรุปไดดังนี้
ตารางเปรียบเทียบสถิติตาง ๆ ชวงเทศกาลปใหม ป 2563 (รวม 7 วัน) และป 2562
รายการ
ป 2562
ป 2563 ผลเปรียบเทียบป 2563 กับป 2562
จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
3,791
3,421 ลดลง รอยละ 7.91 (370 ครั้ง)
จํานวนผูบาดเจ็บ (ราย)
3,892
3,499 ลดลง รอยละ 10.09 (393 ราย)
จํานวนผูเสียชีวิต (ราย)
463
373 ลดลง รอยละ 19.43 (90 ราย)
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่สําคัญ เชน
รายการ
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

สถิติ
ดื่มแลวขับ รอยละ 32.68 รองลงมา คือ การขับรถเร็ว
เกินกวากฎหมายกําหนด รอยละ 29.00
สาเหตุการเสียชีวิตสูงสุด
ขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด รอยละ 42.90
รองลงมา คือ ดื่มแลวขับ รอยละ 28.86
ประเภทยานพาหนะที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต
รถจักรยานยนต (อุบตั ิเหตุ รอยละ 79.97 และ เสียชีวิต
สูงสุด
รอยละ 76.94)
ทั้งนี้ ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนไดดําเนินการจัดประชุมถอดบทเรียนการดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 และหารือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําขอเสนอเพื่อขับเคลื่อนงาน
ดานความปลอดภัยทางถนนและกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในระยะตอไป พรอมทั้งมอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยงของดําเนินการโดยแบงออกเปน 4 มาตรการสําคัญ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
มาตรการ
หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย (1) ดําเนินการบังคับ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ แ ละกรมการ
ใช ก ฎหมายอย า งเข ม งวดและกํ า หนดเป า หมายในการตรวจจั บ และ ขนสงทางบก
ดําเนินคดีกลุมเสี่ยงหลักใหชัดเจน และ (2) กําหนดแนวทางปฏิบัติของ
พนักงานสอบสวนในการตรวจวัด แอลกอฮอลผูขับขี่กรณีเกิดอุบัติเหตุที่มี
ผูบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตทุกรายใหเปนรูปธรรม
2. การสร า งจิ ต สํ า นึ กและวั ฒนธรรมความปลอดภั ยทางถนน โดย ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
รณรงคประชาสัมพันธในเชิงรุก และสงเสริมใหมีการสรางกระบวนการ กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง
เรียนรูทั้งในสถานศึกษา และการปรับวิธีการหรือหลักสูตรในการอบรม กรมการขนสงทางบก กรมทางหลวง
ขอรับใบอนุญาตขับขี่
ชนบท) กระทรวงมหาดไทย
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3. การลดป จ จั ย เสี่ ย งทางถนนและสภาพแวดล อ ม (1) ตรวจสอบ
วิเคราะหสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในสายทางที่อยูในความ
รับผิดชอบเพื่อกําหนดมาตรการ หรือดําเนินการแกไขปญหาในบริเวณที่
เปนความเสี่ยงใหเกิดความปลอดภัย (2) กําหนดมาตรการในการปองกัน
และแกไขปญหากรณีการชนทายรถบรรทุกขณะขับหรือขณะจอดบนไหล
ทาง การติ ด สติ กเกอร ส ะท อนแสงที่ มีมาตรฐาน และ (3) จัดทําคูมือ
มาตรฐานงานกอสรางทาง โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชร ถใช
ถนนทุกกลุม
4. ดานบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล (1) ผลักดันใหการ
สวมหมวกนิรภัยในผูขับขี่รถจักรยานยนต และการแกปญหาการขับขี่ดวย
ความเร็ ว เกิ น กว า ที่ ก ฎหมายกํ า หนด (2) จั ด ทํ า แนวทางการใช
งบประมาณทองถิ่นเพื่อความปลอดภัยทางถนน (3) พัฒนากลไกลการ
จัดการทั้งดานบุคลากร ดานขอมูล ดานการสอบสวนและวิเคราะหสาเหตุ
กรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนที่ มี ผู เ สี ย ชี วิ ต ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
(4) กําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยทางถนนใหเปนรูปธรรมและเกิดความตอเนื่อง

(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง
กรมการขนสงทางบก กรมทางหลวง
ชนบท) กระทรวงมหาดไทย
(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) และ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และสํานักงานตรวจ
แหงชาติ

20. เรื่อง แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังนี้
1. รับทราบแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570)
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป และในสวนของงบประมาณที่ใชในการดําเนินการใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
2. ใหคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดาน
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570) และใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตามอํานาจหน าที่ ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามขั้น ตอนของกฎหมาย ระเบีย บและ
มติคณะรัฐมนตรี ที่เ กี่ ยวข อง โดยใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลักในการติดตามการดําเนินงานตาม
มาตรการฯ เพื่อใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมโดยเร็วตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรมไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570) เพื่อวางกรอบแนวทางการพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการผลิตอาหารอนาคตแหงอาเซียนควบคูกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยการจัดทําแผนดังกลาวได
มีการสอบถามความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของและนําความเห็นมาปรับปรุงเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการฯ และ
นําเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศพิจารณาเห็นชอบแลว รวมทั้ง
นํ า เสนอสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติพิจ ารณาเห็น ชอบดวยแลว ตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2560 โดยแผนปฏิบัติการฯ มีรายละเอียด ดังนี้
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วิสัยทัศน : ไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหารอนาคตแหงอาเซียนควบคูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ผลิตภัณฑเปาหมาย :
1. สินคา Commodity เชน กลุมขาวและธัญพืช กลุมปศุสัตว ประมง กลุมผักผลไม กลุมเครื่องปรุงรส อาหาร
พร อมรั บ ประทาน/เกษตรอิ น ทรี ย / เครื่ อ งดื่ มสุ ขภาพ (Healthy drinks) รวมถึ งสิ น ค าที่ มีบ รรจุ ภั ณฑ ทัน สมั ย /
บรรจุภัณฑฉลาด รวมถึงอาหารที่ยกระดับดวยการคัดแยกเกรด
2. สิ น ค า อนาคต Future Food เช น อาหารสุขภาพและอาหารฟงกชัน (Healthy and Functional Food)
ผลิตภัณฑอาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารใหม (Novel Food) อาหารและวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร เชน บรรจุภัณฑอาหาร และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุน
นวัตกรรมอาหาร เปนตน
มาตรการภายใตแผนปฏิบัติการ 4 มาตรการ :
มาตรการ
หนวยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบหลัก
(ลานบาท)
1) มาตรการสรางนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุใหม (Food Warrios)
กระทรวง
2,100.02
เปนมาตรการสรางผูประกอบอาหารรุนใหมใหมีนวัตกรรมอาหาร
อุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการที่ใชฐานความรูและทักษะเพื่อใหเปน
พลังขับเคลื่อนหลักในการสรางมูลคาเพิ่ม สรางงาน สรางรายได และ
สรางการเติบโตใหเศรษฐกิจไทย โดยใหความสําคัญกับการผลิตอาหาร
อนาคต (Future Food) เชน อาหารสุขภาพ (Healthy Foods)
ผลิตภัณฑอาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ (Food Biotechnology
Products) และอาหารใหม (Novel Food)
2) มาตรการสรางนวัตกรรมอาหารอนาคต (Future Food
กระทรวงการ
3,839.94
Innovation) เปนมาตรการยกระดับนวัตกรรมอาหารอนาคตสูการ
อุดมศึกษา
ผลิตเชิงพาณิชย โดยสรางโครงสรางพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา
วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมอาหารของไทย
วิจยั และนวัตกรรม
3) มาตรการสรางโอกาสทางธุรกิจ (New Marketing Platform)
กระทรวงพาณิชย
350.00
เปนมาตรการเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจทั้งในและตางประเทศผาน
แพลตฟอรม (Platform) ที่เหมาะสมกับผูผลิตทุกระดับให
อุตสาหกรรมอาหารไทยมีบทบาทในตลาดโลก โดยการเชื่อมโยงสูภาค
การผลิต การคาสูสากล รวมถึงการสรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง
ดวยวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรคและเชื่อมโยงผลิตภัณฑอาหาร
กับ
การทองเที่ยว
4) มาตรการสรางปจจัยพื้นฐานเพื่อเรงการพัฒนาอุตสาหกรรม
กระทรวง
382.00
(Enabling) เปนมาตรการสรางปจจัยเอื้อสูการพัฒนาอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อาหารของไทยและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing
Business) ที่จะชวยสรางสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 ควบคูไปกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต
ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ และการมีสวนรวมของภาคเอกชน
ในการพัฒนาประเทศ
งบประมาณ : ประจําป (ป 2563 – 2566) ภายใตงบบูรณาการและงบประมาณตามยุทธศาสตรของแตละ
หนวยงาน จํานวน 6,671.96 ลานบาท
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ :
1) ภาพรวมของประเทศ

- ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหารอนาคตในอาเซียนใน ป 2570
- ประเทศไทยเปน 1 ใน 10 ของประเทศผูสงออกอาหารของโลก
2) เศรษฐกิจของประเทศ
- ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
อาหารของไทยเพิ่มขึ้นเปน 1.42 ลานลานบาท
- รายไดในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้น 4.5 ลานลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7 ตอป
- เกิดการลงทุนใหมในอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ 0.48 ลานลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7 ตอป
กลไกการดําเนินการ : ใชกลไกความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเปนตัวขับเคลื่อนโดยผาน
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ (กอช.) * ในการกํากับการดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ ภายหลัง
จากที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของภายใตมาตรการ
ดังกลาว เพื่อใหมีการบูรณาการที่สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ
หมายเหตุ :* เปนคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2551 นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการและผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนกรรมการและเลขานุการ
21. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งที่ 1/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) เสนอ
ดังนี้
1. รับทราบผลการประชุม กนช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563
2. มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติ กนช. และขอสั่งการประธานกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งที่ 1/2563
สาระสําคัญของเรื่อง
กนช. ไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธานการประชุมฯ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. เรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง
1.1 รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการภายใต กนช. ทั้ง 5 คณะ และใหหนวยงานที่
เกี่ยวของรับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และขอสั่งการเพิ่มเติมของประธาน กนช. ไปพิจารณาดําเนินการ
1.2 รั บ ทราบความก า วหน า แผนงานโครงการที่ เ สนอในคณะรั ฐ มนตรี และงานนโยบายที่
นายกรัฐมนตรีตรวจพื้นที่ ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562-7 มกราคม 2563 จํานวนทั้งสิ้น 27,969 โครงการ วงเงิน
32,392.95 ลานบาท
1.3 รับทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (เพิ่มเติม)
ประกอบดวย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็ก และคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด ทั้ง 76
จังหวัด และใหปรับปรุ งองคป ระกอบของคณะอนุ กรรมการทรั พยากรน้ํ าจั งหวั ด โดยใหเพิ่มเติ มปลัด จังหวัด ใน
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดดังกลาว
1.4 รั บ ทราบสรุ ป ผลการประชุ ม คณะกรรมการลุ ม น้ํ า ครั้ ง ที่ 1/2563 และให ห น ว ยงานที่
เกี่ยวของรับความเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการลุมน้ําไปพิจารณาดําเนินการตอไป
2. เรื่องเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง
2.1 แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 25612580) กนช. ไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการ 2 เรื่อง ดังนี้
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(1) แผนหลั กการป องกัน น้ํา ทวมพื้น ที่ชุมชนของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยได
คัดเลือกพื้นที่ จํานวน 715 พื้นที่ชุมชน และไดดําเนินการแลว 166 พื้นที่ชุมชน คงเหลือที่ตองดําเนินการอีก 549
พื้นที่ชุมชน นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันน้ําทวมพื้นที่ชมุ ชน ซึ่งมีความสอดคลองกับพื้นที่เสี่ยงน้ํา
ทวม (Area Based) ของ สทนช. โดยพิจารณาตามความเรงดวนในการแกปญหาน้ําทวม แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะ (พ.ศ.)
ระยะเรงดวน (ป 25642565)
ระยะกลาง (ป 25662570)
ระยะยาว (ป 2571 เปน
ตนไป)

พื้นที่ชุมชน (ชุมชน/ไร)

ประมาณการวงเงิน
(ลานบาท)
17,675

ผูไดรับผลประโยชน

52 ชุมชน
320,000 ครัวเรือน
(260,000 ไร)
(980,000 คน)
157 ชุมชน
43,128
720,000 ครัวเรือน
(360,000 ไร)
(2.17 ลานคน)
340 ชุมชน
5.48 ลานครัวเรือน
(9.13 ลานไร)
(12.26 ลานคน)
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการแผนหลักการปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนของกรม
โยธาธิการและผังเมือง และใหกรมโยธาธิการและผังเมืองนําความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําไปพิจารณดําเนินการ
(2) โครงการเพื่อการพัฒนา ป 2563 ของการประปาสวนภูมิภาค (เพิ่มเติม) จํานวน 6
โครงการ
โครงการ
วงเงิน (ลานบาท)
(1) โครงการกอสราง ปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช
253.14
(2) โครงการกอสราง ปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขาดานชาง
202.47
(3) โครงการกอสราง ปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ. สาขานครศรีธรรมราช (อบต.ทาเรือ)
42.96
(4) โครงการกอสราง ปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ. สาขานครศรีธรรมราช (ทต. การะเกด)
33.05
(5) โครงการกอสราง ปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขาเพชรบูรณ-หลมสัก
1,567.86
(6) โครงการกอสราง ปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขาสมุทรสาคร-นครปฐม
9,351.79
ทั้งนี้ เมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ จะมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น 475,200 ลูกบาศกเมตร/วัน สามารถใหบริการผูใชน้ํา
เพิ่มขึ้นอีก 126,750 ราย (ประมาณ 305,625 คน)
มติที่ประชุม
(1) เห็นชอบในหลักการโครงการเพื่อการพัฒนา ป 2563 ของ กปภ. (เพิ่มเติม)
จํานวน 6 โครงการ วงเงิน 11,451.56 ลานบาท
(2) เห็ น ชอบในหลั ก การแผนงานโครงการพั ฒ นาแหล งน้ํ าสํ ารอง เพื่อรองรั บ
โครงการเพื่อการพัฒนา ของ กปภ. ป 2563 (เพิ่มเติม) 3 แหง วงเงินรวม 346.40 ลานบาท
(3) ให กปภ. และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง นํ า ความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ กนช. ไปพิจารณาดําเนินการ
ขอสั่งการเพิ่มเติมของประธาน กนช. ให กปภ. เตรียมแหลงน้ําสํารองไวสําหรับ
การผลิตน้ําประปาทุกแหง
2.2 โครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ กนช. ไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการ 2 เรื่อง ดังนี้
(1) โครงการเพื่อการพัฒนา ป 2563 ของ กปภ. (เพิ่มเติม) วงเงินเกิน 1,000 ลานบาท
ประกอบดวย 1) โครงการกอสราง ปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขาเพชรบูรณ-หลมสัก วงเงิน 1,567.86 ลานบาท และ
2) โครงการกอสราง ปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขาสมุทรสาคร-นครปฐม วงเงิน 9,351.79 ลานบาท เมื่อทั้ง 2 โครงการ
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กอสรางแลวเสร็จจะมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น 456,000 ลูกบาศกเมตร/วัน และสามารถใหบริการผูใชน้ําเพิ่มขึ้น อี ก
114,300 ราย (ประมาณ 273,367 คน)
มติที่ประชุม
(1) เห็นชอบในหลักการโครงการเพื่อการพัฒนาของ กปภ. ป 2563 (เพิ่มเติม) จํานวน
2 โครงการ วงเงิ น รวม 10,919.66 ล านบาท ประกอบด ว ย 1) โครงการก อสร า งปรั บ ปรุ ง ขยาย กปภ. สาขา
เพชรบูรณ-หลมสัก วงเงินรวม 1,567.86 ลานบาท 2) โครงการกอสรางปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขาสมุทรสาครนครปฐม วงเงินรวม 9,351.79 ลานบาท และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบโครงการตอไป
(2) เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการพัฒนาแหลงน้ําสํารองเพื่อรองรับโครงการเพื่ อ
การพัฒนาขนาดใหญ ของ กปภ. ป 2563 (เพิ่มเติม) วงเงินรวม 244.36 ลานบาท
(3) ให กปภ. นํ า ความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นโครงการขนาดใหญ แ ละ
โครงการสําคัญไปพิจารณาดําเนินการ
(2) โครงการอางเก็บน้ําหวยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ของกรมชลประทาน เปน
โครงการที่อยูภายใตโครงการพัฒนาแหลงน้ําและการจัดการทรัพยากรน้ํารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) ป 2563-2580 และสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) สามารถ
เพิ่มแหลงเก็บน้ําตนทุนได 19.20 ลานลูกบาศกเมตร สงน้ําเพื่อสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกกวา 10,000 ไร และในพื้นที่
EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดปละ 3 ลานลูกบาศกเมตร สามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพ
การผลักดันน้ําเค็มในแมน้ํ าบางปะกง ประมาณ 1.3 ลานลูกบาศก เมตร/ป มีศักยภาพสามารถพั ฒนาเปน แหล ง
ทองเที่ยวที่สําคัญของอําเภอทาตะเกียบ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการอางเก็บน้ําหวยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ของกรมชลประทาน วงเงินรวม 1,880 ลานบาท และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบใหดําเนินโครงการ
ตอไป
2.3 การเพิ่มปริมาณการผันน้ําจากลุมแมน้ํากลอง มาลุมน้ําเจาพระยาเพื่อรักษาระบบนิเวศ
(ปองกันน้ําเค็มรุกตัว) อีก 500 ลานลูกบาศกเมตร เปน 1,000 ลานลูกบาศกเมตร ในฤดูแลงป 2562/2563 โดย
คณะอนุกรรมการอํานวยการดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีความเห็นดังนี้
(1) เห็นชอบในหลักการผันน้ําจากลุมน้ําแมกลองเพิ่มจากแผนการจัดสรรน้ําเดิมอีก 500
ลานลูกบาศกเมตร โดยใหเสนอ กนช. พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
(2) ให สทนช. นําความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการลุมน้ําไปพิจารณาดําเนินการใหเปน
รูปธรรม
(3) ใหกรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการประปานคร
หลวง (กปน.) บริหารจัดการน้ําอยางรอบคอบ และเฝาระวัง มิใหเกิดการสูญเสียน้ําระหวางการผันน้ํา
(4) ให กปน. พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการลําเลียงน้ําคลองประปาเต็มศักยภาพคลอง
มติที่ประชุม
(1) เห็นชอบในหลักการผันน้ําจากลุมน้ําแมกลองเพิ่มจากแผนการจัดสรรน้ําเดิมอีก 500
ลานลูกบาศกเมตร
(2) ให กรมชลประทาน กฟผ. กปน. และ สทนช. นํ าความเห็ น ของคณะอนุ กรรมการ
อํานวยการดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา คณะกรรมการลุมน้ําแมกลอง และ กนช. ไปพิจารณาดําเนินการ
ขอสั่งการเพิ่มเติมของประธาน กนช.
(1) ให สทนช. จัดทําแผนระยะยาวรองรับสถานการณน้ําแลง และแกไขปญหาที่ทําใหน้ําใน
แมน้ําและน้ําประปากรอยดวย
(2) การผลิตน้ําประปาหมูบานแตละแหลง ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เตรียมแหลงน้ําสํารอง
ไวดวย และให กปภ. ที่อยูใกลลุมน้ําเจาพระยาพิจารณานําความเห็นของ กนช. ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ
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3. เรื่องอื่น ๆ 1 เรื่อง
แผนการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกพืช ฤดูฝนป 2563 คณะอนุกรรมการอํานวยการดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบแผนการสงน้ําให
พื้นที่ลุมต่ําบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อการเพาะปลูก จํานวน 265,000 ไร โดยใชน้ํา
310 ลานลูกบาศกเมตร และแผนการสงน้ําในพื้นที่ชลประทานทุกลุมน้ํา ไดแก 1) ลุมน้ําที่สามารถสงน้ําเพื่อการ
เพาะปลูกขาวนาปได ทั้งหมด 12 ลุมน้ํา 2) ลุมน้ําที่ไมสามารถสงน้ําเพื่อการเพาะปลูกขาวนาปได ทั้งหมด 8 ลุมน้ํา
และ 3) ลุมน้ําที่สงนอกภาคการเกษตร ทั้งหมด 3 ลุมน้ํา
มติที่ประชุม
(1) เห็นชอบแผนการสงน้ํ าฤดูฝน ป 2563 ของทุงบางระกํ า จังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่
1 เมษายน 2563 เพื่อการเพาะปลูก จํานวน 265,000 ไร โดยใชน้ํา 310 ลานลูกบาศกเมตร
(2) เห็นชอบในหลักการแผนการสงน้ําฤดูฝนในพื้นที่ชลประทานทุกลุมน้ํา ประกอบดวย
1) ลุมน้ําที่สามารถสงน้ําชลประทานเพื่อการเพาะปลูกขาวนาปได จํานวน 12 ลุมน้ํา 2) ลุมน้ําที่ไมสามารถส งน้ํา
ชลประทานเพื่อการเพาะปลูกขาวนาปได จํานวน 8 ลุมน้ํา (ใชน้ําฝน) และ 3) ลุมน้ําที่สงน้ํานอกภาคการเกษตร
จํานวน 3 ลุมน้ํา
ขอสั่งการเพิ่มเติมของประธาน กนช.
(1) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําความเห็นของคณะอนุกรรมการอํานวยการดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
(2) หากสภาพอากาศพรอม ใหกรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการฝนหลวงเพื่ อ
ชวยแกปญหาภัยแลงไดทันทีและตลอดเวลา
22. เรื่อง มาตรการเยียวยาชวยเหลือคนพิการในชวงภาวะวิกฤติการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
คณะรัฐมนตรีมีมติ รับทราบ อนุมัติ และเห็นชอบมาตรการเยียวยาชวยเหลือคนพิการในชวงภาวะ
วิกฤติการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมติคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอดังนี้
1. รับทราบ
1.1 การจายเงินชวยเหลือเยียวยาคนพิการเพื่อบรรเทาความเดือดรอนในชวงภาวะ
วิกฤติการแพรระบาดของ COVID – 19 เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ คนละ 1,000 บาท จํานวน 1 ครั้ง
จากงบประมาณกองทุนสงเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองทุนฯ)
1.2 การพั ก ชํ า ระหนี้ ค นพิ ก ารหรื อ ผู ดู แ ลคนพิ ก ารที่ กู เ งิ น จากกองทุ น ฯ เป น
ระยะเวลา 12 เดือน (เมษายน 2563 – มีนาคม 2564)
1.3 คนพิการหรือผูดูแลคนพิการสามารถกูยืมเงินกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพ
(เปนกรณีพิเศษ) ในสภาวะ COVID – 19 ในวงเงินกูไมเกินรายละ 10,000 บาท โดยไมตองมีผูค้ําประกัน ไมมีดอกเบี้ย
ผอนชําระภายใน 5 ป ปลอดชําระหนี้ในปแรกตั้งแตวันที่ 30 เมษายน – 30 กันยายน 2563
2. อนุมัติ
2.1 ภายหลังจากการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลคนพิการที่มีสิทธิรับเงินตาม
มาตรการเยียวยาชวยเหลือคนพิการในชวงภาวะวิกฤติการแพรระบาดของเชื้อ COVID – 19 (ตามขอ 1.1) กับกรม
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแลว ใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมือง
พัทยาสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง
2.2 ใหกรมบัญชีกลางทําหนาที่จายเงินใหคนพิการตามขอ 2.1 โดย
- กรณีมีบัญชีเงินฝากธนาคารใหโอนเขาบัญชีคนพิการโดยตรง
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- กรณีคนพิการไมมีบัญชีเงินฝากธนาคาร ใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) กทม. และเมืองพัทยา เพื่อดําเนินการจายเงินใหกับคนพิการในพื้นที่ตอไป
3. เห็ น ชอบการทบทวนมติค ณะรัฐมนตรี วัน ที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง การปรับ
สวัสดิการเบี้ยความพิการ โดยเห็นชอบในหลักการใหปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ ใหแกผูถือบัตรประจําตัวผูพิการ
ที่อายุไมเกิน 18 ป จํานวน 1.2 แสนคน จากเดือนละ 800 บาท เปน 1,000 บาท โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563
เปนตนไป เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่มีมติเห็นชอบเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการ
เปน 1,000 บาท แกผูถือบัตรประจําตัวผูพิการและมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (ผูมีรายไดต่ํากวา 1 แสนบาทตอป) จํานวน
1 ลานคน
สาระสําคัญของเรื่อง
พม. รายงานวา
1. จากสถานการณ การแพรร ะบาดของ COVID – 19 ขยายวงกวางขึ้น ทําใหป ระเทศ
ตาง ๆ ตองมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพรอมกับการควบคุมการแพรกระจายของเชื้อ COVID – 19 ซึ่ง
สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและความเปนอยูสุขภาพของประชาชนจํานวนมาก รวมทั้งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ของประเทศในทางตรงและทางออม นอกจากนี้ยังมีมาตรการควบคุมและการสั่งปดสถานที่เปนการชั่วคราว ซึ่งสงผล
กระทบโดยตรงตอคนพิการที่เปนกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะที่ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ขายสลากกินแบงรัฐบาล คาขาย
หมอนวด ผูแสดงความสามารถในที่สาธารณะ เปนตน
2. จากเหตุผลตามขอ 1 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงไดมีการหารื อ
รวมกับองคกรคนพิการระดับชาติและผูแทนคนพิการ เพื่อหาแนวทางการชวยเหลือเยียวยาคนพิการที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของ COVID – 19 และเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ ซึ่ ง ในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ประชุมฯ ไดมีมติ ดังนี้
2.1 รับทราบ 2 เรื่อง ไดแก
2.1.1 สรุปการประชุมหารือมาตรการชวยเหลือเยียวยาสําหรับคนพิการในภาวะ
วิกฤติการแพรระบาดของ COVID – 19
2.1.2 มาตรการพักชําระหนี้เงินกูยืมประกอบอาชีพอิสระ (ไดแก ขายสลากกินแบง
รัฐบาล คาขาย หมอนวด เปนตน) ของกองทุนฯ สําหรับคนพิการและผูดูแล เปนระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตเดือน
เมษายน 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564
2.2 เห็นชอบ 3 เรื่อง ไดแก
2.2.1 โครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ ช ว ยเหลื อ คนพิ ก ารผู ไ ด รั บ ผลกระทบจาก
เหตุการณการแพรระบาดของ COVID – 19 คนละ 1,000 บาท จํานวน 1 ครั้ง สําหรับคนพิการที่มีบัตรประจําตัว
คนพิการ จํานวน 2.03 ลานคน (ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563) จากกองทุนฯ ภายในกรอบวงเงิน จํานวน
2,027.46 ลานบาท เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID – 19 ขยายวงกวางขึ้น โดยคนพิการนับวาเปน
กลุมเสี่ยงที่อาจไดรับเชื้อไวรัส COVID – 19 ไดงาย ประกอบกับคนพิการจํานวนมากไมสามารถเขาถึงบริการทางดาน
สาธารณสุขไดเทาเทียมคนทั่วไป ทั้งการหาซื้อเวชภัณฑจําเปนและการเขาถึงบริการของการตรวจโรค ซึ่งอาจจะสงผล
ใหเสียชีวิตได ซึ่งโครงการดังกลาวจะเปนการชวยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดรอนใหกับคนพิการใหมีรายได
เพียงพอเพื่อเปนคาใชจายที่จําเปนในชวงเกิดปญหาการแพรระบาดของ COVID – 19 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อนุมัติ
หลักการใหจายเงินสําหรับโครงการดังกลาวไดตามความเปนจริงตามจํานวนคนพิการที่เพิ่มมากขึ้นหรือลดลงจากสถิติ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 (จํานวน 2.03 ลานคน)
2.2.2 ใหคนพิการและผูดูแลคนพิการกูยืมเงินกองทุนฯ (เปนกรณีพิเศษ) เพื่อ
การประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤติ COVID – 19 ในวงเงินกูรายละไมเกิน 10,000 บาท โดยไมตองมีผูค้ําประกัน
ไมมีดอกเบี้ย และใหเริ่มชําระหนี้เมื่อพนกําหนด 12 เดือน เนื่องจากกลุมผูดูแลคนพิการตองการใหรัฐบาลชวยเหลือ
เรื่องการกูยืมเงินกองทุนฯ โดยไมตองมีผูค้ําประกัน เพราะมีคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจํานวนมากที่ไมสามารถ
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เขาถึงเงินกูของกองทุนฯ ได และไมสามารถออกจากบานได ซึ่งการใหกลุมคนเหลานี้ไดสามารถกูยืมได โดยไมมีผูค้ํา
ประกันจะทําใหสามารถประกอบอาชีพที่บานหรือในชุมชนได
2.2.3 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม
2563 เรื่อง การปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการ
23. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2563 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกูที่ไดมีการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการภายใต
แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเ พื่ อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชน เกษตรกร และ
ผูประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8 (1) แหงพระราชกําหนดฯ ประกอบดวย
1. โครงการเพื่อชวยเหลื อ เยียวยา และชดเชยใหแก ประชาชน ซึ่งไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง เพื่อใหความชวยเหลือแกกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ จํานวนไมเกิน 16 ลานราย วงเงินของโครงการฯ ไมเกิน 240,000 ลานบาท (โดยใชเงินกูตามพระราช
กําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไมเกิน 170,000 ลานบาท)
2. โครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใหความชวยเหลือแกเกษตรกรตามกลุมเปาหมายของโครงการฯ จํานวน
ไมเกิน 10 ลานราย วงเงินของโครงการฯ ไมเกิน 150,000 ลานบาท (โดยใชเงินกูตามพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไมเกิน 150,000 ลานบาท)
สาระสําคัญของเรื่อง
1. โครงการเพื่อชวยเหลื อ เยียวยา และชดเชย ใหแกประชาชนซึ่ งไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง ภายใตแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชน เกษตรกร และผูประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อชดเชยรายไดแกลูกจางของสถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบหรือผูไดรับ
ผลกระทบอื่ น ๆ จํ า นวนไม เ กิ น 16 ล า นคน วงเงิ น โครงการรวมไม เ กิ น 240,000 ล า นบาท ซึ่ ง เบิ ก จ า ยจาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจํานวนไมเกิน 70,000 ลานบาทและเงินกูตามพระราช
กําหนด จํานวน 170,000 ลานบาท โดยจายเงินชวยเหลือโดยตรงรายละ 5,000 บาท/เดือน เปนระยะเวลา
3 เดือน ตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563
กลุมเปาหมายที่ใหความชวยเหลือ เยียวยา และชดเชย
ประชาชนสัญชาติไทย อายุ 18 ปขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 16 ลานคน ประกอบดวยผูเขาขายไดรับสิทธิ 4 กลุมยอย ดังนี้
1) ผูประกอบอาชีพอิสระ รับจาง ลูกจางชั่วคราว กิจการสวนตัว คาขาย
2) ผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 39 และ 40
3) สมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ
4) ผูไดรับผลกระทบที่มีรายชื่อปรากฏในฐานขอมูลผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม
แตประกอบอาชีพลูกจาง แรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระเปนอาชีพหลัก (หากผูไดรับผลกระทบไดรับสิทธิ ตาม
มาตรการชดเชยรายไดฯ แลวจะไมสามารถขอรับความชวยเหลือจากมาตรการของรัฐที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ไดอีก) และผูไดรับผลกระทบที่ปรากฏอยูใน
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ฐานขอมูลนักเรียน / นักศึกษา แตเปนนักเรียน / นักศึกษาไมเต็มเวลา และประกอบอาชีพลูกจาง แรงงาน หรือ
ประกอบอาชีพอิสระเปนอาชีพหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ โครงการฯ สามารถชวยเหลือเยียวยาใหกับแรงงาน ลูกจาง ผูประกอบอาชีพ
อิสระ หรือผูที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชวงที่สถานประกอบการหยุด
ประกอบกิจการหรือมีรายไดลดลงในชวงที่เศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 โดยมีตัวชี้วัดคือผูเขาขายไดรับสิทธิตามมาตรการชดเชยรายไดฯ ไดรับเงินชดเชยรายได จํานวน 5,000 บาท
เปนระยะเวลา 3 เดือน
2. โครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ เยียวยา และ
ชดเชยใหกับภาคประชาชน เกษตรกร และผูประกอบการซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรและครอบครัว โดยการจายเงินชวยเหลือโดยตรง
รายละ 5,000 บาท/เดือน เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยมีกลุมเปาหมาย
เปนเกษตรกรไมเกิน 10 ลานราย ประกอบดวย (1) เกษตรกรเปาหมายกลุมแรก ไดแก เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไวกับ
กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว และกรมประมง จํานวน 8.43 ลานราย และ (2) เกษตรกรเปาหมาย กลุมที่สอง
ไดแก เกษตรกรที่อยูระหวางการตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียน ไมเกิน 1.57 ลานราย รวมวงเงินของโครงการไมเกิน
150,000 ลานบาท
กลุมเปาหมายที่ใหความชวยเหลือ เยียวยา และชดเชย ประกอบดวย กลุมเปาหมายการจาย
ชวยเหลือในรอบที่ 1 รวม 8.43 ลานราย ไดแก เพาะปลูกพืช ประมาณ 6.19 ลานราย ปศุสัตว ประมาณ 1.60 ลาน
ราย ทําประมง ประมาณ 0.64 ลานราย และกลุมเปาหมายการจายชวยเหลือในรอบที่ 2 ประมาณ 1.57 ลานราย ที่
อยูระหวางการตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกษตรกรผู ได รับผลกระทบที่ ขึ้น ทะเบีย นประมาณ 10 ลานราย (ไมซ้ําซอนกับ การไดรับ ความ
ชวยเหลือภายใตโครงการเราไมทิ้งกัน) ไดรับเงินจายตรงรวม 15,000 บาท/ราย และมีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ
ในชวงภาวะวิกฤติ และมีความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาเพื่อเพิ่มเติมสภาพคลองทางเศรษฐกิจ และปองกัน
การเกิดปญหาทางสังคมที่อาจจะตามมา
24. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ครั้งที่ 3/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควัด -19) ครั้งที่ 3/2563 ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญของเรื่อง
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 คณะกรรมการศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด – 19) (ศบค.) ได จัดการประชุมครั้งที่ 3/2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ จัน ทรโ อชา
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในการประกาศสถานการณฉุกเฉินและกําหนดมาตรการ
ผอนปรนการบังคับใชกฎหมายเพื่อลดผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติ
ยิ่งขึ้น
ผลการดําเนินการ
1. ประชุ ม พิ จ ารณาแล ว เห็ น ควรนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณฉุกเฉิน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อเปน
เครื่องมือทางกฎหมายสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ใหมีความเปนเอกภาพ และสามารถดําเนินการ
ตามขอสั่งการของนายกรัฐ มนตรี ได อย างรวดเร็ว และทั นทว งที รวมทั้งเปนการดํ าเนิน การที่ส อดคล องกับ ความ
ตองการของประชาชนที่เห็นควรใหรัฐบาลขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีกดวย
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2. เห็นควรคงมาตรการที่จําเปนเมื่อมีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน เพื่อให
ภาครัฐสามารถรักษาประสิทธิภาพในการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
2.1 ใหควบคุมการเขาราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ สําหรับการเขา
ราชอาณาจักรทางอากาศใหขยายระยะเวลาการหามอากาศยานทําการบินเขาสูประเทศไทยเปนการชั่วคราวออกไป
อีก 1 เดือน
2.2 ห า มบุ คคลใดทั่ วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน หรื อ Curfew ในระหว างเวลา
22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา
2.3 งดหรือชะลอการเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไมจําเปน
2.4 หามประชาชนเขาไปในพื้นที่ หรือสถานที่ซึ่งมีคนจํานวนมากไปทํากิจกรรมรวมกัน
3. สํ า หรั บ แนวทางการผ อ นปรนมาตรการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายภายหลั ง การขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณฉุกเฉิน ที่ประชุมไดรวมกันกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อผอนปรนมาตรการบังคับใชกฎหมายให
ประชาชนสามารถดํ า รงชี วิ ตได อย า งเป น ปกติ ยิ่งขึ้น และเปน การลดผลกระทบดานเศรษฐกิจ ด านสั งคม และ
ดานความมั่นคง ดังนี้
3.1 ใหเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะผูอํานวยการศูนยบริหารสถานการณโควิด 19 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณามาตรการผอนปรนการบังคับใชกฎหมายในการแกไข
ปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 กําหนดมาตรการผอนปรนการบังคับใชกฎหมาย เพื่อใหเกิดมาตรฐาน
กลางของประเทศและมีความเปนเอกภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ และมอบอํานาจใหผูวาราชการ
กรุ งเทพมหานครและผู ว า ราชการจั ง หวั ดทุ กจังหวั ดกํ าหนดรายละเอี ย ดในการดําเนิน การเพื่ อใหส อดคล อ งกั บ
1) สภาพป ญ หาการแพร ร ะบาดของโรคในแต ล ะพื้ น ที่ 2) ความพร อ มในการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ และ
3) การไดรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่
3.2 กําหนดแนวคิดการดําเนินการใหคํานึงถึงปจจัยทางดานการสาธารณสุขเปนหลัก และ
นําปจจัยดานอื่น ๆ มาใชประกอบการพิจารณา อาทิ ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานสังคม และใหคงแนว
ทางการทํางานที่บานใหไดอยางนอยรอยละ 50
3.3 สําหรับวิธีดําเนินการใหพิจารณาจากประเภทของกิจกรรมที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
เปนลําดับแรก และมีการบังคับใชมาตรการปองกันโรคตามที่ราชการกําหนดควบคูกันไปดวยอยางเขมงวด อาทิ 1)
การเวนระยะหางทางสังคม 2) การวัดอุณหภูมิ 3) การมีจุดบริการแอลกอฮอลฆาเชื้อ/เจลลางมือ และ 4) การจํากัด
จํานวนคนในกิจกรรมใหเหมาะสมตอกิจกรรมและสถานที่ นอกจากนี้ยังตองจัดเจาหนาที่และ/หรือใชเทคโนโลยีเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
3.4 ทั้งนี้ ในชวงที่มีการดําเนินการมาตรการผอนปรนจะตองเรงรัดใหมีการคาหาผูปวยเชิง
รุก (Active case finding) โดยเฉพาะในกลุมเสี่ยง อาทิ กลุมสาขาอาชีพบริการ กลุมแรงงานตางดาว และมีการใช
เทคโนโลยีติดตามเพื่อตรวจตรากิจกรรมควบคูกันไป เพื่อควบคุมและปองกันมิใหเชื้อโรคโควิด-19 กลับมาแพรระบาด
อีกดวย
4. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติยังไดรวมกับภาคเอกชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของกําหนดรายละเอียดในการผอนปรนมาตรการบังคับใชกฎหมาย และจะดําเนินการเมื่อมีความพรอมภายหลัง
ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงของสถานประกอบการและพื้นที่ตามระดับความรุนแรงในการแพรระบาดของโรคที่
เกิดขึ้นจริงและมีการกําหนดมาตรฐาน/คูมือใหผูประกอบการที่มีความประสงคจะเปดกิจการถือปฏิบัติอยางเครงครัด
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีการกําหนดแอปพลิเคชัน
(Application) เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูประกอบการและประชาชนในการใชบริการและเอื้อประโยชนดานการ
รักษามาตรฐานสาธารณสุขอีกดวย
5. ที่ประชุมไดใหขอสังเกตเพิ่มเติมเพื่อพัฒนากรอบแนวทางการผอนปรนการกําหนดมาตรการผอน
ปรนการบังคับใชกฎหมายใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
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5.1 ใหดําเนินการในกิจกรรมที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนเปนลําดับ
แรกและมีการดําเนินการพรอมกันทั้งประเทศ ทั้งนี้กิจกรรมและพื้นที่ที่ไดรับการผอนปรนจะตองเปนไปตามแนวทางที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
5.2 ใหดําเนินมาตรการผอนปรนตามหวงระยะเวลา โดยกําหนดใหดําเนินการเปน 4 ระยะ
ตามวงรอบของการประเมินผลสัมฤทธิ์ในทุกหวงระยะเวลา 14 วัน
5.3 ใหคงมาตรการเวนระยะหางระหวางกัน (Social Distancing) ในระยะ 2 เมตร ตอไป
อยางเครงครัด และใหกระทรวงสาธารณสุขเรงรัดการทําการคนหาผูปวยเชิงรุกใหครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะตอ
กลุมเสี่ยง อาทิ แรงงานตางดาว ผูทํางานในภาคบริการ ผูบริการรับสงอาหาร (Food Delivery) และผูขนสงสาธารณะ
5.4 ใหมีเทคโนโลยีเพื่อติดตามกิจกรรมของผูประกอบการที่ไดรับการผอนปรนโดยการใช
กลองวงจรปด (CCTV) และจัดทําแอปพลิเคชันติดตามที่ไมขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเรื่องการรักษาขอมูล
สวนบุคคล
5.5 ใหจัดทําคูมือใหสถานประกอบการที่ไดรับการผอนปรนถือปฏิบัติอยางชัดเจน และ
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติภายหลังยกเลิกการประกาศสถานการณฉุกเฉินจึงควรกําหนดใหมีการบังคับใช
กฎหมายในภาวะปกติเปนหลักในคูมือดังกลาว
5.6 ปรับแนวทางการประชาสัมพันธในหวงระยะตอไปใหเกิดความสมดุลระหวางการสราง
ความเชื่อมั่น ถึงประสิ ทธิภ าพของรัฐในการป องกัน การแพรร ะบาดของโรค และการใหความสําคัญ กับ การรั ก ษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเยียวยาผลกระทบของประชาชน
ตางประเทศ
25. เรื่อง การเขารวมกลไกความรวมมือการจัดเก็บภาษีภายใตขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง (Belt and Road
Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism: BRITACOM)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเขารวมกลไกความรวมมือการจัดเก็บภาษีภายใตขอริเริ่มสายแถบ
และเสนทาง (Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism: BRITACOM) ในฐานะ
ผูสังเกตการณ ซึ่งไมมีคาธรรมเนียมรายป และสามารถเขารวมประชุมเวทีความรวมมือดานภาษี (Belt and Road
Initiative Tax Administration Cooperation Forum: BRITACOF) ได และเห็นชอบการเขารวมเวทีเครือขายความ
รวมมือดานภาษีเพื่อเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดเก็บภาษี (Belt and Road Initiative Tax Administration
Capacity Enhancement Group: BRITACEG) ในฐานะสมาชิ ก ซึ่ ง ไม มี ค า ธรรมเนี ย มรายป และเจ า หน า ที่
กรมสรรพากรสามารถเขารวมฝกอบรมและวิจัยได ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสําคัญ
สรรพากร สาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะประธาน BRITACOM ไดกําหนดใหประชุม BRITACOF
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2563 ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน และไดเชิญกรมสรรพากรเขารวมประชุม
โดยกําหนดเนื้อหาการประชุมเพื่อมุงเนนการนําระบบดิจิทัลมาปรับใชในการบริหารจัดเก็บภาษี (Digitalization of
Tax Administration) ทั้งนี้ การเขารวม BRITACOM และ BRITACEG จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอกรมสรรพากรใน
การยกระดับความรวมมือดานการจัดเก็บภาษีกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา บนพื้นฐานการ
จัดเก็บภาษีอยางเทาเทียม ยั่งยืน และสอดคลองตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพดานการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรในหนวยจัดเก็บภาษีผานการฝกอบรมและวิจัย โดยนําองคความรูที่ไดรับมาตอยอดเพื่อ
พัฒนาสถาบันฝกอบรมของกรมสรรพากร
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26. เรื่อง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติใหกรมสงเสริมสหกรณเขารวมเปนสมาชิกของเครือขายงานระดับ
ภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสหกรณการเกษตรแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (NEDAC)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535 รวมทั้งยุติการจายเงิ น คา
บํ ารุ งสมาชิ กให กับ เครื อข า ยงานระดั บ ภูมิภ าคเพื่อการพัฒ นาสหกรณการเกษตรแหงภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟก
(Regional Network for the Development of Agricultural Cooperatives in Asia and the Pacific: NEDAC)
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนตนไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ
สาระสําคัญ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (10 มีนาคม 2535) อนุมัติใหกรมสงเสริมสหกรณเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย
งานระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสหกรณการเกษตรแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (Regional Network for the
Development of Agriculture Cooperatives in Asia and the Pacific: NEDAC) ภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ
องค การอาหารและเกษตรแห งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations:
FAO) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณทางดานวิชาการสหกรณการเกษตรระหวาง
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก และจายคาบํารุงสมาชิกปละ 2,000 ดอลลารสหรัฐ (ตอมาในป 2556
ปรับเปน 2,500 ดอลลารสหรัฐ) ทั้งนี้ ไทยไดดําเนินกิจกรรมกับ NEDAC มาโดยตลอด ตอมา กรมสงเสริมสหกรณ
ไดรับแจงวา องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดยุติการสนับสนุน NEDAC แลว ทําให NEDAC ไมอยูใน
สถานะที่จะปฏิบัติภารกิจสงเสริมความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาการเกษตรและสหกรณการเกษตรตอไปได
รวมถึงการทําใหไทยไมมีความจําเปนที่จะตองเขารวมเปนสมาชิก NEDAC ตามคํารองขอของ FAO ตอไป กระทรวง
เกษตรและสหกรณจึงเสนอขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (10 มีนาคม 2535) และยุติการจายเงินคาบํารุงสมาชิกตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนตนไป ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
27. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีทองเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผานระบบการประชุมทางไกล (Special Meeting of
ASEAN Tourism Minister on COVID-19)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบต อ ร า งถ อ ยแถลงการณ ร ว มการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ท อ งเที่ ย ว
อาเซียนวาระพิเศษผานระบบการประชุมทางไกล และหากมีความจําเปนตองแกไขรางถอยแถลงการณรวมฯ ให
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาสามารถดําเนินการไดโดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจะไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบในภายหลัง หากมีการปรับปรุงแกไขพรอมดวยเหตุผลประกอบ และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน รัชกิจประการ) เขารวมประชุมรัฐมนตรีทองเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผานระบบ
การประชุมทางไกลและใหรวมรับรองรางถอยแถลงการณรวมฯ โดยไมมีการลงนามในการประชุมดังกลาว ในวันที่
29 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬาเสนอ
สาระสําคัญ ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
1. การประชุ ม รั ฐ มนตรี ท อ งเที่ ย วอาเซี ย นวาระพิ เ ศษผ า นระบบการประชุ ม ทางไกล (Special
Meeting of ASEAN Tourism Minister on COVID-19) ในวั น ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 11.00 น. มี
รัฐมนตรีทองเที่ยวกัมพูชาในฐานะประธานหัวหนาเจาหนาที่อาวุโสดานการทองเที่ยวอาเซียน (Chair of Head of
ASEAN NTOs) ป พ.ศ. 2563 เปนประธานการประชุม และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
สรางสรรค อินโดนีเซีย เปนรองประธานการประชุม
2. เลขาธิการอาเซียนดานการทองเที่ยวในฐานะฝายเลขานุการการประชุม ไดยกรางถอยแถลงการณ
รว มฯ ซึ่ งจะเป น ผลผลิ ตของการประชุ มรั ฐ มนตรีทองเที่ย วอาเซีย นวาระพิเศษผานระบบการประชุ มทางไกล มี
สาระสําคัญ ดังนี้
รัฐมนตรีทองเที่ยวอาเซียนแสดงความหวงใยและยืนยันเจตนารมณรวมกันในการเสริมสราง
ความรวมมืออยางเปนรูปธรรม เพื่อรับมือกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ ทันทวงที และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในวงกวางตลอดจนเตรียมความพรอม
สําหรับการฟนตัวทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณคลี่คลายลงเพื่อเรียกความเชื่อมั่นและคืนความเปนปกติสุขกลับสู
ภูมิภาคในภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยที่ประชุมมุงเนนการแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ เพื่อ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยอาศัยการดําเนินงานของทีมสื่อสารในภาวะ
วิกฤติการทองเที่ยวอาเซียน (ATCCT) เพื่อใหขอมูลขาวสารที่ทันเวลา เชื่อถือได ตลอดจนแสวงหาความรวมมือกับคู
เจรจาและหุนสวนทางยุทธศาสตรของอาเซียน และผูมีสวนไดสวนเสียในมาตรการสนับสนุนและบรรเทาทุกขในภาค
การทองเที่ยว เพื่อรับมือกับความทาทายทางเศรษฐกิจอันเปนผลสืบเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงการจัดการกับผลกระทบในภายหลัง เมื่อวิกฤตการณไดผานพนไปแลว เพื่อใชเปน
ข อมู ล อ างอิ งเพื่ อจั ดการกั บ โรคอุ บั ติใหม ห รื อภัย รายแรงในรูป แบบอื่น ที่อาจเกิดขึ้น ไดอีกในอนาคต นอกจากนี้
รัฐมนตรีไดใหความสําคัญกับนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งระดับจุลภาคและมหาภาค เพื่อเสริมสรางการทองเที่ยวในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนใหมีความแข็งแกรง โดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และรายยอย ตลอดจนผูมีสวน
เกี่ยวของกลุมอื่น ๆ เพื่อเรงใหเกิดการฟนตัวของภาคการทองเที่ยวอาเซียนที่เขมแข็งและยั่งยืน
3. ประเด็นการหารือและขอเสนอของประเทศไทย ในการประชุมดังกลาว ดังนี้
3.1 แสดงความหวงใยตอสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพ สุขภาวะของประชาคมอาเซียนและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของภูมิภาคและของโลกโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3.2 แสดงความยินดีที่จะใหการสนับสนุนอาเซียนในการแกไขปญหาวิกฤตการณที่เกิดขึ้น
และเตรียมพรอมที่จะจัดการกับผลกระทบดานการทองเที่ยวที่จะตามมารวมกันกับประเทศสมาชิกอาเซียน
28. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมที่เกี่ยวของ (สศช.)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ รั บ ทราบผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ เอเปค ครั้งที่ 1/2563 และ
การประชุมที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ 2563 ณ ประเทศมาเลเซีย ตามที่สํานักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต (สศช.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานโยบายกํากับเศรษฐกิจแบงปนอยางมีนวัตกรรม
(Workshop on Innovative Regulatory Policy Development :APEC Economies’ Approaches on Sharing
Economy) ระหวางวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ 2563 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางการพัฒนานโยบาย
กํากับเศรษฐกิจแบงปนของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคใหสอดรับกับการดําเนินธุรกิจแบบดิจิทัลที่มีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้น
โดยภาครัฐจําเปนตองควบคุมดูแลดานตาง ๆ เชน การกําหนดมาตรฐาน การออกกฎหมาย/กฎระเบียบ การจัดเก็บ
ภาษี และการคุมครองผูบริโภคใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการในการหาขอสรุปสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการเอเปค เรื่อง ความ
ยากง า ยในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ระยะที่ 3 [Workshop to Finalize the Third APEC Ease of Doing Business
(EoDB) Action Plan] ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2563 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อหาขอสรุปในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เอเปคฯ ระยะที่ 3 โดยจะใหความสําคัญใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การเขาถึงเครดิต (2) การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง
(3) การคุมครองผูลงทุนเสียงขางนอย (4) การจดทะเบียนทรัพยสิน และ (5) การแกไขปญหาการลมละลาย ทั้งนี้ จะ
ไดมีการหารือเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับชวงระยะเวลาบังคับใชและการกําหนดคาเปาหมายอีกครั้งหนึ่ง
3 . ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ อ เ ป ค ค รั้ ง ที่ 1 / 2 5 6 3 ร ะ ห ว า ง วั น ที่
16 – 17 กุมภาพันธ 2563 มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
หัวขอ
สาระสําคัญ
1. การจัดทําโครงการดานการ
คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC)
ปฏิรูปโครงสรางเอเปคฉบับใหม
กํ า หนดใหมีการจัดการประชุมระดับ รัฐ มนตรีเรื่องการปฏิรูป โครงสร า ง

39
Renewed APEC Agenda for
Structural Reform (RAASR)

(Structural Reform Ministerial Meeting : SRMM) ขึ้นระหวางวันที่ 17
– 18 สิงหาคม 2563 ณ เมืองสลังงอร ประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ไดมีการหารือเชิงนโยบายเรื่องการ
ปฏิรูปโครงสรางป 2564 – 2568 โดยการปฏิรูปโครงสรางฉบั บ ใหม จ ะ
ครอบคลุ มใน 4 ประเด็น ไดแก 1) ตลาดที่มีการแขงขัน อยางเปดกวาง
โปรงใส และมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ 2) การยกระดับการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในสังคม เชน สตรี คนชรา และคนพิการ 3) นโยบายทางสังคที่
มีความยั่งยืน และ 4) ความยากงายในการดําเนินธุรกิจ
2. การจั ด ทํ า รายงานนโ ยบา ย
รายงานนโยบายเศรษฐกิจป 2563 จัดทําขึ้นในหัวขอ “การปฏิรูป
เศรษฐกิจเอเปค ป 2563
โครงสร า งและการเพิ่ ม บทบาทให กั บ สตรี ” (Structural Reform and
Women Empowerment) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหแก
เขตเศรษฐกิจในการยกระดับการปฏิรูปโครงสรางเพื่อเพิ่มบทบาทใหสตรีมี
ความเทาเทียมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น
3. การวิเคราะหทิศทางและแนวโนม
ผูแทนจากหนวยสนับสนุนดานนโยบายเอเปค (Policy Support
เศรษฐกิจในกลุมเอเปค
Unit : PSU) องค ก ารเพื่ อ ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา
(Organisation for Economic Cooperation and Development:
OECD) ธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย (Asian Development Bank: ADB) และ
สํานักเลขาธิการอาเซียนไดมีการกลาวถึงตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
นอกเหนือจากการใชผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพียงอยาง
เดียว เชน ผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียว ดัชนีการพัฒนามนุษย ดัชนีความเทา
เทียมกันทางเพศ รวมถึงการเขามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลตอระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งเขตเศรษฐกิจจําเปนตองปรับระบบการศึกษาใหรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ที่ถูกตองใหกับประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
4. การปฏิรปู โครงสรางและเพศ
ประเทศชิลีไดนําเสนอการจัดทําแผนสําหรับสตรีและการเติ บโต
(Structural Reform and Gender) อยางทั่วถึงภายใตชื่อ Le Serena Roadmap for Women and Inclusive
Growth เพื่อเพิ่มอํานาจใหส ตรีสามารถเขาถึ งตลาดและแหล งเงิ นทุ น มี
สวนรวมในกําลังแรงงาน เขาถึงตําแหนงผู นําที่มีอํานาจ
การ
ตัดสินใจ สงเสริมใหเขาถึงการศึกษา อบรมและการพัฒนาทักษะใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มอํานาจทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ สหรั ฐ อเมริ ก าได ร ายงานถึ ง ผลของโครงการ
Women@Work ที่ใหความสําคัญกับไดการเขาถึงตลาดแรงงานของสตรี
โดยในป 2563 จะจัดทํารายงานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและจัด
กิจกรรมเพื่อคนหาแนวทางการปฏิรูปโครงสรางที่จ ะกอให เกิดความเท า
เทียมกันทางเพศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอไป
5. การหารือเชิงนโยบาย เรื่อง
หารือถึงตัวชี้วัดที่สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการจะยกระดับ
การปฏิรูปโครงสรางและตัวชี้วัด
คุณภาพชีวิตใหกับประชาชนนอกเหนือจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอยาง GDP
ซึ่ ง เขตเศรษฐกิ จ สมาชิก ได มี ก ารนํ าเสนอตั ว อย างต า ง ๆ เช น แคนาดา
นอกเหนือจากผลิตภัณฑมวลรวม
นําเสนอเกี่ยวกับดัชนีความเปนอยูที่ดี และอินโดนีเซียไดนําเสนอเกี่ยวกับ
ภายในประเทศ (Structural
Reform and Beyond GDP)
ดัชนีการพัฒนาอยางทั่วถึง
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6. การหารือเชิงนโยบาย เรื่อง การ
ระงับขอพิพาทออนไลน (Online
Dispute Resolution: ODR)

กลาวถึงการระงับขอพิพาทออนไลนเพื่อชวยใหภาคธุรกิจระงับขอ
พิพาทระหวางกันดวยกระบวนการที่รวดเร็วและนาเชื่อถือ รวมถึงการลด
อุปสรรคของพรมแดน ความแตกตางดานภาษาและกฎหมาย อยางไรก็ดี
การที่ จ ะนํากรอบแนวทางและแบบจําลอง ODR เขามาปรับ ใช จําเป น
จะตองมีการหารือเปนการภายในกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

ทั้งนี้ สศช. เห็นวา ไทยจําเปนจะตองเตรียมการเกี่ยวกับประเด็นที่จะบรรจุไวในวาระการปฏิรูป
โครงสรางฉบับใหม รวมถึงเตรียมความพรอมสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีเรื่องการปฏิรูปโครงสราง (SRMM) ซึ่ง
จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งไทยไดเสนอการพัฒนาตัวชี้วัดนอกเหนือจาก GDP เชนดัชนีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันในสังคมไทย (Green and Happiness Index : GHI) รวมทั้ง ใหภาครัฐควรเขามามีบทบาทในการกํากับดูแล
การดําเนินธุรกิจผานชองทางดิจิทัลใหมากขึ้น
29. เรื่อง รางปฏิญญาทางการเมือง COVID-19 ของการประชุมสุดยอดกลุมเฉพาะกิจของกลุมประเทศไมฝกใฝ
ฝายใดโดยวิธีออนไลน เพื่อรับมือกับ COVID-19 (Online Summit Level Meeting of the NAM Contract
Group in response to COVID-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับรองการรางปฏิญญาทางการเมือง COVID-19 (Political Declaration
of NAM on COVID-19) ของการประชุมสุดยอดเฉพาะกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด โดยวิธีออนไลน เพื่อรับมือกับ
COVID-19 โดยหากมีความจําเปนตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรางเอกสารฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ และ
ไมขัดตอผลประโยชนของไทยกอนการรับรอง ใหกระทรวงการตางประเทศใชดุลยพินิจดําเนินการไดโดยไม ต อ ง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญ ขอเท็จจริง และขอกฎหมาย
1. ให ความสํ า คั ญ กั บ ความร ว มมือของประชาคมโลกเพื่อยับ ยั้งการแพรร ะบาดของ COVID-19
รวมทั้งการอํานวยความสะดวกดานการสงสินคา โดยเฉพาะเวชภัณฑ อุปกรณทางการแพทยและอาหารใหแกประเทศ
กําลังพัฒนาที่ไดรับผลกระทบ โดยตระหนักวาประเทศกลุมเปราะบางไดรับผลกระทบจากการระบาดนี้มากที่สุด และ
ตองไดรับการเยียวยาและฟนฟู นอกจากนี้ มาตรการการใหความชวยเหลือจะตองดําเนินการอยางทั่วถึง ไมแบงแยก
หรือเลือกปฏิบัติ และตองไมมีการใชมาตรการบังคับฝายเดียวดานการเงินและการคา ซึ่งจะยิ่งเปนอุปสรรคตอการ
ควบคุมการแพรระบาดและการฟนฟูประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการดําเนินงานของเลขาธิการสหประชาชาติ และองคการอนามัยโลก ซึ่งมีบทบาท
สําคัญตอการรับมือกับสถานการณการระบาดของ COVID-19 พรอมทั้งสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย นักวิจัยดาน
การแพทย และความรวมมือจากนานาประเทศในการพัฒนาวัคซีนและแนวทางการรักษาเพื่อเปนประโยชนตอ
สาธารณชนจากทุกประเทศตอไป
3. การจัดตั้งกลุมผูประสานงาน NAM (NAM Task Force) โดยมีภารกิจในการใหขอเสนอแนะที่
เปนรูปธรรม และตรวจสอบการดําเนินการตามรางปฏิญญาฯ ฉบับนี้ รวมทั้งเสริมสรางความรวมมือระหวางรัฐสมาชิก
ที่ปฏิบัติไดจริง และเพื่อผลประโยชนรวมกับประเทศอื่น ๆ องคการระหวางประเทศ ภาคเอกชน และผูมีสวนไดสวน
เสีย
ทั้งนี้ รางปฏิญญาฯ ยังอยูระหวางการเจรจาปรับถอยคํา และเมื่อประเทศสมาชิกสามารถตกลงกัน
จนไดรางสุดทาย จะเสนอใหที่ประชุมฯ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 รับรองตอไป
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แตงตั้ง
30. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช จํานวน 12 คน เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมไดดํารงตําแหนง
ครบวาระสองป เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดังนี้
1. วาที่รอยตรี ชนะ ไชยชนะ ผูแทนเกษตรกรภูมิภาคเหนือ
2. นายธวัชชัย ถนอมลิขิต ผูแทนเกษตรกรภูมิภาคกลาง
3. นายบุญถม วงศรีเทพ ผูแทนเกษตรกรภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. นายวรพจน กุศลสงเคราะหกุล ผูแทนเกษตรกรภูมิภาคตะวันออก
5. นายวิเชียร เอกศิริวรานนท ผูแทนเกษตรกรภูมิภาคตะวันตก
6. นายธีรพงศ ตันติเพชราภรณ ผูแทนเกษตรกรภูมิภาคใต
7. นางสาวภัทรพร ภักดีฉนวน ผูแทนนักวิชาการดานปรับปรุงพันธุพืช
8. นางสาววิมล พรหมทา ผูแทนนักวิชาการดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
9. นางกนกพร ดิษฐกระจันทร ผูแทนองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเกษตร
10. นางสาวกั ญ ญณั ช ศิ ริ ธั ญญา ผูแทนองคการพัฒ นาเอกชนที่ไ ม แสวงหากํา ไรที่มี กิจ กรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
11. นายปยะ กิตติภาดากุล ผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุและขยายพันธุ
พืช
12. นางฐะปานี อาตมางกูร ผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุพืช
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2563 เปนตนไป
31. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการองคการตลาด
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอใหคณะกรรมการองคการตลาดมีจํานวน
รวมทั้งสิ้น 14 คน (นับรวมกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไวแลว และผูอํานวยการซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง)
ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานสํ า หรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติใหรัฐวิสาหกิจใจมีความจําเปนตองมีกรรมการเกินกวาสิบเอ็ดคน ใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไดเปนการเฉพาะราย แตทั้งนี้จํานวนกรรมการรวมทั้งสิ้นตองไมเกินสิบหา
คน และแตงตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการองคการตลาด รวม 7 คน
แทนตําแหนงที่วาง ตามที่ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไดเห็นชอบแลว ดังนี้
1. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ แทน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช
2. นายศุ ภ สิ ท ธิ์ ศิ ริ ศั ก ดิ์ ดํ า รงตํ า แหน ง รองประธานกรรมการ (บุ ค คลในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ) แทน
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน
3. นายทศพล สังขทรัพย ดํารงตําแหนง กรรมการอื่น แทน นายธนา ตันตรโกวิท
4. นายสุรเชษฐ ลักษมีพงศ ดํารงตําแหนง กรรมการอื่น แทน รองศาสตราจารยรัตนา จักกะพาก
5. นายศุภกร พจมานศิริกล ดํารงตําแหนง กรรมการอื่น แทน นายประวิช สุขุม
6. นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ ดํารงตําแหนง กรรมการอื่น (บุคคลในบัญชีรายชื่อ) แทน นายอนุกูล
ตังคณานุกูลชัย
7. นางญาใจ พั ฒ นสุ ข วสั น ต ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการอื่ น (บุ ค คลในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ) แทน
นายกฤดิธาดา จารุสกุล
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2563 เปนตนไป
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32. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอรับโอน พันตํารวจโท กรวัชร ปานประภากร
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดั บ สู ง
ตําแหน งอธิ บ ดี กรมสอบสวนคดีพิเ ศษ กระทรวงยุติธ รรม โดยใหมีผ ลตั้งแตวัน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล าโปรด
กระหมอมแตงตั้ง
.............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

