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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (12 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี (หลั ง นอก) ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน)
2.
เรื่อง รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
3.
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)
4.
เรื่อง รางกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือน พุทธศักราช 2478 และรางระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือน
ดีเดน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
5.
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑการรายงานเกี่ยวกับชนิด
ปริมาณและการรับจายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธ
ที่ผลิตขึน้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
6.
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียม
เพื่อใหสารประกอบหรือสารผสมนั้นเปนวัสดุตนกําลัง พ.ศ. ....
7.
เรื่อง รางกฎกระทรวงการหักเงินงบประมาณรายไดประจําปสมทบเขาเปนกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนด
อัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
8.
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดลําปาง เขต
เลือกตั้งที่ 4 แทนตําแหนงที่วาง พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ – สังคม
9.
เรื่อง โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2563
10. เรื่อง การขอขยายปริมาณในโควตาการนําเขาสินคาหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต
ความตกลงองคการการคาโลก (WTO) ป 2563 เพิ่มเติม
11. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ครั้งที่ 1/2563
12. เรื่อง การกําหนดวันสําคัญของชาติ (วันรูรักสามัคคี)
13. เรื่อง ผลการดําเนินงานของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยในปงบประมาณ
2562 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทยในอนาคต
14. เรื่อง รายงานผลการจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานสําหรับผูประกันตนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
15. เรื่อง รายงานขอมูลการปฏิบัติงานใน – นอก สถานที่ตั้งของสวนราชการ กรณีการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
16. เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดานตาง ๆ
ขอเสนอรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ....
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อรองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ตางประเทศ
ขอความเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงการตางประเทศ การคา
และการพัฒนาแหงประเทศแคนาดากับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาอาเซียนวาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สําหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน
ขอความเห็นชอบการจัดทําโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเขารวมโครงการ
กับองคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO)
ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามรางความตกลงใหความสนับสนุนดาน
การเงิน (Financing Agreement) “โครงการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
อาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมตอประเทศไทย (ARISE Plus – Thailand) ใน
สาขาความชวยเหลือดานการคา”
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงยุติธรรม)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา แทนตําแหนงที่วาง
การแกไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และคําสั่ง
มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ
หนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
ตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

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

กฎหมาย
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1. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวล
รัษ ฎากร ว าด ว ยการยกเว น รัษ ฎากร ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ และให สงสํานัก งานคณะกรรมการ
กฤษฎี กาตรวจพิ จ ารณา แลวดํ าเนิ น การต อไปได โดยใหกระทรวงการคลังรับ ความเห็นของสํานักงบประมาณไป
พิ จ ารณาดํ าเนิ น การต อ ไปด ว ย และให ก ระทรวงการคลั งและหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งรั บ ความเห็ น ของสํ านั ก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
กค. เสนอวา
1. โดยที่รัฐบาลไดมีนโยบายในการกระตุนและฟนฟู เศรษฐกิจของประเทศ เพื่ อให เศรษฐกิจของ
ชุมชนมีความเขมแข็งและพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน ประกอบกับที่ผานมา กค. ไดมีมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน และบรรเทาภาระภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชนฯ อยางตอเนื่อง
โดยไดมีการออกกฎกระทรวงกํ าหนดมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมวิส าหกิจ ชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน รวม 5 ฉบับ เพื่อยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับวิสาหกิจชุมชนฯ สําหรับปภาษี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562
2. กค. พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการบรรเทาภาระภาษีใหแกวิสาหกิจชุมชนอยางตอเนื่องและ
สงเสริมใหชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการในลักษณะคณะบุคคล และเพื่อสรางรายไดใหครอบครัวสามารถพึ่งพา
ตนเองและสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากใหแกชุมชน สมควรขยายระยะเวลาใหสิทธิประโยชนทางภาษี
ตามมาตรการภาษีดังกลาวออกไป โดยยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เปนหางหุนสวนหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึ่งมีเงินไดปละไมเกิน 1.8 ลานบาท
ออกไปอีกเปนระยะเวลา 3 ป สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2565
3. กค. ไดดําเนินการจัดทําประมาณการการสูญเสียรายไดและประโยชนที่คาดวาจะไดรับตามมาตรา
27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยรายงานวาการดําเนินการตาม
มาตรการทางภาษี ดั งกล า วจะไม ส งผลให ภ าครัฐ สู ญ เสี ย รายได เนื่ อ งจากป จ จุ บั น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนดั งกล าวได รั บ
การยกเวนภาษีเงินได แตหากกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีเงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนจะทําใหภาครัฐมีรายไดเพิ่มขึ้นประมาณ 15 ลานบาท แตอยางไรก็ตามมาตรการดังกลาวมีประโยชนที่
คาดวาจะไดรับ ดังนี้
3.1 บรรเทาภาษีใหวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเปนเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและพัฒ นาอยาง
ยั่งยืน
3.2 เสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคา
และบริการของชุมชนใหเติบโตอยางตอเนื่องเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอนาคต
3.3 สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใหมีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อสราง
รายไดและพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน อยางตอเนื่องและยั่งยืน
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให
รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม และสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาดวย
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอรัฐสภาตอไป โดยใหแจงประธานรัฐสภา
ทราบดวยวา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
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2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลํ าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เสนอ
3. ให สํ านั กงานป องกั น และปราบปรามการฟอกเงิน รับ ความเห็ น ของสํานั กงานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขานุการที่ประชุมรวมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกําหนด
เกี่ยวกับการขอคืน หรือชดใชคืนทรัพยสินใหแกผูเสียหายเพื่อใหครอบคลุมทุกความผิดมูลฐาน จากเดิมคุมครองเฉพาะ
ความเสียหายทางทรัพยสิน และการคุมครองสิทธิผูเสียหายในความผิดมูลฐานใหมีสิทธิไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
จากทรัพยสิน ที่เกี่ยวกับ การกระทําความผิด รวมทั้ งการคุมครองสิทธิผูมีสวนไดเสียในทรัพยสิน ที่พนักงานอัยการ
รองขอใหตกเปนของแผน ดิน ตลอดจนการใหริบ ทรัพยสินอื่นทดแทน หรือริบทรัพยสินตามมู ลค าของทรัพยสิน ที่
ตกเปนของแผนดินซึ่งสูญหายหรือเสียหาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กําหนดใหยกเลิกความในวรรคหกของมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 เพื่อใหการขอคืนหรือชดใชคืน
ทรัพยสินใหแกผูเสียหายครอบคลุมทุกความผิดมูลฐาน
2. กํ า หนดให ผู รั บ ประโยชน ห รือผูมี สว นได เสีย โดยตรงในทรัพ ยสิ น ที่ พ นั กงานอั ย การรองขอให
ตกเปนของแผนดิน สามารถยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิของตน กอนศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
3. กําหนดใหผูเสียหายในความผิดมูลฐานที่จะมีสิทธิที่ไดรับ ชดใชคาสินไหมทดแทน ตองเป นผูที่
แสดงใหศาลเห็นวา มีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีความผิดมูลฐานหรือคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดมูลฐาน ใหตน
ไดรับการชดใชคาสิน ไหมทดแทน หรือตนเปน ผูเสียหายในมูลฐานความผิดและไดรองทุกขไวหรือมีการดําเนินคดี
เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว
4. กําหนดใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน ถาผูรองมิใช
เจาของที่แทจริงหรือมิใชผูรับโอนโดยสุจริต เวนแตตนเปนผูเสียหายตามขอ 3. ใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินดังกลาว
ไปชดใชเปนคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายตามขอ 3. แทนการสั่งใหตกเปนของแผนดินได และหากมีทรัพยสิน
เหลือใหตกเปนของแผนดิน
5. กํ า หนดให ก รณี ที่ ท รั พ ย สิ น ที่ ต กเป น ของแผ น ดิ น โดยสภาพไม ส ามารถส ง มอบได สู ญ หาย
ไมสามารถติดตามเอาคืนได มีการนําไปรวมกับทรัพยสินอื่น มีการจําหนาย จาย โอน หรือติดตามเอาคืนไดยากเกิน
สมควร ศาลอาจกําหนดมูลคาของทรัพยสินนั้น โดยคํานึงถึงราคาทองตลาดในวันที่มีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของ
แผ น ดิ น และสั่ งให ผู มี ห น า ที่ ส งมอบทรั พ ย สิ น นั้ น ชํ า ระเงิ น แทนตามมู ล ค า โดยคํ า นึ งสั ด ส ว นของทรั พ ย สิ น ที่ มี
การรวมเขาดวยกัน หรือมูลคาของทรัพยสินที่ไดมาแทนทรัพยสินนั้น และการชําระเงินแทนจะชําระทั้งหมดในคราว
เดี ยวหรือจะให ผอนก็ ได ถาไม ชําระหรือชําระไมครบภายในระยะเวลาที่ ศาลกําหนดต องเสียดอกเบี้ ยผิดนั ด และ
สามารถบังคับคดีเอาแกทรัพยสินอื่นของบุคคลนั้นได แตตองดําเนินการภายในสิบปนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งถึงที่สุด
6. กําหนดใหกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินหรือมีคําสั่งใหนําทรัพยสินไปชดใช
เปนคาสินไหมทดแทน ถาศาลเห็นวาผูรองเปนผูรับประโยชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน
หรือไดมาซึ่งประโยชนหรือสวนไดเสียโดยสุจริตและตามศีลธรรมอันดี หรือกุศลสาธารณะ ศาลจะมีคําสั่งคุมครองสิทธิ
ของผูรองได แตถาผูรองดังกลาวเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับ ผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานวาเปนผลประโยชนหรือสวนไดเสียไดมาโดยไมสุจริต
7. กําหนดใหกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินหรือมีคําสั่งใหนําทรัพยสินไปชดใช
เปนคาสินไหมทดแทน ถาศาลเห็นวาผูรองเปนเจาของที่แทจริงและไมใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือ
เปนผูรับโอนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือเปนผูรับประโยชน หรือมีสวนไดเสียโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน หรือ
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ไดมาซึ่งประโยชนห รือสวนไดเสียโดยสุจริตและตามศีลธรรมอัน ดีหรือกุศลสาธารณะ ใหศาลคืนทรัพยสินนั้ นหรือ
กําหนดเงื่อนไขการคุมครองสิทธิ หรือใหใชราคาหรือคาเสียหายแทน
8. กําหนดใหกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินหรือมีคําสั่งใหนําทรัพยสินไปชดใช
เปนคาสินไหมทดแทน ถามีทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิดเพิ่มอีก ใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของ
แผนดิน
9. กําหนดใหมีบ ทเฉพาะกาลรับรองสิทธิของผูเสียหายที่ มีอยูเดิมก อนวันที่ รางพระราชบั ญญัติ นี้
จนกวาคดีจะถึงที่สุด
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรวม
พิจารณารางพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้กับรางพระราชกฤษฎีกาฯ ที่เปนเรื่องทํานองเดียวกันซึ่งอยูระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาใหเปนฉบับเดียวกัน แลวดําเนินการตอไปได
สกพอ. เสนอวา
1. สกพอ. มิไดมีฐานะเปน กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ
เป น กรม ราชการส วนภู มิภาค ราชการสวนทองถิ่ น หรือรัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งขึ้น โดยพระราชบัญ ญั ติห รือพระราช
กฤษฎีกา หากแตไดรับการจัดตั้งใหมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 และปจจุบัน สกพอ. ยังไมไดรับการกําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให “หนวยงานของ
รัฐ ” หมายความว า กระทวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอื่ น และมี ฐานะเป น กรม ราชการสว น
ภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความ
รวมถึงหน วยงานอื่น ของรัฐที่ พระราชกฤษฎี กากําหนดใหเปน หนวยงานของรัฐตามพระราชบัญ ญัตินี้ดวย ซึ่งการ
กําหนดให สกพอ. ซึ่งเปนหนวยงานอื่นของรัฐเปน “หนวยงานของรัฐ” จึงตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา
3. ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เจ า หน า ที่ ข อง สกพอ. ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยสุ จ ริ ต ได รั บ ความคุ ม ครองตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 สมควรกําหนดให สกพอ. เปนหนวยงานของรัฐตาม
กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดเพื่อใหเจาหนาที่ของ สกพอ. ซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายดังกลาว
จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญั ติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให สกพอ. เปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 เพื่อใหเจาหนาที่ของ สกพอ. ซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติดังกลาว
4. เรื่อง รางกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบขาราชการ
ฝายพลเรือน พุทธศักราช 2478 และรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
ขาราชการพลเรือนดีเดน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้
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1. อนุมัติหลักการรางกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
2. เห็น ชอบในหลักการรางระเบีย บสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยเกีย รติบั ตรและเข็มเชิด ชูเกีย รติ
ขาราชการพลเรือนดีเดน พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหสงสํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิ จ ารณา โดยให รั บ ข อสั งเกตของกระทรวงศึ ก ษาธิการและสํานั กงานปลั ดสํานัก นายกรัฐ มนตรีไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎสํานักนายกรัฐมนตรีและรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
1. รางกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ขาราชการฝายพลเรือน พุทธศักราช 2478
กําหนดแนวทางการประดับเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดี เดน โดยใหขาราชการ
พลเรือนซึ่งไดรับเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดนใชประกอบกับเครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือนไดทุกชนิด
และประดับที่ใบปกกระเปาเสื้อเบื้องขวาชิดกับขอบกระเปาดานบนใกลแนวรังดุม กรณีไมมีกระเปาเสื้อใหประดับที่
อกเสื้อเบื้องขวาในระดับเดียวกัน
2. รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือน
ดีเดน พ.ศ. ....
2.1 กําหนดนิยามของคําวา “เกียรติบั ตร” “เข็ มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน”
“ขาราชการ” และ “ขาราชการพลเรือนดีเดน” เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 กําหนดรูปแบบของเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน โดยให
เปนไปตามแบบแนบทายระเบียบนี้
2.3 กําหนดผูมีสิทธิได รับ เกีย รติบั ตรและเข็มเชิ ดชู เกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน และ
ประดั บเข็ มเชิด ชูเกีย รติขาราชการพลเรือนดีเด น ตองเปน ผูที่มีชื่อตามประกาศผลการคัดเลือกใหเปนขาราชการ
พลเรือนดีเดนประจําปของคณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน
2.4 กําหนดแนวทางปฏิบัติการประดับเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน ไดแก การ
ประดับกับเครื่องแบบขาราชการพลเรือนทุกชนิด ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด การประดับกับชุดสากล ใหประดับ
ที่ปกเสื้อเบื้องซาย เปนตน กรณีประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานดวย จะตองไมประดับเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการ
พลเรือนในระดับเดียวกัน หรือสูงกวาเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
2.5 กําหนดให ผูที่ได รับ เข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดี เด น ก อนวัน ที่ ระเบี ยบนี้ใช
บังคับมีสิทธิประดับเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดนไดตามระเบียบนี้
2.6 กําหนดใหกรณีขาราชการพลเรือนดีเดนถูกลงโทษทางวินัย หรือคณะกรรมการจัดงาน
วันขาราชการพลเรือนเห็นวามีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และไมสามารถดํารงเกียรติของขาราชการพลเรือนดีเดนได ให
สถานะขาราชการพลเรือนดีเดนของบุคคลนั้นสิ้นสุดลง และใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการเรียกคืนเกียรติบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดนของผูนั้นโดยพลัน และสงใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการตอไป

5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดแบบบัญ ชีและหลักเกณฑ การรายงานเกี่ ยวกับชนิด ปริมาณและการรับจาย
ประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติหลั กการรางกฎกระทรวงกําหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ การรายงาน
เกี่ยวกับชนิด ปริมาณและการรับจายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่ กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให ส งสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิ จ ารณา แล ว
ดําเนินการตอไปได
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กห. เสนอวา
1. โดยที่รัฐบาลไดมีนโยบายใหหนวยงานภาครัฐนําระบบเทคโนโลยีมาใชกับการปฏิบัติภารกิจของ
หน ว ยงานภาครั ฐ โดยมี วั ตถุ ป ระสงค ในการปรับ ลดขั้น ตอนกระบวนการทํ างานให มีป ระสิท ธิภ าพ และสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันและกับภาคเอกชน
2. ภารกิจของ กห. ด านการอุ ตสาหกรรมทหารตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญ ญัติโรงงานผลิ ต
อาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 นั้น ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธเอกชน จะตองจัดทํารายงาน
เกี่ ยวกั บ ชนิ ด ปริมาณ และการรับ จายประจําวัน ของวัตถุห รืออาวุธ ที่ใชในการผลิต อาวุธ หรืออาวุธที่ ผ ลิต ขึ้น ตาม
กฎกระทรวงกําหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑการรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจายประจําวันของวัตถุ
หรื อ อาวุ ธ ที่ ใช ในการผลิ ต อาวุ ธ หรื อ อาวุ ธ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น พ.ศ. 2560 โดยต อ งนํ ารายงานดั งกล าวมายื่ น ณ กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร กห.
3. กห. เห็นวา เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการนําระบบเทคโนโลยีมาใชกับการปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ และเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการภาคเอกชน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
ดําเนินการ สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตามขอ 2. โดยใหเพิ่มการรายงานเกี่ยวกับชนิดและปริมาณดังกลาวโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสขึ้นเปนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ
พ.ศ. 2530 ไดพิจารณาเห็นชอบดวยแลว
จึงได เสนอร างกฎกระทรวงกํ า หนดแบบบั ญ ชี และหลักเกณฑ การรายงานเกี่ย วกับ ชนิด ปริม าณและการรับ จ าย
ประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดใหผูรับใบอนุญ าตต องสงรายงานและสํ าเนาบั ญชีเกี่ ยวกับ ชนิด ปริมาณ และการรับจ าย
ประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กรมการอุตสาหกรรม
ทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร กห. หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ภายใน 5 วัน
ทําการ นับแตวันที่จัดใหมีการทําบัญชี
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียม เพื่อใหสารประกอบหรือสาร
ผสมนั้นเปนวัสดุตนกําลัง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนี ยมหรือ
ทอเรียม เพื่อใหสารประกอบหรือสารผสมนั้นเปนวัสดุตนกําลัง พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหสารประกอบหรือสารผสมดังตอไปนี้ ไมวาจะอยูในลักษณะทางกายภาพใดเปนวัสดุตน
กําลัง ไดแก สารประกอบยูเรเนียมที่มีอยูตามธรรมชาติ ยูเรเนียมดอยสมรรถนะหรือสารประกอบทอเรียม และสาร
ผสมที่ มี ยู เรเนี ย มที่ มี อ ยู ต ามธรรมชาติ ยู เรเนี ย มด อยสมรรถนะ ทอเรีย ม สารประกอบของยู เรเนี ย มที่ มี อยู ต าม
ธรรมชาติ ยูเรเนียมดอยสมรรถนะ หรือสารประกอบของทอเรียม
2. กําหนดใหสารประกอบหรือสารผสมตาม 1. ไมรวมถึงสารประกอบหรือสารผสมที่เปนสวนหนึ่ง
ของเครื่องอุปโภคหรือเครื่องมือวิทยาศาสตร และไมอยูในสภาพที่สามารถนํากลับมาใชในทางนิวเคลียรได
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงการหักเงินงบประมาณรายไดประจําปสมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุ มัติห ลั กการรางกฎกระทรวงการหั กเงิน งบประมาณรายได ป ระจํ าป สมทบเข าเป นกองทุ น
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
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ให พิ จ ารณาในประเด็ น รู ป แบบของร างกฎกระทรวงตามข อ สั ง เกตของสํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าแล ว
ดําเนินการตอไปได
2. ใหกระทรวงมหาดไทยรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นการกําหนด
อัตราบําเหน็จดํารงชีพของขาราชการสวนทองถิ่นไปพิจารณา โดยคํานึงถึงภาระทางงบประมาณของราชการสวน
ทองถิ่นและความสามารถในการดําเนินการในเรื่องดังกลาวของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น แลว
แจงผลใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาตอไป
3. ใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไป
พิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ
1. รางกฎกระทรวงการหักเงินงบประมาณรายไดประจําปสมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ....
1.1 กําหนดใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
1.2 กําหนดใหราชการสวนทองถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจาย
ประจําปเพื่อสมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นในอัตรารอยละ 2 เวนแตองคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยาใหหักในอัตรารอยละ 3
2. รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. ....
2.1 กําหนดใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธกี ารรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. 2548
และกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
2.2 บํ า เหน็ จ ดํ ารงชี พ ให จ ายในอั ต รา 15 เท า ของบํ า นาญรายเดื อ นที่ ได รั บ แต ไม เกิ น
500,000 บาท โดยใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดตามวิธีการดังตอไปนี้
2.2.1 ผูรับบํานาญซึ่งมีอายุต่ํากวา 65 ป ใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดไมเกิน
200,000 บาท
2.2.2 ผู รั บ บํ า นาญซึ่ ง มี อ ายุ ตั้ ง แต 65 ป ขึ้ น ไปแต ไม ถึ ง 70 ป ให มี สิ ท ธิ ข อรั บ
บําเหน็จดํารงชีพไดไมเกิน 400,000 บาท แตถาผูรับบํานาญนั้นไดใชสิทธิตามขอ 2.2.1 ไปแลว ใหขอรับบําเหน็จดํารง
ชีพไดไมเกินสวนที่ยังไมครบตามสิทธิของผูนั้น แตรวมกันแลวไมเกิน 400,000 บาท
2.2.3 ผูรับบํานาญซึ่งมีอายุตั้งแต 70 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดไม
เกิน 500,000 บาท แตถาผูรับบํานาญนั้นไดใชสิทธิตามขอ 2.2.1 หรือขอ 2.2.2 ไปแลว ใหขอรับบําเหน็จดํารงชีพได
ไมเกินสวนที่ยังไมครบตามสิทธิของผูนั้น แตรวมกันแลวไมเกิน 500,000 บาท

8. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดลําปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ตําแหนงที่วาง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดลําปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตําแหนงที่วาง พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สํานักงาน
กกต.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สํานักงาน กกต. เสนอวา
ดวยนายอิทธิรัตน จันทรสุรินทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดลําปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคเพื่อ
ไทย ไดเสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จึงเปนเหตุใหสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนาย
อิทธิรัตน จันทรสุรินทร สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (2)
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) กําหนดใหในกรณี
ที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึง
คราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรขึ้นแทนตํ าแหนงที่วาง ภายใน 45 วันนับแต วัน ที่ตํ าแหนงนั้น วางลง
เวนแตอายุของสภาผูแทนราษฎรจะเหลืออยูไมถึง 180 วัน
ดังนั้น เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดลําปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตําแหนงที่
วาง เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด จึงเสนอรางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
ลําปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตําแหนงที่วาง พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดลําปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตําแหนงที่วาง
เศรษฐกิจ - สังคม
9. เรื่อง โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. เห็ น ชอบการดําเนิ น โครงการประกัน ภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2563 (โครงการฯ)
ตามสาระสําคัญที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.) มีมติใหความเห็นชอบไว
ซึ่งเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากโครงการฯ ปการผลิต 2562 ภายใตวงเงินงบประมาณจํานวน 313.98 ลาน
บาท โดยใชเงินงบประมาณคงเหลือในสวนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดเบิกจาย
จากสํานักงบประมาณ (สงป.) เพื่อดําเนินโครงการฯ ในปการผลิต 2562 จํานวน 48.21 ลานบาท และเสนอขอ
งบประมาณเพิ่มเติมจํานวน 265.77 ลานบาท
2. เห็ น ชอบให ธ.ก.ส. ทดรองจ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ค า เบี้ ย ประกั น ภั ย แทนรั ฐ บาลในส ว นของ
งบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 265.77 ลานบาท และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนที่จายจริงพรอมดวยอัตราตนทุนเงิน
ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ธ.ก.ส. บวกรอยละ 1 ในปงบประมาณถัดไปใหกับ ธ.ก.ส. ซึ่งคิดเปนจํานวน
เงินรวม 321.52 ลานบาท
3. มอบหมายให ธ.ก.ส. ดําเนินการขายกรมธรรมประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2563
ใหไดตามเปาหมายและตามกําหนดเวลาการเอาประกันภัยของเกษตรกรทั้งในสวนที่ 1 (Tier 1) และสวนที่ 2
(Tier 2) พรอมทั้งให ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแตละพื้นที่ใหสอดคลองกับหลักการประกันภัยและรวมกับ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคมประกันฯ) และหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการประชาสัมพันธโครงการฯ
รวมทั้งใหความรูดานการประกันภัยแกเกษตรกรและบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อสรางความตระหนักรูในความสําคัญของการ
ประกันภัย
4. มอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) ประสานงานกับ
ธ.ก.ส. และสมาคมประกันฯ ดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหาย
และการช วยเหลื อเกษตรกรผู ป ระสบภั ย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานขอมูล ความเสี ยหายจริงของเกษตรกร
(แบบ กษ 02 เพื่ อการประกั น ภั ย ) ตลอดจนดํ าเนิน การเพื่อใหมี การปรับ ปรุงประสิทธิภ าพของระบบฐานขอมู ล
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับ โครงการฯ เพื่ อรองรับการเพิ่ มพื้นที่ เปาหมาย และรองรับการจายคาสินไหมทดแทนให
รวดเร็ ว และถู ก ต อ งมากขึ้ น พร อ มทั้ ง ให ก รมส ง เสริ ม การเกษตรเก็ บ ข อ มู ล พื้ น ที่ ป ระสบภั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
5. มอบหมายใหสมาคมประกันฯ พิจารณากําหนดรูปแบบการประเมินความเสียหายแกเกษตรกร
ที่ไดรับความเสียหายแตมิไดอยูในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามระเบี ยบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน ทดรองราชการเพื่ อชวยเหลือผูป ระสบภั ยพิ บัติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
รวมกับ ธ.ก.ส. และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาดําเนินการชวยเหลือเยียวยาตอไป
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6. มอบหมายให สํานั กงานคณะกรรมการการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั ย
(สํานักงาน คปภ.) ปรับปรุงกรมธรรมประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตวใหเปนไปตามรูปแบบและหลักเกณฑของการรับ
ประกันภัยโครงการฯ ปการผลิต 2563 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรมและอัตราเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จและสามารถ
เริ่มรับประกันภัย ในปการผลิต 2563 ไดทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบโครงการฯ ปการผลิต 2563
และดําเนินการสรางความรูความเขาใจ ตลอดจนประชาสัมพันธโครงการฯ ปการผลิต 2563 ในภาพรวมและเชิงรุก
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
และให กค. รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
กค. รายงานวา
1. กค. และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กษ. สํานักงาน คปภ. ธ.ก.ส. และสมาคมประกันฯ ได
รวมกันพิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการฯ ปการผลิต 2563 ดังนี้ (1) กําหนดหลักการใหเกษตรกรที่เปนลูกคา
สิ น เชื่ อ เพื่ อ การเพาะปลู ก ข าวโพดเลี้ ย งสั ต ว ข อง ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่ ว ไปได รั บ ความคุ ม ครองจากระบบการ
ประกันภัยตามกฎของจํานวนมาก (Law of Large Numbers) (การใชขอมูลจากสถิติในอดีตเพื่อคาดการณผลที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต) เชนเดียวกับการดําเนินโครงการฯ ในปการผลิต 2562 (2) ปรับปรุงอัตราคาเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
ในสวนที่ 1 (Tier 1) และอัตราคาเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจในสวนที่ 2 (Tier 2) ใหมีความสอดคลองกับขอมูล
สถิติอัตราสวนความเสียหาย (Damage Ratio) ของพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งประเทศ และอัตราสวน
คาสินไหมทดแทน (Loss Ratio)1 ของการรับประกันภัย โดยกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอัตราเดียวสําหรับการรับ
ประกัน ภั ยในสวนของ Tier 1 และคงรูป แบบการรับ ประกัน ภัย เพิ่มเติ มในส วนของ Tier 2 โดยกําหนดอัต ราเบี้ ย
ประกันภัยตามระดับพื้นที่ความเสี่ยงภัยในระดับอําเภอเพื่อใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ มีสวนรวมในการรับภาระ
คาเบี้ยประกันภัยโดยสามารถขอเอาประกันภัยเพื่อรับความคุมครองเพิ่มเติมจากสวนที่ภาครัฐใหการอุดหนุนอัตราคา
เบี้ยประกันภัย (3) กําหนดพื้นที่เปาหมายการรับประกันภัยใหครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในทุก
พื้นที่ [ผูเอาประกันภัย คือ เกษตรกรผูเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมสงเสริม
การเกษตร ในปการผลิต 2563/2564] จากเดิม ในปการผลิต 2562 ที่กําหนดใหรับประกันภัยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่
มีเอกสารสิทธิ์
2. เนื่องจากการดําเนินโครงการฯ ปการผลิต 2563 จําเปนตองเรงดําเนินการใหมีความสอดคลอง
กับฤดูกาลเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน) ของเกษตรกรซึ่งไดเริ่มตนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563
เปนตนไป และเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ที่ตองการใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ อยางทั่วถึง
และได รับ ความคุ มครองตลอดระยะเวลาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งฤดูการผลิต (ข าวโพดเลี้ย งสั ตวฤดู ฝนและ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลง) เพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งความเสียหายดังกลาวไดสงผล
กระทบต อเนื่ องกั บ จํา นวนเงิน ทุ น ของเกษตรกรที่มีไมเพี ยงพอสําหรับ ใชเพาะปลูกในป การผลิตถัดไป กค. จึงได
นําเสนอแนวทางการดําเนินโครงการฯ ปการผลิต 2563 เสนอตอ นบขพ. พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการฯ ปการผลิต 2563 ตามที่
กค. เสนอ โดยรายละเอียดของโครงการฯ ปการผลิต 2563 สามารถกลาวโดยสรุปได ดังนี้
หัวขอ
1. วัตถุประสงค

รายละเอียด
• เพื่อใหเกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยพิบัติผานระบบ
การประกั น ภั ย และเป น การต อ ยอดความช ว ยเหลื อ ของภาครั ฐ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับ ตนทุ นในการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวใหกับ เกษตรกรเมื่อ
ประสบเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจาย
งบประมาณของภาครัฐ
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2. พื้นที่เปาหมาย
รับประกันภัย
(รวม Tier 1
และTier 2
ไมเกิน 3 ลานไร)
และอัตราคาเบี้ย
ประกันภัย

3. ระยะเวลา
การขายประกัน
4. วงเงิน
ความคุมครอง

อัตราคาเบี้ย
ประกันภัย
การประกันภัย
พื้นที่รับประกันภัย
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
และอากรแสตมป)
การรับประกันภัย พื้นที่รวมไมเกิน 2.9 ลานไร โดยกําหนดคาเบี้ยประกันภัย
พื้นฐาน
ตามความเสี่ยงจริงของเกษตรกรแตละกลุม แบงเปน
(Tier 1)
(1) พื้ น ที่ ที่ ไดรับ การอนุมั ติสิน เชื่ อ
เพื่อการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ปการผลิต 2563 (เกษตรกรลูกค า
ธ.ก.ส. ทุกราย) ไมเกิน 2.8 ลานไร
(ประกันภัยกลุม)
172.27 บาทตอไร
(2) พื้ น ที่ ที่ ไม ได รั บ การอนุ มั ติ
เทากันทุกพื้นที่
สิน เชื่ อเพื่ อการเพาะปลูกข าวโพด
เลี้ ย งสั ต ว ป ก า ร ผ ลิ ต 2 5 6 3
(เก ษ ต รกรลู กค า ธ.ก.ส . แล ะ
เกษตรกรทั่ วไป) ไมเกิน 1 แสนไร
(ประกันภัยรายบุคคล)
• รัฐบาลอุ ดหนุ น ค าเบี้ยประกัน ภัยขางตน ทุกรายในอัต รา 108.27 บาทตอไร
จํานวนรวม 2.9 ลานไร
• ธ.ก.ส. อุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยในสวนที่เหลืออีก 64 บาทตอไร เฉพาะกลุมที่
(1) จํานวน 2.8 ลานไร
การรับประกันภัย พื้นที่ไมเกิน 1 แสนไร โดยกําหนดคาเบี้ยประกันภัยตาม
รวมจายโดยสมัครใจ ความเสี่ยงในแตละพื้น ที่* ซึ่งเกษตรกรสามารถขอจาย
เพิ่มไดเมื่อเอาประกันภัยจาก Tier 1 แลว แบงเปน
(Tier 2)
ไมเกิน 1 แสนไร
(1) พื้นที่เสี่ยงภัยต่ํา
(ประกันภัยรายบุคคล)
97.37 บาทตอไร
(2 ) พื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย
ปานกลาง
108.07 บาทตอไร
(3) พื้นที่เสี่ยงภัยสูง
118.77 บาทตอไร
เกษตรกรจายเองทั้งหมด
หมายเหตุ : *พื้นที่เสี่ยงภัยต่ํา (พื้นที่สีเขียว) จํานวน 685 อําเภอ พื้นที่เสี่ยงภัยปาน
กลาง (พื้นที่สีเหลือง) จํานวน 110 อําเภอ พื้นที่เสี่ยงภัยสูง (พื้นที่สีแดง) จํานวน 133
อําเภอ
(1) สําหรับขาวโพดเลี้ ยงสัตว รอบที่ 1 (ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤ ดูฝน) นับ ตั้งแตวัน ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบโครงการฯ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
(2) สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัต ว รอบที่ 2 (ขาวโพดเลี้ยงสัต วฤดูแ ลง) ตั้งแต วันที่ 1
ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564
พื้นที่
ภัยธรรมชาติ 7 ภัย
ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด
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(น้ําทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง
ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือ
พายุไตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือ
น้ําคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม
และภัยชางปา)
Tier 1
1,500 บาทตอไร
750 บาทตอไร
Tier 2
240 บาทตอไร
120 บาทตอไร
รวมไมเกิน
1,740 บาทตอไร
870 บาทตอไร
5. ภาระ
• ภายในวงเงิน 313.98 ลานบาท (คิดจากพื้นที่เปาหมาย 2.9 ลานไร)
งบประมาณ
โดยแบงเปน
(เงินอุดหนุน
(1) ใชจ ายจากงบประมาณคงเหลื อจากการดําเนิ นโครงการฯ ในป การผลิต 2562
จํานวน 48.21 ลานบาท
คาเบี้ย
(2) ให ธ.ก.ส. ทดรองจายเงินอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล จํานวน 265.77
ประกันภัย)
ลานบาท และให ธ.ก.ส. เบิกเงินชดเชยตามจํานวนที่จายจริงพรอมดวยอัตราตนทุน
เงิ น ในอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจํ า 12 เดื อ น ธ.ก.ส. บวกร อ ยละ 1 ใน
ปงบประมาณถัดไป
6. การพิจารณา • จายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
คาสินไหม
พ.ศ. 2562 และจ ายเพิ่ ม เติ ม กรณี ที่ เสี ย หายจริงแต ไม อ ยู ในเขตประกาศภั ย ตามที่
ราชการกํ า หนด โดยการดํ าเนิ น การของสมาคมประกั น ฯ ธ.ก.ส. และหน ว ยงานที่
ทดแทน
เกี่ยวของ
7. วันเริ่ม
(1) เกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. (กลุม Tier 1) ซึ่งไดรับการอนุมัติสินเชื่อ
ความคุมครอง
ทั้งหมด ในการเพาะปลูกเริ่มตั้ งแตวัน ที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ น ชอบโครงการฯ ทั้งนี้
หากประสงค เอาประกั น ภั ย เพิ่ ม ในส ว น Tier 2 จะเริ่ ม ตั้ งแต วั น ที่ เกษตรกรขอเอา
ประกันภัย
(2) เกษตรกรที่ เป น ลู กคาสิน เชื่อ ธ.ก.ส. ซึ่งไดรับการอนุมัติสิน เชื่อบางสวนและ
ประสงคจะเอาประกันภัยเพิ่มเติมและเกษตรกรทั่วไป โดยรับภาระคาเบี้ยประกันเอง
ทั้งในสวน Tier 1 และ Tier 2 เริ่มตั้งแตวันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย
(3) กลุมเกษตรกรทั่วไป เริ่มตั้งแตวันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย
1 อัตราสวนระหวางความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวกับเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
10. เรื่อง การขอขยายปริมาณในโควตาการนําเขาสินคาหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใตความตกลงองคการ
การคาโลก (WTO) ป 2563 เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบการขยายปริมาณในโควตาการนําเขาสินคาหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป
ภายใต ค วามตกลงองค ก ารการค า โลก (WTO) ป 2563 เพิ่ ม เติ ม ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายและแผนพั ฒ นา
การเกษตรและสหกรณ เสนอ และให ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ แ ละหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง รับ ความเห็ น ของ
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงอุ ตสาหกรรม และสํานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติไป
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณรายงานวา
1. ประเทศไทยมีความตองการใชมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปอยูที่ประมาณ 150,000 – 200,000 ตัน/ป
ในขณะที่ ภ ายในประเทศสามารถผลิ ตไดเฉลี่ย 100,000 - 120,000 ตัน /ป (คิดเปน รอยละ 60 ของปริมาณความ
ตองการใช) ซึ่งในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2558 – 2562) ความตองการใชมันฝรั่งโรงงานภายในประเทศเพิ่มขึ้นในอัตรา

13
เฉลี่ยรอยละ 6.32 ตอป ในขณะที่ปริมาณผลผลิตที่ผลิตไดภายในประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยเพียงรอยละ 0.45 ตอป
ซึ่งเพิ่มขึ้นนอยกวาปริมาณความตองการใชมาก ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งมาจากขอจํากัดทางดานพื้นที่ที่เหมาะสม และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวย เชน อุณหภูมิสูง ปริมาณน้ําที่ไมเพียงพอ และเกษตกรประสบปญหาภัย
แลง เปนตน สงผลใหผลผลิตที่สงเขาโรงงานไมเปนไปตามเปาหมายของโรงงาน ประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรมมี
การขยายกํ า ลั ง การผลิ ต เพื่ อ รองรั บ ตลาดขนมขบเคี้ ย วที่ เติ บ โตขึ้ น จึ งจํ า เป น ต อ งนํ า เข า ผลผลิ ต บางส ว นจาก
ตางประเทศ
2. จากเหตุผลดังกลาวขางตน บริษัทนําเขาหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปจํานวน 2 ราย ไดแก บริษัท
เปปซี่ – โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด และบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด ไดแจงความประสงคขอขยายปริมาณใน
โควตาการนําเขาหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปสําหรับป 2563 เพิ่มเติมอีก จํานวน 6,400 ตัน [บริษัท เปปซี่ – โคลา (ไทย)
เทรดดิ้ง จํากัด จํานวน 5,400 ตัน และบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด จํานวน 1,000 ตัน]
3. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบการขอขยายปริมาณโควตาการนําเขาสินคาหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต
ความตกลง WTO ป 2563 เพิ่ ม เติ ม จํ า นวน 6,400 ตั น กํ า หนดการบริ ห ารการนํ า เข า ภายใต เ งื่ อ นไขของ
คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ และมันฝรั่ง ทั้งนี้ การขยายปริมาณ
โควตาดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกมันฝรั่งภายในประเทศ เนื่องจากการนําเขาสวนใหญ เปนการ
นําเขาในชวงการปลูกมันฝรั่งนอกฤดู (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งผลผลิตภายในประเทศไมเพียงพอตอความ
ตองการของโรงงานอุตสาหกรรม และมีการทําสัญญารับซื้อผลผลิตระหวางผูประกอบการนําเขากับเกษตรกร โดย
กําหนดราคารับซื้อขั้นต่ําตามที่คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ และ
มันฝรั่ง กําหนด [ราคารับซื้อขั้นต่ําในฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) ไมต่ํากวากิโลกรัมละ 14.00 บาท และใน
ฤดูแลง (เดือนมกราคม – มิถุนายน) ไมต่ํากวากิโลกรัมละ 10.40 บาท]
11. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(กพอ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่ อวั น ที่ 6 มี น าคม 2563 ตามที่ สํานั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาค
ตะวัน ออก (สกพอ.) เสนอ และให สกพอ. และหน วยงานที่ เกี่ ยวของรั บ ความเห็ น ของสํ านั กงานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6
มีน าคม 2563 ซึ่ งมีพลเอก ประยุ ทธ จัน ทรโอชา นายกรัฐมนตรีเป น ประธานการประชุม โดยที่ป ระชุมฯ ไดมีมติ
เห็นชอบแผนงานรื้อยายสาธารณูปโภค และกอสรางทดแทนในพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ทา
อากาศยานดอนเมื อง – ท าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ – ท าอากาศยานอู ตะเภา) และกรอบวงเงิน งบประมาณเพื่ อ
ดําเนินการดังกลาว จํานวน 4,103.608 ลานบาท เฉพาะสวนที่หนวยงานของรัฐเจาของสาธารณูปโภคตองดําเนินการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบดวย หนวยงานภายใตกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร การไฟฟานคร
หลวง การประปานครหลวง การไฟฟ าส ว นภู มิภ าค และการประปาส ว นภู มิภ าค) จํ านวน 4,069.408 ล านบาท
หน ว ยงานภายใต กระทรวงกลาโหม (กิ จ การไฟฟ าสวัส ดิ การสัม ปทานกองทั พ เรือ) จํานวน 31.2 ลานบาท และ
หนวยงานภายใตกระทรวงศึกษาธิการ (คายลูกเสือวชิราวุธ) จํานวน 3 ลานบาท
ในสวนแผนงานรื้อยายสาธารณู ปโภคและกอสรางทดแทนสาธารณู ป โภคที่กีดขวางการก อสราง
โครงการฯ ของหนวยงานภายใตกระทรวงพลังงาน [บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย] และของเอกชนอื่น ๆ นั้น หนวยงานเจาของสาธารณูปโภคและเอกชนเจาของสาธารณูปโภคจะดําเนินการรื้อ
ยายและรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นเอง และเมื่อดําเนินการรื้อยาย และ/หรือกอสรางทดแทนสาธารณูปโภคในพื้นที่
เรี ย บร อ ยแล ว การรถไฟแห งประเทศไทยซึ่ งเป น เจ าของพื้ น ที่ จ ะทยอยสงมอบพื้ น ที่ ให เอกชนคู สั ญ ญา เพื่ อเข า
ดําเนินการกอสรางในพื้นที่ดังกลาวตอไป
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ทั้งนี้ สศช. มีความเห็นเพิ่มเติมวา หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีมาตรการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน
การดําเนินงาน เพื่อไมใหสงผลกระทบตอภาพรวมของการดําเนินโครงการ และควรกํากับและติดตามการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน นอกจากนี้ ในระหวางขั้นตอนการรื้อยาย และกอสรางสาธารณูปโภค
ทดแทนกลับ จะตองคํานึงถึงผลกระทบตอประชาชนทั้งในดานความเปนอยูและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากการดํ า เนิ น งานในบริ เวณพื้ น ที่ และ สงป. มี ค วามเห็ น วา สํ าหรับ ค าใช จายในการรื้อ ย ายฯ ในกรอบวงเงิน
4,103.608 ลานบาท สงป. ไดเสนอตั้งงบฯ 64 ของ กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค
การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนเงิน 997.42 ลานบาท ทั้งนี้ หนวยงานดังกลาวควรเตรียมความ
พรอมเพื่อดําเนินการรื้อยายฯ ใหเปนไปตามแผนการสงมอบพื้นที่ฯ ดวย
12. เรื่อง การกําหนดวันสําคัญของชาติ (วันรูรักสามัคคี)
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ เห็ น ชอบตามที่ สํานั กงานปลัดสํ านั กนายกรัฐ มนตรี (สปน.) เสนอกําหนดให
วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกป เปนวันรูรักสามัคคี เปนวันสําคัญของชาติ โดยไมถือเปนวันหยุดราชการ
สาระสําคัญของเรื่อง
สปน. เสนอรายงานวา ที่ ผ านมามู ล นิธิเสริมสรางเอกลักษณ ของชาติไดเคยเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณากําหนดใหวันที่ 2 กรกฎาคม ของทุกป เปนวันรูรักสามัคคี (เปนวันที่พบนักฟุตบอลและผูฝกสอนทีมหมูปาอะ
คาเดมีที่ติดอยูในถ้ําหลวง วนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนน้ํานางนอน) ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ (กอช.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการที่จะกําหนดใหมีวันสําคัญของชาติ คือ
“วันรูรักสามัคคี” และมีขอสังเกตในการกําหนดวันใดเปนวันสําคัญของชาติ ซึ่งควรจะตองเปนวันที่มีศูนยรวมจิตใจ
ของประชาชน และสอดคลองกับหลักฐานทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ซึ่งในการประชุมฯ ยังไมไดขอยุติวาจะ
เปนวันใด
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งมอบหมายให กอช. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (เชน กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน)
พิจารณากําหนดวันรูรักสามัคคีใหเหมาะสมและไดขอยุติกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
จากขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี กอช. จึงไดพิจารณาเรื่องดังกลาวในการประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 โดยที่ประชุม กอช. มีความเห็นและมติที่ประชุมสรุปได ดังนี้
1. ความเห็นของ กอช.
วันที่ 2 กรกฎาคม วันที่ 4 กรกฎาคม และวันที่ 10 กรกฎาคม
- เป น เหตุ ก ารณ ที่ นั ก ฟุ ต บอลและผู ฝ ก สอนที ม หมู ป าอะคาเดมี ทั้ ง 13 คนที่ ติ ด อยู ในถ้ํ าหลวง
วนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนน้ํานางนอน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรูรักสามัคคี แตที่ผานมายังมีหลายเหตุการณที่แสดงให
เห็นถึงความรูรักสามัคคี และในภายหนาก็ยอมจะมีเหตุการณอื่นที่แสดงใหเห็นถึงความรูรักสามัคคีเกิดขึ้นไดอีก ดังนั้น
การอางอิงเหตุการณดังกลาวจึงมีความหลากหลาย และยังไมมีขอยุติวาสมควรเสนอวันใดเปนวันรูรักสามัคคี
วันที่ 4 ธันวาคม
- เปนการสนองพระมหากรุณาธิคุณและนอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ที่มีความตอนหนึ่งวา “อีก 2
ป ขา งหน า อาจจะมี วั น ของ “ความสามั ค คี ” หรื อ “รูรัก สามั ค คี” อี ก 2 ป ก็ ไม ส ายเกิ น ไป ให เป น “วั น รูรั ก
สามัคคี” แตระหวางนี้ก็ตองสามัคคีตอไป เพื่อใหมีวันนั้นขึ้นได คือถาไมปฏิบัติตั้งแตวันนี้ ก็ไมมีวันขางหนา” ซึ่ง
เปนแนวทางกําหนดใหมีวันรูรักสามัคคีเพื่อสรางแรงจูงใจใหตระหนักถึงคุณคา ความสําคัญ และนําไปสูการปฏิบัติดวย
ความสามัคคี รูจักหนาที่ และประสานสงเสริมกันใหเกิดความเจริญแกประเทศชาติ
- หลักฐานทางประวัติศาสตรไดมีคาถาที่สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) ทรงผูกขึ้นประจําตรา
แผนดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งมีความหมายวา ความพรอมเพรียงของชนผูเปนหมูยังความ
เจริ ญ ให สํ าเร็ จ มี นั ย สํ า คั ญ ว า ความเป น ชาติ ต อ งมี ค วามสามั ค คี ซึ่งวั น ที่ 5 ธัน วาคม ของทุ ก ป เป น วัน ชาติ การ
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กําหนดให วัน ที่ 4 ธัน วาคม ของทุ กป เป น วัน รูรักสามัคคี ก็จ ะสามารถลําดับและดําเนิน กิจกรรมไดส อดคลองให
ตระหนักถึงความสามัคคีนําไปสูความเปนชาติ
2. มติ กอช.
เห็นสมควรกําหนดใหวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกป เปนวันรูรักสามัคคี เปนวันสําคัญของชาติ โดยไม
ถือเปนวันหยุดราชการ
13. เรื่อง ผลการดําเนินงานของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยในปงบประมาณ 2562 นโยบายของ
คณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยในอนาคต
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอรายงานผลการดําเนินงานของการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ในปงบประมาณ 2562 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและ
แผนงานของ รฟม. ในอนาคต (ตามมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ.
2543 ที่บัญญัติให รฟม. ทํารายงานปละครั้งเสนอคณะรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลของงานในปที่ลวงมาแลวและ
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะทําในภายหนา) ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได
เห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. ผลการดําเนินงานของ รฟม. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
1.1 ดานการพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน
โครงการที่อยูระหวางการกอสรางจํานวน 5 โครงการ
1) รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค และชวงบางซื่อ-ทาพระ ผลการ
ดําเนินงาน/ความกาวหนา ไดเปดใหบริการตลอดเสนทางอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
2) รถไฟฟ า สายสี เ ขี ย ว ช ว งหมอชิ ต -สะพานใหม -คู ค ต ผลการดํ า เนิ น งาน/
ความก า วหน า ได เป ด ให บ ริ การแล ว 5 สถานี ช ว งสถานี ห มอชิต -สถานี มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร เมื่ อ วัน ที่ 5
ธันวาคม 2562 คาดวาจะเปดใหบริการตลอดทั้งสายภายในปงบประมาณ 2564
3) รถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ) ผลการดําเนินงาน/
ความกาวหนา การกอสรางงานโยธาแลวเสร็จ รอยละ 46.88 (เร็วกวาแผน) คาดวาจะเปดใหบริการในเดือนมีนาคม
2567
4) รถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนา การ
กอสรางงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟาและงานเดินรถแลวเสร็จ รอยละ 40.72 (เร็วกวาแผน) คาดวาจะ
เปดใหบริการในเดือนตุลาคม 2564
5) รถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว-สําโรง ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนา
การกอสรางงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟาและงานเดินรถแลวเสร็จ รอยละ 40.34 (เร็วกวาแผน) คาดวา
จะเปดใหบริการในเดือนตุลาคม 2564
โครงการที่อยูระหวางการประกวดราคา จํานวน 1 โครงการ
รถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ผลการ
ดําเนินงาน/ความกาวหนา จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแลวเสร็จ รอยละ 15.35 (ตามแผน) ศึกษาและวิเคราะหโครงการแลว
เสร็จ รอยละ 57.50 (ตามแผน) สถานะลาสุด : อยูระหวางการหารือกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เพื่อพิจารณาแนวทางการใหเอกชนรวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีมวงตลอดสายทางในรูปแบบ PPP Net Cost
และศึกษาแนวทางการปรับเสนทางโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
เพื่อใชประกอบการปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ คาดวาจะเปดใหบริการในเดือนเมษายน 2569
โครงการที่อยูระหวางการศึกษาและวิเคราะหโครงการ จํานวน 5 โครงการ
1) รถไฟฟ า สายสี ส ม ช ว งบางขุ น นนท -ศู น ย วัฒ นธรรมฯ ผลการดํ าเนิ น งาน/
ความกาวหนา การดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 แลว
เสร็จ รอยละ 97.50 (ลาชากวาแผน) คาดวาจะลงนามสัญญากับเอกชนผูรวมลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2563
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2) รถไฟฟ า จั งหวั ด ภู เก็ ต ผลการดํ าเนิ น งาน/ความก าวหน า ศึ ก ษาวิ เคราะห
โครงการตามพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 แลวเสร็จ คาดวาจะเปดใหบริการใน
เดือนมีนาคม 2568
3) รถไฟฟ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม ผลการดํ า เนิ น งาน/ความก า วหน า ศึ ก ษา
รายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาแลวเสร็จ รอยละ 40 (ตามแผน) คาดวาจะ
เปดใหบริการในเดือนธันวาคม 2570
4) รถไฟฟ า จั ง หวั ด นครราชสี ม า ผลการดํ า เนิ น งาน/ความก า วหน า ศึ ก ษา
รายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาแลวเสร็จ รอยละ 32 (ตามแผน) คาดวาจะ
เปดใหบริการในเดือนกรกฎาคม 2568
5) รถไฟฟ าจังหวัด พิ ษณุ โลก การดําเนิน กิจการรถไฟฟาแลวเสร็จ รอยละ 50
(ตามแผน) คาดวาจะเปดใหบริการในเดือนธันวาคม 2569
1.2 ด า นการให บ ริการรถไฟฟ าขนสงมวลชน ไดเปดให บ ริการแลว 2 เสน ทาง โดยมี
ผูใชบริการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เฉลี่ย 324,706 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ 5.66
(เปาหมายเพิ่มขึ้นรอยละ 5) รถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม เฉลี่ย 53,416 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
รอยละ 14.77 (เปาหมายเพิ่มขึ้นรอยละ 5) ทั้งนี้ ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการรถไฟฟา
มหานคร สายเฉลิ ม รั ช มงคล ร อ ยละ 76.54 (เป าหมายร อ ยละ 69.35) และสายฉลองรั ช ธรรม ร อ ยละ 70.86
(เปาหมายรอยละ 63.50)
1.3 ด า นการเงิ น รฟม. มี ผ ลประกอบการกําไรสุ ท ธิ 1,171.22 ลานบาท โดยมีร ายได
12,362.87 ล า นบาท และค า ใช จ า ยรวม 11,191.65 ล า นบาท สามารถเบิ ก จ า ยงบลงทุ น ร อ ยละ 99.99
(คณะรัฐมนตรีกําหนดเปาหมายไวที่รอยละ 95)
1.4 ด า นการพั ฒ นาองค กรและทรัพ ยากรบุค คล รฟม. ไดดําเนิน การตามแผนพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล โดยพนักงานรอยละ 96.19 มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่องคกรกําหนด (เปาหมายรอยละ 95.83)
เช น มีการเป ดศู น ย ฝ กอบรมบุ คลากรในระบบราง มีการพั ฒ นากระบวนการการบริห ารอาคาร/ลานจอดรถผาน
นวัตกรรม และมีการพัฒนาองคความรูดานการบริหารการกอสราง การบริหารโครงการ และการจัดซื้อจัดจางระบบ
รถไฟฟาและระบบราง
1.5 ดานการกํากับดูแลที่ดี รฟม. ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒ นาและ
สงเสริมธรรมาภิบาลองคกร โดยมีผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
เทากับ 88.96 คะแนน โดยผลประเมินอยูในลําดับที่ 3 ของรัฐวิสาหกิจสังกัด คค.
2. นโยบายของคณะกรรมการ รฟม. คณะกรรมการ รฟม. ได กําหนดนโยบายเพื่ อใช เป น แนว
ทางการปฏิบัติงานและเพื่อการกํากับดูแล จํานวน 9 ขอ เชน (1) ใหบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนดวยความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูใชบริการแตละกลุม (2) ใหเรงรัดดําเนินโครงการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนสายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จและเปดบริการไดตามแผน และใหศึกษาระบบรถไฟฟาใน
เมืองหลักอื่น (3) ใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน และนําขอคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานองคกร และ (4) ใหสื่อสารเชิงรุกในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหประชาชนและผูไดรับผลกระทบรับรูและเขาใจถึง
ความสําคัญของรถไฟฟาขนสงมวลชน การดําเนินงานขององคกร และใหการสนับสนุนองคกร ฯลฯ
3. โครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต
การพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน รฟม. มีโครงการอยูระหวางดําเนินการโดยมีเปาหมายวา
การดําเนินงานจะตองมีความสําเร็จตามแผน ดังนี้
- อยูระหวางการกอสราง 4 โครงการ ระยะทางรวม 113.1 กิโลเมตร
- อยูระหวางการประกวดราคา 1 โครงการ ระยะทาง 23.6 กิโลเมตร
- อยูระหวางการศึกษาและวิเคราะหโครงการ 5 โครงการ ระยะทางรวม 91.71 กิโลเมตร
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การให บริการรถไฟฟ าขนส งมวลชน รฟม. มีแผนที่ จะพัฒ นาบริการด านตาง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการโดยมีเปาหมายความพึงพอใจของผูใชบริการในระดับมาก-มากที่สุดตอบริการรถไฟฟา
และบริการเสริมอื่น ๆ ดังนี้
- สายเฉลิมรัชมงคล รอยละ 70.35
- สายฉลองรัชธรรม รอยละ 65
และมีจํานวนผูใชบริการรถไฟฟาทั้ง 2 สาย เพิ่มขึ้นรอยละ 5
การเงิน รฟม. มีแผนหารายไดจากธุรกิจตอเนื่องประมาณ 202 ลานบาท แบงเปน
- สายเฉลิมรัชมงคล 165.42 ลานบาท
- สายฉลองรัชธรรม 36.59 ลานบาท
และมีผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) รอยละ 0.66 นอกจากนี้มีแผนที่จะบริหารจัดการ
ตนทุนทางการเงินเพื่อลดคาใชจาย โดยตองควบคุมคาใชจายไมใหสูงกวาปที่ผานมา
การกํ ากั บดู แลที่ ดี รฟม. มีแผนพัฒ นาและส งเสริมธรรมาภิบ าลองคกร และพั ฒ นาแนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยมีเปาหมายใหมีผลการประเมิน ITA อยูที่รอยละ 92
4. คค. มีความเห็นวา ภาพรวมผลการดําเนินงานของ รฟม. ในป 2562 อยูในระดับดีเยี่ยม โดย
สามารถผลักดันใหมีปริมาณผูโดยสารโครงการรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรมเปนไปตาม
เปาหมายและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และการดําเนินการในป 2563 จะเปนปที่ยากลําบากสําหรับการขนสง
มวลชนทางรางทั้งระบบ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในภาพรวมคาดวา รฟม. จะมีปริมาณ
ผูโดยสารมาใชบริการต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว สวนจะมีผลกระทบมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับสถานการณการ
ระบาดของ COVID-19 ที่ปจจุบันยังไมสามารถคาดการณได
อย างไรก็ ตาม เพื่ อให การดํ าเนิน การของ รฟม. ในป 2563 เปน ไปอยางมีป ระสิทธิภ าพ คค. ได
มอบหมายให รฟม. พิจารณาดําเนินการ ดังตอไปนี้ (1) เรงดําเนินการประกวดราคา/คัดเลือกเอกชนเพื่อรวมลงทุน
สําหรับ โครงการรถไฟฟ าที่คณะรัฐมนตรี ได มีมติอนุมัติแลว (2) เรงดําเนิน การกอสรางโครงการที่อยูระหวางการ
กอสรางใหเปนไปตามแผนงาน โดยใหความสําคัญกับการบริหารผลกระทบตอการจราจรในทุกมิติ และใหควบคุมการ
กอสรางไมใหเกิดฝุนละออง PM 2.5 ตามมาตรการที่กําหนดไวอยางเครงครัด (3) เรงดําเนินการพัฒนาระบบและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จะชวยใหการเชื่อมตอการเดินทางดวยระบบรถไฟฟากับระบบขนสงมวลชนรูปแบบอื่น
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ใหสามารถใชงานไดตามแผนงานที่กําหนดไว โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการระบบตั๋วรวม และ (4) การดําเนินโครงการระบบขนสงมวลชนทางรางในเมืองภูมิภาคให รฟม. ใหความสําคัญ
สูงสุดกับความตองการของประชาชนในพื้นที่
14. เรื่อง รายงานผลการจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานสําหรับผูประกันตนที่ไดรับผลกระทบจากการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ รายงานผลการจายประโยชนทดแทนกรณี
วางงานสําหรับผูประกันตนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามกฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานอันเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ.
2563 และกฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของ
โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ พ.ศ. 2563 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ วัน ที่ 24 มี น าคม 2563 และมติ คณะรัฐมนตรีวัน ที่ 15 เมษายน 2563
กระทรวงแรงงานไดออกกฎกระทรวงตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ กฎระทรวงการไดรับประโยชน
ทดแทนในกรณีวางงานอันเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 (มาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533) และกฎระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิด
จากการระบาดของโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ พ.ศ. 2563 (มาตรา 79/1 แหงพระราชบัญญัติ
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ประกันสังคม พ.ศ. 2533) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 กระทรวงแรงงานโดย
สํานักงานประกันสังคมขอรายงานขอเท็จจริงดังนี้
1) จํานวนผูมายื่นขอใชสิทธิกรณีวางงานเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม – วันที่ 7
พฤษภาคม 2563 จํานวน 1,028,334 ราย ซึ่งเปนขอมูลที่ไดมีการคัดกรองกรณียื่นซ้ําและกรณีที่ไมใชผูประกันตน
มาตรา 33 ออกแลว
2) กระทรวงแรงงานโดยสํานักงานประกันสังคมไดพิจารณาวินิจฉัยสั่งจายไปแลว จํานวน 568,604
ราย เปน เงิน 3,046 ล านบาท สําหรับ ผูป ระกันตนที่ ยังเหลืออยูจํานวน 459,730 รายนั้น อยูระหวางดําเนิ น การ
313,445 ราย และผูป ระกัน ตนที่ยั งไมมีห นังสือรับ รองการหยุดงาน จํานวน 146,285 ราย ซึ่งไดมีการประสาน
ติดตามนายจาง จํานวน 50,862 แหง พบวา
(1) นายจางยังคงประกอบกิจการ และยังมีการจายคาจางตามปกติ จํานวน 3,029 แหง
จํานวนลูกจาง 23,129 ราย
(2) นายจ างจ ายเงิน ตามมาตรา 75 แห งพระราชบั ญ ญั ติ คุม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
จํานวน 1,066 แหง จํานวนลูกจาง 14,455 ราย
(3) นายจ า งยั ง ไม ได รั บ รอง จํ า นวน 46,767 แห ง จํ า นวนลู ก จ า ง 108,701 ราย ซึ่ ง
กระทรวงแรงงานไดระดมเจาหนาที่ จากกรมตาง ๆ ประกอบดวย กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน และสํานักงานประกันสังคม ติดตามประสานงาน คาดวาจะติดตามไดภายในวันที่ 12
พฤษภาคม 2563
สําหรับการพิจารณาวินิจฉัยสวนที่เหลือ จํานวน 313,445 ราย ไดเพิ่มอัตราเจาหนาที่วินิจฉัย เดิมมี
จํานวน 600 คน เพิ่มเปน 1,200 คน และใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานทั้งวันหยุดเสารอาทิตยและนอกเวลาราชการทุกวัน
ซึ่งไดสั่งการใหวินิจฉัยเพื่อใหมีการจายเงินแลวเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
อยางไรก็ตาม สํานักงานประกันสังคมเห็นประโยชนของลูกจางเปนสําคัญและจะดําเนินการอยาง
เต็มที่ โดยจะแกไขปญหาในสวนของผูประกันตนที่ยังไมไดรับเงินกรณีวางงาน ใหไดรับเงินอยางถูกตองและครบถวน
โดยเร็วที่สุด
15. เรื่อง รายงานขอมูลการปฏิบัติงานใน – นอก สถานที่ตั้งของสวนราชการ กรณีการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานขอมูลการปฏิบัติงานใน – นอก สถานที่ตั้งของสวนราชการ กรณี
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมทั้งแนวทางดําเนินการในระยะตอไป ตามที่
สํานักงาน ก.พ. เสนอ สรุปสาระสําคัญดังนี้
สาระสําคัญ
สรุ ป ข อมู ล ณ วั น ที่ 5 พฤษภาคม 2563 จาก 134 สว นราชการ คิด เปน รอ ยละ 94 ของส ว น
ราชการทั้งหมด 142 สวนราชการ สรุปขอมูลไดดังนี้
1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ (การปฏิบัติงานที่บาน)
1) สวนราชการรอยละ 100 (134 สวนราชการ) ที่รายงาน มีการมอบหมายใหขาราชการและ
เจ าหน าที่ ปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ง ซึ่งส วนราชการ รอยละ 60 (80 ส วนราชการ) กําหนดสั ดส วนใหขาราชการและ
เจาหนาที่รอยละ 50 ขึ้นไป ปฏิบัติงานนอกสถานที่โดยมีการมอบหมายในหลายรูปแบบ เชน ปฏิบัติงานที่บานสลับกับ
มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของสวนราชการแบบวันเวนวัน สัปดาหละ 1 วัน สัปดาหละ 2 วัน หรือ สัปดาหเวนสัปดาห
เปนตน โดยสวนใหญ เริ่มใหปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2563 เปนตนมา
2) กลุมเปาหมายหลักในการใหปฏิบัติงานที่บาน คือ ขาราชการและเจาหนาที่ที่มีสถานที่
พักอาศัยหางไกลจากสถานที่ทํางาน หรือผูที่ตองใชรถโดยสารสาธารณะในเดินทางไปกลับระหวางสถานที่ทํางานและ
ที่พักอาศัย หรือผูมีปญหาดานสุขภาพและมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ
2. การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของสวนราชการ
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1) สวนราชการกําหนดใหขาราชการและเจาหนาที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานกรณีจําเปนตอง
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของสวนราชการ โดยสวนใหญเลือกใชการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน ชวงเวลา 07.00 –
15.00 น. และ 07.30 – 15.30 น.
2) สวนราชการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลา
ปกติในบางลักษณะงาน โดยสวนใหญ คือ งานใหบ ริการประชาชนงานรักษาพยาบาล งานควบคุมผูตองขัง งาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานตามนโยบายเรงดวนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) งานติ ดตามรายงานและพยากรณ อากาศ งานควบคุ มการจราจรทางน้ํา และลักษณะงานในตําแหน ง
ประเภทบริหารและอํานวยการ เชน ผูบริหารระดับสูง ผูอํานวยการสํานัก/กอง เปนตน
3. แนวทางการบริหารงานของสวนราชการ
1) รูปแบบการลงเวลาปฏิบัติงานผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เชน ลงเวลาผานระบบออนไลน
Application LINE โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information
System - DPIS) หรือระบบโปรแกรมเฉพาะของสวนราชการ
2 ) ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ บ ริ ห า ร ผ ล ง า น เป น หั ว ใจ สํ า คั ญ ข อ งก า ร บ ริ ห า ร
ที่สวนราชการเนนเพื่อคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ตั้งใหบรรลุผลตามเปาหมายและให
มั่ น ใจว า คุ ณ ภ าพ ของการทํ างาน แล ะการให บ ริ ก ารไม ล ด ล ง โดยส ว น ราช การส ว น ให ญ กํ า ห น ดให
มี ก ารจั ด ทํ าข อ ตกลงการปฏิ บั ติ งานล ว งหน า และให ข าราชการและเจ า หน า ที่ ร ายงานความก าวหน าของงาน
อยางตอเนื่องผาน Application LINE และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โดยรอยละ 55 กําหนดใหรายงานความกาวหนา
รายวัน และรอยละ 45 กําหนดใหรายงานความกาวหนารายสัปดาหขึ้นอยูกับลักษณะงานที่มอบหมาย
3) การนํ าระบ บ เท คโน โล ยี ดิ จิ ทั ล มาส นั บ ส นุ น การป ฏิ บั ติ งาน ส วน ราช การ
สวนใหญใช Application LINE (รอยละ 48) Zoom (รอยละ 28) Microsoft Team (รอยละ 13) และ Cisco Webex
(ร อ ยละ 11) ตามลํ าดั บ โดยส ว นใหญ ใช งานผ านคอมพิ ว เตอร แ บบพกพา (Notebook) และโทรศั พ ท เคลื่ อ นที่
รองลงมาคือ คอมพิวเตอรตั้งโตะ Tablet และ IPAD
4. ขอจํากัดของสวนราชการ ในการมอบหมายขาราชการและเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งในระยะแรก ไดแก การขาดความพรอมเกี่ยวกับอุปกรณในการปฏิบัติงานและสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ต
สําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และการขาดความพรอมของเจาหนาที่ในการใชเทคโนโลยีและ Application
ในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานบางประเภทไมสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได เชน งานใหบริการประชาชน งาน
รัก ษาพยาบาลในโรงพยาบาล งานเกี่ยวกั บการป องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานตรวจสอบบั ญชีสหกรณ งาน
ควบคุมผูตองขัง งานติดตามรายงานและพยากรณอากาศ เปนตน
5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ ไดแก การพัฒนา
ระบบโปรแกรมกลางเพื่อใหสวนราชการใชในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เชน ระบบงานสารบรรณ ระบบการประชุม
ออนไลน เป น ต น และการจั ด ให มี อุ ป กรณ ห รือ การสนั บ สนุ น ค าใช จ ายให เจ าหน าที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งานที่ บ าน เช น ค า
อินเทอรเน็ต เปนตน รวมทั้งในกรณี การใหขาราชการปฏิบัติราชการ ในสถานที่ ตั้งของสวนราชการ สวนราชการ
จะตองมีการปองกันและรักษาความปลอดภัย ดานสุขภาพและชีวิตใหแกขาราชการและเจาหนาที่อยางเหมาะสม
เชน การมีจุด คัด กรองโดยมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเตรียมน้ํายาลางมือฆาเชื้อโรค การเตรียมหนากากอนามัย การ
กําหนดระยะหางของผูปฏิบัติงาน เปนตน
6. การดําเนินการในระยะตอไป
1) สํานักงาน ก.พ. ติดตามและรายงานเกี่ยวกับผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และความคุมคา
จากการใช แ นวทางการปฏิ บั ติ ง านใน – นอกสถานที่ ตั้ งของส ว นราชการ โดยอาจกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ในเรื่ อ งของ
ความสําเร็จของงานตามเปาหมาย การลดคาใชจายสํานักงานเชนดานสาธารณูปโภค ความสามารถในการนําระบบ
เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางาน การเรียนรูและพัฒนาความสามารถ และความพึงพอใจในคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต
ของขาราชการและเจาหนาที่ เป น ตน เพื่ อนํ าไปสู ขอเสนอเชิงนโยบายการบริห ารทรัพยากรบุคคลที่ เหมาะสมใน
ภาพรวมตอไป
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2) สวนราชการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสถานการณ อาทิ หากเห็น
วา มีลักษณะงานบางอยางที่สามารถปรับวิธีการมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการได ก็อาจ
กําหนดใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งไดอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงมาตรฐานการทํางาน ทั้งใน
เรื่องของสภาพแวดลอมและบรรยากาศการทํางานที่ไมมีสิ่งรบกวนการทํางาน หรือความเปนสวนตัว ความปลอดภัย
ของทั้งขอมูลการทํางานและตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดวย
สําหรับกรณีที่ลักษณะงานบางอยางยังคงจําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง สวนราชการ
ควรกํ า หนดแนวทางดํ าเนิ น การที่ คํ านึ งถึ งสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ตามมาตรการทางสาธารณสุ ข ที่ ต อ งให
ความสําคัญกับ การจัดการจํานวนคนที่มาปฏิบัติงาน การจัดการระยะหางระหวางผูปฏิบัติงาน การกําหนดรูปแบบ
กิจ กรรมหรื อระยะเวลาที่ ผู ป ฏิ บั ติ งานต อ งปฏิ สั มพั น ธกั น การจัด การสภาพแวดลอ มการทํ างานที่ ส อดคลอ งกั บ
มาตรการทางสาธารณสุข และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนหรือทดแทนกําลังคน โดยสํานักงาน ก.พ. จะ
ประสานงานและขอคํ าแนะนํ าจากกระทรวงสาธารณสุ ขและหน วยงานที่ เกี่ย วของ เพื่ อจั ดทํ ามาตรฐานแนวทาง
ปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติราชการในสถานการณตาง ๆ ตอไป
16. เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
1. รับทราบรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงการคลัง
(กค.) เสนอ
2. ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดใหความสําคัญ ควบคุม กํากับดูแล หนวยงานภายใตสังกัดสงรายงานการเงิน
ของหนวยงานภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กําหนด หากไมสามารถสง
รายงานการเงินใหกระทรวงการคลังไดตามกําหนด ใหหนวยงานรายงานเหตุผลหรือปญหาอุปสรรคตอรัฐมนตรีเจา
สังกัดทราบ
3. ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดควบคุม กํากับดูแล หนวยงานภายใตสังกัดจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
4. ให กระทรวงการคลั งกํ าหนดมาตรการและแนวทางในการเรงรัด ติด ตามให ส วนราชการและ
หนวยงานของรัฐจัดสงรายงานการเงินในปตอ ๆ ไป ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
สาระสําคัญของเรื่อง
กค. รายงานวา
1. ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 กค. ได ร วบรวมรายงานการเงิ น รวมภาครั ฐ จํ า นวน 8,412
หนวยงาน จากทั้งหมด 8,431 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 99.77 ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผล
การดําเนินงานของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรอัยการ องคการมหาชน ทุนหมุนเวียน ที่มีฐานะ
เปนนิติบุคคล องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ จะไมรวม
รายงานการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐไดมีมติ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ให กค. แยกรายงานการเงินของ ธปท. ออก เพื่อใหเกิดความชัดเจน เนื่องจากหนี้สินของ
ธปท. ไมมีความเกี่ยวของกับฐานะการคลังของประเทศ แตยังคงกําหนดใหรายงานการเงินของ ธปท. ตองแสดงไวใน
รายงานการเงิ น รวมภาครั ฐ เพื่ อ ให เป น ไปตามนั ย มาตรา 77 แห งพระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั งของรั ฐ
พ.ศ. 2561 โดยภาพรวมของรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได ดังนี้
รายการ
จํานวน
รายละเอียด
(แสนลานบาท)
สินทรัพย
296.14 เปนสินทรัพยของสถาบันการเงินของรัฐ 89.17 แสนลานบาท ของรัฐบาล
และหนวยงานของรัฐ 206.97 แสนลานบาท ซึ่งสวนใหญอยูในรูปของที่ดิน
ราชพัสดุ 47.06 แสนลานบาท เงินลงทุนภายใตการดูแลของสํานักงาน
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คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 22.47 แสนลานบาท
หนี้สิน
205.86 เปนหนี้สินของสถาบันการเงินของรัฐ 80.13 แสนลานบาท และเปนของ
รัฐบาลและหนวยงานของรัฐ 125.73 แสนลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนเงิน
กูยืมระยะยาวที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(สบน.) 53.54 แสนลานบาท
รายได
80.34 สวนใหญเปนรายไดภาษี 27.55 แสนลานบาท และรายไดจากการขาย
สินคาและบริการ 43.12 แสนลานบาท (รอยละ 91 เปนของรัฐวิสาหกิจ)
คาใชจาย
76.19 เปนตนทุนขายสินคาและบริการ 28.78 แสนลานบาท (รอยละ 98 เปน
ของรัฐวิสาหกิจ) รองลงมาเปนคาใชจายบุคลากร 13.55 แสนลานบาท
(รอยละ 70 เปนของหนวยงานของรัฐ)
ทั้งนี้ สามารถจําแนกเปนรายงานเงินรวมของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ และ
รายงานการเงินรวมของ อปท. สรุปไดดังนี้
1.1 รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ
รายการ
สินทรัพย

หนี้สิน

รายได
คาใชจาย

รายการ
สินทรัพย
หนี้สิน
รายได
คาใชจาย

จํานวน
รายละเอียด
(แสนลานบาท)
156.36 เปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 64.24 แสนลานบาท (สวนใหญเปนที่ดิน
ราชพัสดุ 47.06 แสนลานบาท) รองลงมาเปนเงินลงทุนระยะยาว 44.76
แสนลานบาท (สวนใหญเปนเงินลงทุนภายใตการดูแลของ สคร. 22.47
แสนลานบาท)
81.87 เปนเงินกูยืมระยะยาว 53.57 แสนลานบาท (สวนใหญเปนเงินกูยืมระยะ
ยาวที่อยูในความรับผิดชอบของ สบน. 53.54 แสนลานบาท) รองลงมาเปน
ประมาณการหนี้สนิ ระยะยาว 14.07 แสนลานบาท (สวนใหญเปนประมาณ
การหนี้สินประโยชนทดแทนกรณีชราภาพของกองทุนประกันสังคม 13.98
แสนลานบาท)
35.81 สวนใหญเปนรายไดแผนดิน 25.19 แสนลานบาท
33.84 เปนคาใชจายบุคลากร 9.43 แสนลานบาท คาใชจายเงินอุดหนุน 7.52
แสนลานบาท คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค 6.03 แสนลาน
บาท และคาใชจายบําเหน็จบํานาญ 2.94 แสนลานบาท
1.2 รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ
จํานวน
รายะเอียด
(แสนลานบาท)
158.07 รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินของรัฐ
126.04 - สินทรัพยรวมทั้งสิ้น 91.29 แสนลานบาท สวนใหญเปนของ
41.69 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) 28.13 แสนลานบาท
38.57 รองลงมาเปนธนาคารออมสิน 26.80 แสนลานบาท และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 19.07 แสนลานบาท
- หนี้สินรวมทั้งสิ้น 80.27 แสนลานบาท สวนใหญเปนของธนาคารกรุงไทย
ฯ 25.12 แสนลานบาท รองลงมาเปนธนาคารออมสิน 25.71 แสนลานบาท
และ ธ.ก.ส. 17.73 แสนลานบาท
- รัฐวิสาหกิจที่มีผลขาดทุน 1 แหง คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
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รายการ
สินทรัพย
หนี้สิน
รายได
คาใชจาย

และขนาดยอมแหงประเทศไทย มีผลขาดทุน 0.0117 แสนลานบาท
รัฐวิสาหกิจที่ไมใชสถาบันการเงินของรัฐ
- สินทรัพยรวมทั้งสิ้น 66.78 แสนลานบาท สวนใหญเปนของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) (ปตท.) 24.19 แสนลานบาท รองลงมาเปนการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย 9.23 แสนลานบาท และการรถไฟแหงประเทศไทย
(รฟท.) 6.44 แสนลานบาท
- หนี้สินรวมทั้งสิ้น 45.77 แสนลานบาท สวนใหญเปนของ ปตท. 11.30
แสนลานบาท รองลงมาเปน รฟท. 5.99 แสนลานบาท และองคการ
คลังสินคา 5.92 แสนลานบาท
- รัฐวิสาหกิจที่มีผลขาดทุนสูงสุด คือ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
0.19 แสนลานบาท รองลงมาเปนองคการคลังสินคา 0.14 แสนลานบาท
1.3 รายงานการเงินรวมของ อปท.
จํานวน
รายละเอียด
(แสนลานบาท)
7.51 สวนใหญเปนเงินสดและเงินฝากธนาคาร 3.96 แสนลานบาท เงินลงทุน
ระยะสั้น 1.95 แสนลานบาท
1.82 สวนใหญเปนรายจายคางจาย 1.11 แสนลานบาท โดยมีเงินสะสมของ
อปท. 5.69 แสนลานบาท ประกอบดวย เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได
2.78 แสนลานบาท (ไมรวมเงินสะสมสวนของกรุงเทพมหานคร)
6.82 สวนใหญเปนภาษีจัดสรรจากรัฐบาล 3.31 แสนลานบาท เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 2.82 แสนลานบาท
6.10 สวนใหญเปนเงินเดือน 1.60 แสนลานบาท เปนคาที่ดิน สิ่งกอสราง และ
ครุภัณฑ 1.33 แสนลานบาท

2. รายงานการเงินรวมของ ธปท.
รายการ
จํานวน
รายละเอียด
(แสนลานบาท)
สินทรัพย
77.13 สินทรัพยสวนใหญเปนเงินลงทุนในหลักทรัพย 63.19 แสนลานบาท
รองลงมาเปนเงินสดและเงินฝาก 6.29 แสนลานบาท
หนี้สิน
84.25 หนี้สินสวนใหญเปนตราสารหนี้ ธปท. 49.62 แสนลานบาท รองลงมาเปน
ธนบัตรออกใช (บัญชีทุนสํารองเงินตรา) 17.14 แสนลานบาท
รายได
1.58 รายไดสวนใหญเปนดอกเบี้ยรับ 1.42 แสนลานบาท
คาใชจาย
3.01 คาใชจายสวนใหญเปนการชดเชยการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศสุทธิ 1.92 แสนลานบาท
3. ผลการวิเคราะหที่สําคัญ ประกอบดวย
3.1 หนี้สินรวมของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ 81.87 แสนลานบาท สวนใหญเปนเงิน
กูยืมระยะยาวของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 53.54 แสนลานบาท (คิดเปนรอยละ 65.40) และประมาณการ
หนี้สินประโยชนทดแทนกรณีชราภาพของกองทุนประกันสังคม 13.98 แสนลานบาท (คิดเปนรอยละ 17.08) ดังนั้น
จึงควรบริหารการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหกองทุนประกันสังคมเปนหลักประกันที่มั่นคง
3.2 คาใชจายรวมของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ 33.84 แสนลานบาท สวนใหญเปน
คาใชจายบุคลากร 9.43 แสนลานบาท (คิดเปนรอยละ 27.87) ทั้งนี้ สวนราชการควรปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับโครงสรางของสวนราชการ
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4. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหนวยงานภาครัฐที่ไมสงขอมูลรายงานการเงินภายในระยะเวลา
90 วัน ตามมาตรา 70 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จํานวน 67 หนวยงาน
ไดแก หนวยงานของรัฐ จํานวน 27 หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 หนวยงาน และ อปท. จํานวน 37 หนวยงาน
และหนวยงานของรัฐที่ไมสงรายงานการเงิน จํานวน 19 หนวยงาน ไดแก หนวยงานของรัฐ จํานวน 4 หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 4 หนวยงาน และ อปท. จํานวน 11 หนวยงาน
17. เรื่อง กรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดานตาง ๆ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดานตาง ๆ
ที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกูไดมีมติเห็นชอบแลวในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 ตามที่
คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
สาระสําคัญของกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดานตาง ๆ
1. สรุปสถานการณและปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
1.1 สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ เดือนเมษายน 2563 มีจํานวนผูติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยางนอย 3.348 ลานคน กระจาย
ตัวอยูใน 212 ประเทศและเขตปกครองตนเอง โดยการระบาดในภูมิภ าคตาง ๆ ยังคงมีแนวโนมการระบาดอยาง
ตอเนื่อง และเริ่มมีการระบาดรุนแรงขึ้นในทวีปอเมริกาใต ทําใหหลายประเทศยังคงมาตรการจํากัดการเคลื่อนที่ของ
ประชาชน และการปองกันหรือหามการเดินทางระหวางประเทศ แมวาบางประเทศจะสามารถควบคุมการระบาดได
ในระดับหนึ่ง และเริ่มมีการผอนคลายมาตรการภายในประเทศ เพื่อใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถ
ดํา เนิ น การไปได แต การเดิ น ทางระหว างประเทศก็ยังคงอยูในวงจํากัด เนื่องจากประเทศอื่ น ๆ สว นใหญ ยังคงไม
สามารถควบคุมการระบาดได
สําหรับประเทศไทย ภายหลังจากรัฐบาลเริ่มบังคับใชมาตรการตาง ๆ อาทิ การจํากัดการเดินทาง
ทั้งในประเทศและระหวางประเทศและการงดกิจกรรมบางประเภท ทําใหสถานการณการระบาดในชวงเดือนเมษายน
มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นโดยเริ่มพบผูติดเชื้อลดลงอยางตอเนื่อง และรัฐบาลมีแนวโนมที่จะผอนคลายมาตรการตาง ๆ เพื่อให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถขับเคลื่อนไดเปนลําดับ
1.2 ปจจัยสําคัญที่ยังคงสงผลตอเศรษฐกิจไทยป 2563 สรุปไดดังนี้
1) ความไม แ น น อนของการสิ้น สุด การระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :
ปจจั ยที่จ ะยุติการระบาดในขณะนี้ มีเพี ยงปจ จัยเดียว คือ การคนพบวัคซีน ที่ สามารถป องกั นการติ ดเชื้อได อยางมี
ประสิ ทธิภ าพ ดั งนั้น คาดวาการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 จะคงอยูตอไปอี กระยะหนึ่ง ซึ่งป จจั ย
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะตอไปโดยเฉพาะในภาคการทองเที่ยวและ
บริการ
2) แนวโนมการหดตัวของเศรษฐกิจโลก : จากการประมาณการของหนวยงานระหวาง
ประเทศ ณ เดือนเมษายน 2563 คาดวา เศรษฐกิจโลกจะมีแนวโนมหดตัวประมาณรอยละ 2 – 3 ในป 2563 ซึ่ง
สงผลโดยตรงตอเครื่องยนตทางเศรษฐกิ จสําคัญ ของไทยไม วาจะเป นการท องเที่ยวการลงทุน และการบริโภคของ
ภาคเอกชนภายในประเทศ การผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ แมวาการสงออกของ
ไทยในเดือนมีนาคม 2563 จะขยายตัวในระดับรอยละ 4.17 ก็ตาม ทําใหทางเลือกในการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในดานตาง ๆ ของป 2563 และในระยะถัดไป จึงมีอยูอยางจํากัด และจําเปนตองมุงเนนการกระตุนให
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทองถิ่นเพื่อลดผลกระทบจากการหดตัวของภาคเศรษฐกิจสําคัญ รวมทั้งจําเปนตองใช
ทรัพยากรของภาครัฐในการลงทุนเพื่อพยุงเศรษฐกิจและเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศเปนหลัก
3) การจางงานภายในประเทศ : การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผล
โดยตรงตอการจางงานในสาขาการทองเที่ยวและกิจการเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ที่มีแรงงานกวา 4 ลานตําแหนง โดยในกรณี
ที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดภายในประเทศใหอยูในวงจํากัด แตประเทศอื่น ๆ ยังไมสามารถควบคุมการ
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ระบาดได คาดวาจะมีผลกระทบตอการจางงานภายในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจะขยายตัว
จากภาคทองเที่ยวและบริการไปสูภาคอุตสาหกรรม
1.3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 นอกจากจะสงผลกระทบตอชีวิตของ
ป ระช าช น ใน ป ระ เท ศ แ ล ะก ารห ด ตั วข อ งเศ รษ ฐ กิ จ โล ก แ ล ว ยั งส งผ ล ก ระท บ ใน ด าน อื่ น ๆ เช น
การหยุดชะงักของหวงโซการผลิตในระดับโลก (Global Supply Chain Disruption) ซึ่งสงผลตอการผลิตสินคาขั้น
สุดทาย การขาดแคลนสินคาจําเปน (เวชภัณฑ ยา อาหาร) การเดินทางระหวางประเทศ และวิถีชีวิตของประชาชนทํา
ใหประเทศตาง ๆ เริ่มตระหนักถึงการกลับมาสรางความมั่นคงและขีดความสามารถในการรองรับวิกฤตของประเทศ
ซึ่งจากวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเบื้องตนคาดวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปสูความ
ปกติใหม (New Normal) ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงของหวงโซ การผลิต จากเดิมที่ประเทศตาง ๆ ได ใชกลยุทธในการ
สงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมในภาคการผลิตกระจายฐานการผลิตไปยังตางประเทศ เพื่อลดตนทุนของสินคา
ขั้นสุดทาย คาดวาจะมีการกระจายฐานการผลิตไปในประเทศอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการผลิตใกลเคียงกัน เพื่อลดความ
เสี่ ยงของการหยุ ด ชะงั กของห วงโซ การผลิ ตและอุตสาหกรรมบางประเภทที่ เปน ความมั่ นคงของประเทศ อาทิ ยา
เวชภัณฑ มีแนวโนมที่จะกลับไปผลิตภายในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดแคลนในชวงวิกฤต และอาจมีการ
กําหนดมาตรการหามสงออกสินคาบางประเภทที่จะสงผลตอความมั่นคงของประเทศ ซึ่งอาจทําใหกระแสโลกาภิวัตน
(Globalization) ที่เกิดขึ้นในชวง 20 ปที่ผานมาเปลี่ยนแปลงไปสูการปกปองผลประโยชนของประเทศมากขึ้น และสราง
ความสามารถในการพึ่งพาตัวเองและความยืดหยุนในระบบเศรษฐกิจเพื่อใหสามารถรองรับผลกระทบในกรณีที่เกิดวิกฤต
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลจะเรงตัวขึ้นและมีบทบาทมากขึ้นทั้งในดาน
การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ และวิถีชีวิตของประชาชนที่จะใชเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจําวันมากขึ้นทั้งใน
ดานการซื้อขายสินคาและบริการ นันทนาการ การศึกษา และแมกระทั่งรูปแบบการจางงานและวิธีการทํางานทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจําเปนตองเรงสรางความรูใหแกประชาชนใหสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการหา
ความรูและสรางรายได
3) การเดิ น ทางระหว า งประเทศภ ายหลั ง การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 คาดวาจะไมสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากความเชื่อมั่นของประชาชน ประกอบกับประเทศ
ตาง ๆ มีแนวโนมที่จะกําหนดมาตรการดานสุขภาพของผูที่จะเดินทางระหวางประเทศทั้งในสวนของประเทศตนทาง
และประเทศปลายทาง เพื่อปองกันการระบาดซ้ําของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจเกิดโรคติดตออุบัติใหมได
ซึ่งแมวาจะสามารถคนพบวัคซีนที่สามารถปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดแตคาดวาประเทศตาง ๆ อาจจะ
ไมสามารถจัดหาวัคซีนใหเพียงพอกับประชากรภายในประเทศไดในระยะเวลาอันสั้น
1.4 ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังมีความไมแนนอนของการสิ้นสุดการ
ระบาดและแนวโนมการหดตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลกระทบโดยตรงตอเครื่องยนตทางเศรษฐกิจของไทย และได
ส งผลกระทบเป น วงกว า งโดยเฉพาะการจ า งงาน การประกอบอาชี พ ของประชาชน และการดํ าเนิ น ธุร กิ จ ของ
ผูประกอบการ ทําใหจําเปนตองใชทรัพยากรของภาครัฐและความสามารถในการจัดหาทรัพยากรในการพยุงเศรษฐกิจ
เพื่อลดผลกระทบของประชาชนในภาคสวนตาง ๆ และใหความชวยเหลือผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได เพื่อรักษาการจางงานในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้
จากแนวโนมความปกติใหมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหประเทศไทย
จํา เป น ต อ งปรั บ โครงสร า งเพื่ อ ลดการพึ่ งพาการส งออกและการท อ งเที่ ย วของนั ก ท อ งเที่ ย วต างประเทศในการ
ขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิ จ มาสู ก ารสร างความเข ม แข็ งของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศโดยประกอบการอย างมี เหตุ ผ ล
พอประมาณและมีภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางความเขมแข็งของประเทศจากภายในอัน
จะชวยใหมีความสามารถในการตานทานผลกระทบ (Resilient) จากวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดวย
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2. หลักการ
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยและ
ขอจํากัดของทางเลือกในการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สํานักงานฯ เห็นควรกําหนดหลักการในการฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดานตางๆ ในระยะตอไป ดังนี้
2.1 มุ งเน น การฟ น ฟู แ ละสร างเศรษฐกิ จ ภายในประเทศเป น หลั ก โดยให ค วามสํ าคั ญ ต อ สาขา
เศรษฐกิ จ ของประเทศที่ ยั ง คงมี ค วามได เ ปรี ย บและมี โ อกาสที่ จ ะสร า งการเติ บ โตให กั บ ประเทศในช ว งหลั ง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชน เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมู ลคาสูง เกษตรแปรรูป อุต สาหกรรม
อาหาร Bio- Economy การท อ งเที่ ย วที่ เน น คุ ณ ภาพและความยั่ งยื น อุ ต สาหกรรมการให บ ริ ก าร (Hospitality
Industry) เศรษฐกิจสรางสรรค รวมทั้งใหความสําคัญตอกิจกรรมและธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพและโอกาส
2.2 มุงเนนกิจกรรมที่กอใหเกิดการสรางงานและสรางอาชีพสามารถรองรับแรงงานสวนเกินที่อพยพ
กลับทองถิ่นและชุมชน
2.3 มุงเนนการบูรณาการระหวางหนวยงานทั้งในดานกําลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน
2.4 มุงเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในพื้นที่และภาคสวนอื่นๆ ในสังคม เชน ภาคเอกชน
มูลนิธิ และภาควิชาการ
3. แนวทางการดําเนินการ
การใช จ า ยเงิ น กู ภ ายใต แ ผนฟ น เศรษฐกิ จ และสั ง คมภายใต บั ญ ชี ท า ยพระราชกํ า หนด
มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการพยุ ง เศรษฐกิ จ ในภาวะวิ ก ฤตและฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ให ก ลั บ สู ภ าวะปกติ อย า งไรก็ ต าม
ความไม แ น น อนของสถานการณ ก ารระบาดในประเทศและในระดั บ โลกยั งมี ค วามไม แ น น อนของการสิ้ น สุ ด
การระบาด และยั ง คงมี ค วามเสี่ ย งที่ ป ระเทศไทยอาจเกิ ด การระบาดซ้ํ า ดั ง นั้ น การใช จ า ยเงิ น กู ภ ายใต
พระราชกําหนดควรตองดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจและการแพรระบาดในแตละชวงเวลา
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
3.1 ขับเคลื่อนการฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสราง
การมีสวนรวมในการฟนฟูเศรษฐกิจระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน
3.2 สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศใหสามารถรองรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกในระยะตอไป อาทิ การสรางความมั่นคง
ทางอาหาร เวชภัณฑ พลังงาน ดิจิทัล ระบบโลจิสติกส
3.3 ปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการสงออกและนักทองเที่ยวตางประเทศ
ในเชิงปริมาณไปสูการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มขึ้นและการทองเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น
3.4 สรางระบบการเรียนรูสําหรับ ประชาชนในการพั ฒ นา/ปรับ เปลี่ยนทักษะใหสอดรับ กับความ
ตองการของตลาดแรงงานในอนาคต
4. กรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดานตางๆ วงเงิน 400,000 ลานบาท
4.1 กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ประชาชน เกษตรกร/สถาบัน เกษตรกร ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
ผูประกอบการ แรงงานที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นิสิตนักศึกษาที่อยูระหวาง
การเรียนและผูที่จบการศึกษาที่จะเขาสูตลาดแรงงาน แรงงานในระบบและนอกระบบ และผูวางงาน
4.2 หลักเกณฑของโครงการที่เขาขายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
1) โครงการที่มีความสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 13 ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ
2) การดําเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยคํานึงถึง
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Effectiveness) ประสิท ธิ ผ ล (Efficiency) การตอบสนองความต องการ (Responsiveness) ของ
ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ การกระจายทรัพยากรอยางทั่วถึงและเปนธรรมทั้งในระดับ พื้นที่และกลุมเปาหมาย
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(Equity) ความยั่ งยื น ของการดํ าเนิ น การ (Sustainability) ความโปรงใส (Transparency) การป องกัน การทุ จ ริต
คอรัปชั่นและการตรวจสอบได (Accountability) โดยจะตองมีการรายงานผลการดําเนินงานที่เปดเผยตอสาธารณะ
อยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ยังอาจตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
3) โครงการที่สามารถสรางการจางงาน สรางอาชีพในชุมชน การพัฒนาเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ
ในชุมชน การเชื่อมโยงผลิตภัณฑของชุมชนกับตลาดภายในประเทศและระหวางประเทศ
4) โครงการที่เปนการเพิ่มศักยภาพในสาขาการผลิต การบริการที่ยังคงมีความไดเปรียบและเปน
ที่ตองการของตลาด รวมทั้งมีโอกาสในการเติบโตในชวงหลังจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
พิจารณานําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) มาใชประโยชนในการดําเนินงาน
5) โครงการที่ ส ามารถกระตุ น การบริโภค และการผลิ ตภายในประเทศในช ว งครึ่ งหลั งของ
ป 2563
6) โครงการดานโครงสรางพื้นฐานที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน และสนับสนุน
การเพิ่มศักยภาพของภาคการผลิตและภาคการบริการของประเทศ

4.3 ขอบเขตแผนงาน/โครงการเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ
แผนงาน/โครงการที่จะขอรับการจัดสรรเงินกูภายใตพระราชกําหนด เปนโครงการที่มีความ
สอดคลองกับหลักการในขอ 2 และแนวทางตามขอ 3 รวมทั้งสงผลตอการปรับโครงสรางใหสามารถตอบสนองความ
ปกติ ใหม (New Normal) ที่ ค าดว าจะเกิ ด ขึ้ น จากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 โดยมี ข อบเขต
แผนงาน/โครงการ ดังนี้
1) แผนงานหรื อ โครงการลงทุ น และกิ จ การการพั ฒ นาที่ ส ามารถพลิ ก ฟ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการคา การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ โดย
ครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคาและการลงทุน ทองเที่ยวและบริการ :
1.1) ภาคเกษตรกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซ โดย
- ประยุกตใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต วางระบบกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย
- ปรับระบบการทําการเกษตร โดยสงเสริมใหเกษตรกรที่มีศักยภาพปรับรูปแบบการทํา
การเกษตรไปสูการทําเกษตรอัจฉริยะและเชื่อมโยงการผลิตภาคการเกษตรใหสามารถเขาสูเกษตรอุตสาหกรรม โดย
ประยุกต ใชเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยี เกษตรแม นยําในกระบวนการผลิต เพื่อปรับระบบการผลิตสูเกษตร
สมัยใหม ทั้งนี้ ใหความสําคัญกับการสงเสริมใหมีการใชเครื่องจักรและอุปกรณที่สามารถผลิตไดภายในประเทศเปน
หลัก
- สรางมูลคาเพิ่ มใหกับสินคาเกษตร โดยการใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
สินคา Premium และความหลากหลายผลิตภัณฑ รวมทั้งการสงเสริมใหเกษตรกรสามารถคาขายออนไลนผานตลาด
e-Commerce ทั้งที่เปน e-Marketplace หรือ Social Commerce ดวยตนทุนการขนสงและการตลาดที่แขงขันได
1.2) ภาคอุ ต สาหกรรม การค า/การลงทุ น :ฟ น ฟู อุ ตสาหกรรมและภาคธุร กิจ ที่ ได รับ
ผลกระทบจากการระบาด โดยทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนการใชเครื่องจักรและอุปกรณที่
มีเทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัยมาใชในกระบวนการผลิต และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับอุตสาหกรรม
เปาหมายในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐ สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะ
แรงงานใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ขยายการจัดตั้งศูนยวิเคราะหและทดสอบผลิตภัณฑ (Testing
Center) ในภาคอุตสาหกรรมสําคัญ
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1.3) ภาคท อ งเที่ ย วและบริ ก าร : มุ ง เน น การท อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพ (Responsible
Tourism) อุตสาหกรรมการใหบริการ (Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสรางสรรคโดยปรับปรุงและฟนฟูแหลง
ทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกในเมืองหลักและเมืองรอง เพื่อยกระดับคุณภาพแหลงทองเที่ยวและบริการที่
เกี่ ยวข องให ไดมาตรฐานสากล รวมทั้ งมาตรฐานดานสาธารณสุขและด านความปลอดภัยของนักท องเที่ยว เพื่ อให
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความปลอดภัยดานสุขภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคลองกับความสามารถ
ในการรองรับนักทองเที่ยว (Carrying Capacity) ของแหลงทองเที่ยว สรางและยกระดับแหลงทองเที่ยวใหมใหเปน
แม เหล็ ก ดึ งดู ด นั ก ท อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง ประยุ ก ต ใช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการให บ ริ ก าร และฝ ก อบรมและพั ฒ นา
ผูประกอบการ ตลอดจนพัฒนาฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการใหบริการใหมีความพรอมใน
การใหบริการ
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินโครงการภายใตแผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนา
ที่สามารถพลิกฟนกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ เปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ อาจ
กําหนดใหมีรูป แบบการประสานความรวมมื อระหว างหนวยงานภาครัฐ และผู ป ระกอบการภาคเอกชนที่ป ระสบ
ความสําเร็จในแตละดานเพื่อทําหนาที่พี่เลี้ยงถายทอดประสบการณและความเชี่ยวชาญ
2 ) แ ผ น ง า น ฟ น ฟู เศ ร ษ ฐ กิ จ ท อ ง ถิ่ น แ ล ะ ชุ ม ช น : ส งเส ริ ม ให เกิ ด กิ จ ก ร ร ม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยการสรางงาน สรางรายได ใหเกิดขึ้นในทองถิ่นชุมชน โดย
2.1) พัฒนาสินคาและบริการของชุมชน ไดแก การปรับปรุง สงเสริมเกษตรกรรมตาม
แนวเศรษฐกิ จพอเพี ยง/เกษตรผสมผสาน เพื่ อสรางความมั่น คงให กับ เกษตรกรรายย อย และพัฒ นาสิ น คาชุมชน
(OTOP) การทองเที่ยวชุมชน และบริการที่เกี่ยวเนื่องบนแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค โดยสนับสนุนปจจัยการผลิต
พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการใชนวัตกรรม ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานและสถาบันการศึกษา
รวมถึงการรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมของชุมชน เพื่อนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มและรายไดอยางยั่งยืน
2.2) พัฒนาการตลาดและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยสงเสริมพัฒนาการตลาด
ตามแนวทางความปกติ ใหม (New Normal) ที่ มี ก ารรั ก ษาระยะห าง การรั ก ษาความสะอาด และการป อ งกั น
โรคติดตออยางเครงครัด และสงเสริมการเปดตลาดสูภายนอกโดยใชระบบการตลาดออนไลน รวมทั้งการพัฒนาสิ่ง
อํ านวยความสะดวกที่ จํ าเป น เพื่ อส งเสริ มกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของชุ มชนและเศรษฐกิ จ แบบแบ งป น (Sharing
Economy)
2.3) พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและส งเสริ ม สาธารณประโยชน ร ะดั บ ชุ ม ชน
ไดแก พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
รวมทั้งเปนแหลงจางแรงงาน
2.4) ส งเสริม และพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ แรงงาน โดยให ห น ว ยงาน องค กร และ
สถาบันการศึกษาสนับสนุนการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและชุมชน
2.5) เกิ ด การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาท อ งถิ่ น ของตนเอง โดยดึ ง ดู ด คนรุ น ใหม
ผูประกอบการที่มีความรูและศักยภาพกลับคืนถิ่นเพื่อไปประกอบกิจการในทองถิ่นของตนเอง
ทั้งนี้ การดําเนินโครงการภายใตแผนงานหรือโครงการฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและ
ชุ ม ช น ค ว รให ค ว าม สํ าคั ญ กั บ ก ารดํ าเนิ น โค รงก ารที่ จ ะ ก อ ให เกิ ด ก ารส ร า งงาน แ ล ะ ส ร า งอ าชี พ
ในท องถิ่ น และชุ ม ชนในระยะยาว โดยเฉพาะผู จ บการศึ กษาที่ จ ะเขาสูตลาดแรงงาน เพื่ อ เพิ่ ม ความเข็ มแข็ งของ
เศรษฐกิจระดับชุมชนและกอใหเกิดการกระจายความเจริญสูชนบทไดอยางยั่งยืน
3) แผนงานหรือโครงการเพื่อสงเสริมและกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน:
จัดทํามาตรการดานภาษีและหรือมิใชภาษี เพื่อสงเสริมใหประชาชนซื้อสินคาและบริการจากผูประกอบการรายยอย
การใชสินคาที่ผลิตภายในประเทศเปนหลักและการทองเที่ยวภายในประเทศในชวงหลังจากสถานการณการระบาดยุติ
แลว
4) แผนงานพั ฒนาโครงสรางพื้ นฐานผานการดําเนิน โครงการหรือกิจกรรมเพื่ อสราง
ค ว าม มั่ น ค งท า งเศ รษ ฐ กิ จ ย ก ร ะดั บ โค รงส ร า งพื้ น ฐา น แ ล ะส นั บ ส นุ น ก ระบ ว น ก ารผ ลิ ต เพื่ อ
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การพั ฒ นาประเทศในระยะต อ ไป : มุ งเน น การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานที่ ช ว ยสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิ จทางด านการค า การลงทุ น การผลิ ตและการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ ของประเทศ รวมถึง
เศรษฐกิจทองถิ่น และชุมชนที่ ไดดําเนิ นการในข อ 1) และขอ 2) ใหเปน ไปอยางสะดวก ปลอดภั ย มีมาตรฐานบน
ตนทุนที่แขงขันได ไดแก
4.1) การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําและระบบชลประทาน โดยการพัฒนาแหลงกักเก็บ
น้ําทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก น้ําบาดาลที่มีความพรอมในการดําเนินการ ซึ่งนอกจากจะเปนการชวยภาคการเกษตรให
มีน้ําใชเพียงพอตอการเพาะปลูกแลว ยังเปนการกระจายเม็ดเงินลงทุนไปในพื้นที่ตาง ๆ และจะเปนการชวยเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้ําของประเทศเพื่อรองรับในกรณีภัยแลง และอุทกภัยในอนาคตไดดวย
4.2) การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส โดย
- ก า ร พั ฒ น า / ป รั บ ป รุ ง โค ร ง ข า ย ค ม น า ค ม ใน รู ป แ บ บ ต า ง ๆ
ให ส ามารถเชื่ อ มโยงการเดิ น ทางและขนส งสิ น ค าจากชุ ม ชน/ท อ งถิ่ น สู ป ระตู ก ารค าหรื อ จุ ด ต น ทางการเดิ น ทาง
ที่สําคัญของประเทศไดอยางสะดวก ปลอดภัย และมีตนทุนลดลง
- การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อาทิ ศูนยรวบรวมและกระจาย
สินคา โดยใหความสําคัญกับโครงการที่ชวยสนับสนุนใหสหกรณ วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของภาครัฐไดอยางเปนรูปธรรม
4.3) การพั ฒ นาดิ จิ ทั ล แพลตฟอร ม ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ภ าครั ฐ และ
ภาคเอกชนเกิดการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมภายในประเทศในลักษณะบูรณาการ ทั้งในสวนของการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชนทั้งในระดับครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงรองรับการประกอบธุรกิจในภาคการผลิตและภาคบริการในรูปแบบใหมๆ ที่จะ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในอนาคต ตอบสนองตอความ
ต อ งการใช งานของทุ ก ภาคส ว น ครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง โดยให ค วามสํ าคั ญ กั บ การพั ฒ นาระบบการค าออนไลน
ภายในประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกสภายในประเทศ เพื่อใหประชาชน ผูประกอบการ ชุมชนหรือ
วิสาหกิจชุมชนสามารถใชประโยชนในการเขาถึงผูบริโภคไดโดยตรงและสามารถสรางมูลคาเพิ่มจากผลผลิตของชุมชน
18. เรื่อง ขอเสนอรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอดังนี้
1. รับทราบผลการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ....
2. เห็นชอบการปรับปรุงขอเสนอการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่
นํามาจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... และขอเสนอรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ....
3. มอบหมายใหสํานักงบประมาณนําขอเสนอรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ....
ที่ ได รั บ อนุ มัติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี ไปเป ด เผยในเว็ บ ไซต ของสํ านั กงบประมาณ (www.bb.go.th) และจัด พิ ม พ ราง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... และเอกสารประกอบ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
1. การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ....
โดยการรับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซตสํานักงบประมาณ (www.bb.go.th) เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ระหวางวันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563 มีผูเขาชม
จํานวน 9,150 ครั้ง มีผูแสดงความคิดเห็นไมเห็นดวย จํานวน 123 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 1.3 ของจํานวนผูเขา
ชมทั้ งหมด ทั้ งนี้ สํ า นั ก งบประมาณได นํ าผลการรับ ฟ งความคิ ดเห็ น ดังกลาวมาประกอบการพิ จ ารณาจัดทํ าราง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐดวยแลว
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2. การปรับปรุงขอเสนอการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 จากผลการรับฟงความคิดเห็นตามขอ 1 ประกอบกับผลการตรวจสอบรายละเอียดการโอน
งบประมาณของหนวยรับงบประมาณ รวมทั้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาใหความเห็น กรณีงบประมาณ
ของหนวยงานของรัฐสภา หนวยงานของศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรอัยการ องคการมหาชน หนวยงาน
ในกํากับของรัฐ ทุนหมุนเวียน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรับงบประมาณเปนเงินอุดหนุนและไดเบิกจายเงิน
จากคลังไปเปนเงิน ทรัพยสิน หรือเปนรายไดของหนวยรับงบประมาณแลว ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามีขอสังเกตวา
ถาหนวยงานดังกลาวสมัครใจสงคืนเงินที่ไดเบิกจายจากคลังแลวภายในปงบประมาณเดียวกันกับปงบประมาณที่เบิก
จายเงินจากคลังในลักษณะของเงินเบิกเกินสงคืน ก็อาจนํามาจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย
พ.ศ. .... ได ดังนั้น จึงมีขอจํากัดไมสามารถโอนงบประมาณที่มิไดเปนการคืนเงินในลักษณะของการเบิกเกินสงคืนได
ในชั้นนี้ สํานักงบประมาณพิจารณาแลว เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงขอเสนอการโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 11,942.4021 ลานบาท จากผลการพิจารณาตามที่คณะรัฐมนตรีได
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 จํานวน 100,395 ลานบาท เปนจํานวน 88,452.5979 ลนบาท เพื่อไปตั้ง
ไวเปนงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
2.2 การปรับ ปรุงข อเสนอการโอนงบประมาณดั งกลาวมี ผ ลให งบประมาณรายจ ายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่นํามาจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ .... จําแนกตามงบประมาณ
ของหนวยรับ งบประมาณ (Function) งบประมาณรายจ ายบูรณาการ (Agenda) งบประมาณรายจายสําหรับ ทุ น
หมุ นเวียน และงบประมาณรายจายเพื่ อการชําระหนี้ ภ าครัฐ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวัน ที่
21 เมษายน 2563
3. ขอเสนอรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ....
สํานั กงบประมาณได จัดทํ าขอเสนอรางพระราชบัญ ญั ติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... ให
เปนไปตามขอเสนอการโอนงบประมาณที่ปรับปรุงแลวตามขอ 2 โดยในสวนของงบประมาณรายจายเพื่อการชําระหนี้
ภาครัฐที่นําไปจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ... และงบประมาณที่ไดรับจากการโอนและ
นํ าไปตั้ งเป น งบประมาณรายจ ายงบกลาง รายการเงิน สํารองจายเพื่อกรณี ฉุกเฉิน หรือจําเปน จะมีผ ลตอสัดสว น
งบประมาณรายจายเพื่อการชําระคื นต นเงินกู ของรัฐบาลและหน วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับ ภาระตองบประมาณ
รายจายประจําป และสัดสวนงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํ ารองจายเพื่ อกรณี ฉุกเฉิน หรือจําเปนต อ
งบประมาณ รายจ า ยประจํ า ป แต อ ย า งไรก็ ต าม สั ด ส ว นดั ง กล า วยั ง อยู ใ นกรอบสั ด ส ว นตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กําหนดสัดสวนตาง ๆ เพื่อเปนกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกอบกับสํ านักงบประมาณได ขอความรวมมื อสํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณากอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี และไดปรับปรุงรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... ใหมีความ
เหมาะสมตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว
19. เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ
การระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) และการปรับ ปรุ งปฏิ ทิ น งบประมาณรายจ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
1. เห็ นชอบการปรับ ปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อ
รองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
2. ใหสํานักงบประมาณนํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่ไดปรับปรุงรายละเอียดแลว ไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตามมาตรา 19
ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
3. เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สาระสําคัญของเรื่อง
1. การปรับ ปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564 หน ว ยรับ
งบประมาณได สงคํ าขอปรับ ปรุ งรายละเอี ย ดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ผานความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด รวมทั้งสิ้น 51,861.5 ลานบาท
สํานักงบประมาณไดพิจารณารายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหเปนไป
ตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 15 เมษายน 2563 แลวเห็นสมควรปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ จํานวน 40,325.6
ลานบาท เพื่อนําไปตั้งเปนงบประมาณรายจายงบกลาง รายการคาใชจายในการบรรเทา แกไขปญหา และเยียวยา ผูที่
ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งการปรับปรุงดังกลาวอยูภายใน
วงเงินรวมของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 3,300,000 ลานบาท โดยมีหนวยรับ
งบประมาณที่ มี การปรั บ ปรุ งรายละเอี ย ดงบประมาณจํ านวนมากที่ สุด 5 ลํ าดั บ แรก ได แ ก รัฐ วิ ส าหกิ จ จํานวน
9,517.5 ลานบาท กระทรวงกลาโหม จํานวน 8,112.8 ลานบาท สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี จํานวน 3,320.1 ลานบาท กระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 2,720.2 ลานบาท และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จํานวน 2,117.9 ลานบาท
จากการปรับ ปรุงรายละเอี ยดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อรองรั บ
สถานการณ การระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) มีผ ลใหโครงสรางงบประมาณรายจาย
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนงบประมาณรายจายจําแนกตามกลุ ม งบประมาณ และจําแนกตาม
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และวันที่
24 มี น าคม 2563 ทั้ ง นี้ สํ านั ก งบประมาณได ดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
ครบถวนแลว
2. การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เนื่ อ งจากการปรั บ ปรุ งรายละเอี ย ดงบประมาณรายจ ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม มี
ผลกระทบต อวงเงิน รวมของงบประมาณรายจ ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 แต มีผ ลกระทบต อโครงสราง
งบประมาณและวงเงินงบประมาณของหนวยรับงบประมาณจากที่เคยไดรับฟงความคิดเห็นไวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม –
8 เมษายน 2563 ดังนั้น จึงเห็นสมควรนํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่
ไดปรับปรุงรายละเอียด เพื่อรองรับสถานการณ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตาม
ขอเสนอดังกลาว ไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของอีกครั้ง ตามนัยมาตรา 19 ของ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุง
ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไวเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563
ซึ่ งจะทํ า ให ส ามารถเสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต อ สภา
ผูแทนราษฎรไดเร็วขึ้น
ดังนั้น สํานั กงบประมาณจึงเห็นสมควรปรับ ปรุงปฏิ ทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในสวนที่จะตองดําเนินการตอไป ดังนี้
2.1 กระบวนการจัดทํางบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม ดังนี้
1) การรับ ฟ งความคิดเห็ น การจัด ทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ระหวางวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2563 และคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟงความคิดเห็นการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาใหความเห็นชอบขอเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
2) การจั ด พิ ม พ ร างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 และเอกสารประกอบ ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2563 และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
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ความเห็ น ชอบรา งพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 และเอกสารประกอบ
งบประมาณ ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
2.2 กระบวนการอนุมัติงบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม ดังนี้
1) สภาผูแทนราษฎร พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 ระหวางวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563 (โดยประมาณ)
2) สภาผูแทนราษฎร พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 2 - 3 ระหวางวันที่ 16 – 17 กันยายน 2563 (โดยประมาณ)
3) วุฒิสภา พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ระหวางวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 (โดยประมาณ)
4) สํ านั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นํ ารางพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 (โดยประมาณ) เพื่อประกาศ
บังคับใชเปนกฎหมายตอไป

ตางประเทศ
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงการตางประเทศ การคาและการพัฒนาแหง
ประเทศแคนาดากับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงการตางประเทศ การคาและการ
พัฒ นาแห งประเทศแคนาดา (ฝายแคนาดา) กับ สํานั กงานปรมาณู เพื่ อสัน ติ (ปส.) (รางบัน ทึ กความเขาใจฯ) และ
เห็ น ชอบให เลขาธิ การสํ านั กงานปรมาณู เพื่ อ สัน ติ ห รือ ผู ที่ ไดรับ มอบหมายลงนามในบั น ทึ ก ความเขาใจฯ ตามที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เสนอ
กรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมรางบันทึกความเขาใจจากที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติหรือ
ใหความเห็นชอบไปแลว หากการปรับเปลี่ยนไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ให
สามารถดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจาก
การปรับเปลีย่ นดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
สาระสําคัญของเรื่อง
ร างบั น ทึ ก ความเข า ใจระหว า งกระทรวงการต างประเทศ การค า และการพั ฒ นาแห งประเทศ
แคนาดากับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) (รางบันทึกความเขาใจฯ) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางกรอบความรวมมือ
เกี่ยวกับการใหบริการและฝกอบรมในแบบการพัฒนาหลักสูตรดานความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีที่ยั่งยืน
และไดรับการรับรอง ซึ่งจะเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศไทยในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามดานความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยของวัตถุนิวเคลียรและรังสีในสถานประกอบการ เชน
เครื่องฉายรังสีตาง ๆ ในโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐาน เพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุโจรกรรมวัตถุดังกลาว
ซึ่งสามารถนําไปผลิตอาวุธ เชน ระเบิดกัมมันตรังสี (Dirty Bomb) ได โดยฝายแคนาดาจะจัดหาความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการใหแก ปส. เพื่อชวยเหลือประเทศไทยในการพัฒนาโครงการฝกอบรมในรูปแบบไมเปนตัวเงินและแบบให
เปล ามู ล ค าสู งสุ ด 1,200,000 ดอลลาร แคนาดา (27,708,000 บาท) โดยมี กําหนดระยะเวลาเริ่มต น ภายในวัน ที่
30 มิถุนายน 2563 และสิ้นสุดภายในระยะเวลา 2 ป
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาอาเซียนวาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปของงาน
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางปฏิญญาอาเซียนวาดวยการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยสําหรับโลก
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของงาน (ASEAN Declaration on Human Resources Development for The Changing
World of Work)กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งแก ไขปรั บ ปรุ ง ร า งเอกสารในส ว นที่ ไม ใช ส าระสํ า คั ญ หรื อ ไม ขั ด ต อ
ผลประโยชนของไทย และไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไปแลว ใหกระทรวง
แรงงานสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย รับรอง
รางปฏิญญาอาเซียน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
สาระสําคัญ
รางปฏิญญาอาเซียน ฯ เปนการประกาศเจตนารมณทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
ให ค วามสํ า คั ญ ของผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ โลกของงานอั น มี ส าเหตุ จ ากการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม ครั้ ง ที่ 4
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุและกระแสการสงเสริมงานที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเปนโอกาสอันดีตอกําลังแรงงานใหสามารถใช
ประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของอนาคตของงานได ซึ่งมาตรการสําคัญสรุปได ดังนี้
การพัฒนาและยกระดับฝมือแรงงาน
1) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชวงวัย บมเพาะวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต และสรางความ
ตระหนักแกแรงงานเยาวชนและนายจางถึงความสําคัญของการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝมือ เพื่อปรับตัวตอ
โลกแหงการทํางานที่กําลังเปลี่ยนแปลง รวมถึงการศึกษาและการฝกอบรม
2) การเพิ่มโอกาสการเขาถึงการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานและโอกาสการจางงานสําหรับทุกคน
โดยเฉพาะสตรี คนพิการ และผูสูงอายุ ปรับปรุงการศึกษาและการจางงานที่ครอบคลุมสําหรับทุกคน โดยเฉพาะ
การปรั บ ปรุ งการเข าถึ งและคุ ณ ภาพของการฝ กอบรมทัก ษะฝมื อ ตลอดจนโอกาสในการมีงานทําสําหรั บ ทุ กคน
โดยเฉพาะผูหญิง ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูอยูในพื้นที่หางไกล และลูกจางในสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
3) การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย สรางความพยายามที่จะมีกรอบแผนงานเชิ งนโยบายที่ ชัด เจน
ในระดับชาติ และ/หรือแผนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อมุงสูการปรับปรุงนโยบายที่มีความสอดคลอง และให
เกิดความตระหนักในประเด็นดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่คาบเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา การฝกอบรม และ
ตลาดแรงงาน รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม
4) การเพิ่ ม บทบาทของภาคธุ ร กิจ ภาคอุ ต สาหกรรม และสถาบั น การศึ กษา ในการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ผ า นการพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ แรงงานและการฝ ก งาน เพื่ อ มุ งสู โอกาสในการมี งานทํ าที่ ดี ก ว า
ความสามารถในการทํ างาน รายไดที่สูงขึ้น ความมั่น คงในการทํางาน คุณภาพของงาน และความสามารถในการ
แขงขันของสถานประกอบการที่เกี่ยวของและอยูภายใตกรอบแผนงานของแตละประเทศสมาชิก
5) การสงเสริมนโยบายและขอริเริ่มเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่รวมขั้นตอนหลักของการศึกษา
และการฝกอบรมไวดวยกัน [เชน การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการฝกอบรม (Technical Vocational
Education and Training: TVET) อุ ด มศึ กษา] และการพั ฒ นาทั กษะฝ มื อ ในองค ก รต างๆ เพื่ อ ให มี ทั ก ษะฝ มื อ ที่
จําเปนในปจจุบันและในอนาคต และมีการเคลื่อนยายดานอาชีพและการพัฒนาสายงานอาชีพ
6) การเสริมสรางความเปนผูนําของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาสนับสนุน
ความเปนหุนสวนอยางใกลชิดระหวางภาครัฐ และภาคเอกชน สรางแรงจูงใจและยอมรับทรัพยากรที่เอกชนไดลงทุน
ไปในการฝกอบรมทักษะฝมือ การฝกงาน และการฝกหัดอาชีพ
7) การสงเสริมการใช TVET อธิบายใหเห็นถึงโอกาสที่ ดีและการมีงานทํ า การเปลี่ยนผานจาก
โรงเรียนไปยังการทํางาน ความกาวหนาในสายงานอาชีพของผูสําเร็จการศึกษาดาน TVET ใหการสนับสนุนผูหญิง
เด็กผูหญิง และกลุมผูดอยโอกาสเพื่อการเขาสูสายงาน TVET ในรูปแบบใหม สงเสริมมาตรฐานสมรรถนะ TVET และ
การรับรองที่สอดคลองกันในประเทศสมาชิกอาเซียน
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8) การสงเสริมอุปสงคที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะขับเคลื่อนใน TVET และอุดมศึกษา กําหนด
หลักสูตรและการประเมิน และการจางบุคลากรมีคุณภาพดานการสอนโดยมีงานวิจัยที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
กาวไกลที่จ ะตอบสนองความต องการด านตลาดแรงงานซึ่งจะนํ าไปสู การเสริมสรางความร วมมื อกั บ สถาบั น ทาง
การศึกษาและการฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม
9) การปรับปรุงคุ ณ ภาพข อมูลขาวสารดานการตลาดแรงงานและการเขา ถึงขอมูลดังกลา ว
ตามความเหมาะสม เพื่ อมุ งสู ระบบข อ มู ล ข าวสารดานตลาดแรงงานที่ แ ข็งแกรงและมีการเชื่อ มโยงกัน รวมถึ ง
คาดการณ ลวงหนาในเรื่องทักษะฝมือเพื่อสงเสริมความสามารถของรัฐบาล สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ และผูมี
สวนไดสวนเสียอื่นๆ ในการสงเสริมการศึกษาและการฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
10) การสงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค เพื่อสรางความมั่นใจในการเขาถึงสาธารณูปโภคที่สําคัญ
ตางๆ เชน อินเตอรเน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ซึ่งจะกอใหเกิดโอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
การสงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขาย
11) การเสริมสราง/จัดตั้งหน วยงานด านการพั ฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางสาขาการศึกษา
การฝ ก อบรม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม และการบริ ห ารด า นแรงงาน เพื่ อ มุ งสู ก ารปรั บ ปรุ งความสอดคล อ ง
ทางนโยบายในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความคาบเกี่ยวกัน
12) การจั ด ตั้ งคณะกรรมาธิ การอาเซี ยน ว า ด วยการอาชี วศึ ก ษา (ASEAN TVET Council:
ATC) เพื่อเปนเวทีสําหรับการประสานงาน ศึกษาวิจัย และการพัฒนาดานวัตกรรม รวมถึงการติดตามแผนงานระดับ
ภูมิภาคที่จะสนับสนุนความกาวหนาดาน TVET ในภูมิภาค
13) การสํารวจจัดตั้งกองทุน รวมที่ มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค การระหวางประเทศ และ
หุนสวนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนสิ่งที่สําคัญและงานวิจัยเกี่ยวกับทักษะฝมือที่จําเปนในอนาคต
14) การเสริ ม สร า ง ร ว มมื อ ประสานงานกั บ องค ก รอาเซี ย นเฉพาะสาขาอื่ น ๆ ภาคเอกชน
นักวิชาการ หุนสวนไตรภาคี และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อสนับสนุนวิธีการที่สอดคลองกันและครอบคลุมในเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
15) การเสริ ม สร างความรวมมื อระหวา งอาเซี ยนและหุ น สวนนอกอาเซี ยน รวมถึ งองคก าร
ระหวางประเทศ เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนตนแบบ แนวปฏิบัติที่ดี และประสบการณที่ทําใหเกิดความกาวหนาเกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในโลกการทํางานที่กําลังเปลี่ยนแปลง
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทําโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเขารวมโครงการกับองคการพัฒนา
อุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมกับองคการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแห ง สหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)
ดําเนินโครงการ Application of Industry – urban Symbiosis and Green Chemistry for Low Emission and
Persistent Organic Pollutants free Industrial Development in Thailand (โครงการการประยุกตใชหลักการ
เอื้อประโยชนรวมกันระหวางอุตสาหกรรมและชุมชนและการใชสารเคมีอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุงสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเลิกใชสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน) และ
เห็ นชอบตอรางหนั งสือยืน ยันการเขารวมโครงการฯ กับ UNIDO โดยเห็น ชอบให ปลัดกระทรวงอุต สาหกรรมเป น
ผูลงนามหนังสือยืนยันการเขารวมโครงการฯ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ
สาระสําคัญ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมร ว มมื อ กั บ องค ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
แห ง สหประชาชาติ (UNIDO) ดํ า เนิ น โครงการ Application of Industry – urban Symbiosis and Green
Chemistry for Low Emission and Persistent Organic Pollutants free Industrial Development in
Thailand เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดการปลอยกาซ
เรื อ นกระจก (Greenhouse Gas : GHG) รวมถึ ง การปล อ ยสารมลพิ ษ ที่ ต กค างยาวนาน (Persistent Organic

34
Pollutant : POPs) และสารเคมี อื่น ๆ ที่ เป น อั น ตรายจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเมื อง โดยการประยุก ตใช
หลั กการเอื้ อประโยชน รว มกั น ระหว างอุ ตสาหกรรมและชุมชน และการใชส ารเคมีอยางเปน มิตรต อสิ่งแวดลอ ม
(หลักการเอื้อประโยชนรวมกันคือ การใชผลิตผลหรือผลพลอยไดที่เกิดจากอุตสาหกรรมหนึ่ง เพื่อใหเกิดประโยชนแก
อุ ต สาหกรรมอื่ น หรื อ ชุ ม ชนใกล เคี ย ง โดยปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรมเป น ผู ล งนามหนั งสื อ ยื น ยั น การเข ารว ม
โครงการฯ ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดใหการรับรองขอเสนอโครงการดังกลาวตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 แลว และกองทุนสิ่งแวดลอมโลกสิ่งแวดลอมโลกไดอนุมัติงบประมาณใน
การดําเนินโครงการดังกลาว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ในรูปแบบเงินสด (In cash) จํานวน 8.966 ลานดอลลาร
สหรัฐ (ประมาณ 273 ลานบาท โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐ : ประมาณ 30 บาท) โดยรวมเขากับ
งบประมาณสนับสนุน (Co-Financing ) จากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของและผูประกอบการในประเทศไทยที่เขา
รวมโครงการจํานวน 120 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 3,840 ลานบาท)
สาระสําคัญของโครงการ
วัตถุประสงค
เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมถึงการปลอยสารมลพิษที่ตกคางยาวนานและสารเคมีอื่นๆ
ที่เป น อัน ตราย จากภาคอุ ตสาหกรรมและชุมชนเมื อง โดยการประยุ กต ใชห ลั กการเอื้ อประโยชนรว มกั นระหวาง
อุตสาหกรรมและชุมชน และการใชสารเคมีอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (การเอื้อประโยชนรวมกันคือ การใชผลิตผล
ทางเคมีที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมหนึ่งเพื่อใหเกิดประโยชนแกอุตสาหกรรมอื่น หรือชุมชนใกลเคียง)
ระยะเวลาโครงการ
กํ า หนดจะเริ่ ม ดํ า เนิ น โครงการฯ ในเดื อ นพฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดํ า เนิ น โครงการ 5 ป
(ป 2563-2567)
หนวยงานรับผิดชอบ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเปนหนวยงานหลักในการกํากับดูแลดําเนิน
โครงการฯ ในภาพรวม และ UNIDO จะทํ าหน าที่ ห น วยบริห ารโครงการและสนั บ สนุ น ผู เชี่ ย วชาญเพื่ อให บ รรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
เปาหมายโครงการฯ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก จํานวน 1.3 ลานตันคารบ อนไดออกไซด และลดสารพิ ษที่ตกคาง
ยาวนาน จํานวน 620 ตัน (ภายใน 5 ป)
การดํ า เนิ น โครงการ ประกอบด ว ย 5 องค ป ระกอบ ได แ ก 1) กรอบนโยบายและกฎหมาย
2) การเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศและ การเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับการเอื้อประโยชนรวมกัน
ระหวางอุตสาหกรรมและชุมชนและสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน 3) กิจกรรมสาธิตการประยุกตใชแนวทางการผลิตที่
สะอาดการบริหารจัดการสารมลพิษที่ตกคางยาวนานชนิดใหม และการเอื้อประโยชนรวมกันระหวางอุตสาหกรรมและ
ชุมชน 4) การพัฒนากรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศและระบบสนับสนุน 5) การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการฯ
เชน 1) จํานวนมาตรการ แนวปฏิบัติดานนโยบายเพื่อสงเสริมการเอื้อประโยชนรวมกันระหวาง
อุตสาหกรรมและชุมชน และการบริหารจัดการสารมลพิษที่ตกคางยาวนานชนิดใหม และ 2) เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ
สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก จํานวน 1.3 ลานตันคารบอนไดออกไซด และลดสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน
จํานวน 620 ตัน และมีการายงานผลโครงการตามกําหนดเวลา
คาใชจายและแหลงเงิน
แหลงเงิน กองทุนสิ่งแวดลอมโลกสนับสนุน 8.966 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 273 ลานบาท)
และฝายไทยรวมสมทบงบประมาณสนับสนุน (Co-Financing) จากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทส. (กรมควบคุมมลพิษ) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูประกอบการที่เขารวมโครงการ (หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดําเนินการผานภารกิจ
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ปกติที่มีการตั้งงบประมาณประจําปของหนวยงานรองรับไวแลว) 120.000 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 3,655
ลานบาท)
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุ มัติก ารลงนามรางความตกลงให ความสนับสนุ นด านการเงิน (Financing
Agreement) “โครงการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมตอประเทศไทย
(ARISE Plus – Thailand) ในสาขาความชวยเหลือดานการคา”
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางความตกลงใหความสนับสนุนดานการเงิน (Financing Agreement)
“โครงการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมตอประเทศไทย (ASEAN Regional
Integration Support from the EU หรือ ARISE Plus – Thailand) ในสาขาความชวยเหลือดานการคา” กรณีที่
มีความจําเป น ต องแก ไขปรับ ปรุงถ อยคํ าของรางความตกลงฯ ในสวนที่ ไมใชส าระสําคัญ และไมขัดกับ หลักการที่
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงพาณิชยสามารถดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลั ง พร อ มทั้ ง ให ชี้ แ จงเหตุ ผ ลและประโยชน ที่ ป ระเทศไทยได รั บ จากการปรั บ เปลี่ ย นดั ง กล า ว (ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ) และอนุมัติใหอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนผูลงนามในราง
ความตกลงดังกลาว โดยมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)
ใหแกผูลงนามตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
รา งความตกลงให ความสนั บ สนุ น ดานการเงิน (Financing Agreement) “โครงการรวมตัว ทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมตอประเทศไทย (ASEAN Regional Integration Support
from the EU หรื อ ARISE Plus – Thailand) ในสาขาความช ว ยเหลื อ ด า นการค า ” เป น การระบุ วั ต ถุ ป ระสงค
หลักการและเหตุผลของโครงการ กลไกในการกํากับดูแลโครงการ และหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคูภาคี
สัญญา เพื่อใชในการดําเนินโครงการ ARISE Plus – Thailand ในสาขาความชวยเหลือดานการคา ซึ่งเปนการ
สนับสนุ นและเสริมสรางการพั ฒนาเฉพาะรายประเทศเพิ่ มเติมจากโครงการ ARISE Plus เพื่ อยกระดั บความ
เขมแข็งของสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาใหสามารถปฏิบัติงานไดตามกฎระเบียบขอบังคับดาน
การแขงขันทางการคาใหเปนไปตามหลักปฏิบัติที่ดีของสากล พัฒนาสมรรถภาพของกรมบัญชีกลางในการบริหาร
แนวทางการจั ดซื้ อจัด จา งโดยรัฐและพั ฒ นาองคค วามรูเกี่ยวกับเกษตรอิน ทรียแ ละมาตรฐานที่สอดคล องกับ
สหภาพยุโรปในไทยและในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ โดยมีงบประมาณในการดําเนินการ 3 ลานยูโร (ประมาณ
100 ลานบาท) ซึ่ งสหภาพยุโรปมอบหมายให ศูน ย การคาระหวางประเทศ ณ นครเจนี วา (International Trade
Center – ITC) เปนผูดําเนินโครงการ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชยแจงวาโครงการดังกลาวจัดเปนความชวยเหลือทางวิชาการแบบใหเปลา
แตงตั้ง
24. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นายพรเอก อภิพันธุ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก)
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย ใหดํารงตําแหน ง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก)
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวัน ที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่งเป นวัน ที่ มีคุณ สมบั ติ
ครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
25. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน จํานวน 2 ราย
ดังนี้
1. นายวัลลภ นาคบัว ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
2. พั น ตํ ารวจโท พงษ ธร ธัญ ญสิริ รองปลัด กระทรวง สํ านั กงานปลัด กระทรวง ดํ ารงตําแหน ง
ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
26. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภท
บริหาร ระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ป ระวิ ต เอราวรรณ รองเลขาธิ ก าร (นั ก บริ ห าร ระดั บ ต น ) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให ดํารง
ตํ า แหน ง ศึ ก ษาธิ ก ารภาค (นั ก บริ ห าร ระดั บ สู ง ) สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2 สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
2. นายนรา เหลาวิชยา รองศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับตน) สํานักงานศึกษาธิการภาค 17
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ใหดํารงตําแหนงศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
3. นายธนู ขวั ญ เดช รองศึ กษาธิการภาค (นั กบริห าร ระดั บ ต น ) สํานั กงานศึกษาธิก ารภาค 2
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ใหดํารงตําแหนงศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 10 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
27. เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา แทนตําแหนงที่วาง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้ง นายภัทระ คําพิทักษ เปน
กรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา แทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป
28. เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมคํ าสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํ านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธานกรรมการในคณะกรรมการต า ง ๆ ตามกฎหมาย และระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี และคําสั่งมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 129/2563 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และคําสั่งมอบหมายใหรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ตามที่ ไ ด มี คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 166/2562 เรื่ อ ง มอบหมายและมอบอํ า นาจ
ใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่ 30 กรกฎาคม 2562 และคํ าสั่ งที่ 167/2562 เรื่ อ ง
มอบหมายให ร องนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธานกรรมการ
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รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบี ย บสํานัก นายกรัฐ มนตรี
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นั้น
เพื่ อให การบริหารราชการแผนดินดําเนิ นไปด วยความเรียบรอย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 10 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการแผนดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่ มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แหงระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริห ารราชการแผน ดิ น พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห งพระราชบัญญั ติระเบี ยบบริห ารราชการแผ น ดิ น
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับ
พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการมอบอํ า นาจ พ.ศ. 2550 จึ งให แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม คํ า สั่ งมอบหมายและมอบอํ า นาจให
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบี ยบสํานั กนายกรัฐมนตรี และคํ าสั่งมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีป ระจํ า
สํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1 ใหยกเลิกขอ 1.1.5 แหงคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 166/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจ
ให รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีป ระจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบั ติหนาที่ป ระธานกรรมการในคณะกรรมการ
ตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
2. ให ย กเลิ ก ข อ 2.2.1 แห ง คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 167/2562 เรื่ อ ง มอบหมายให
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
3. เพิ่มความตอไปนี้เปน ขอ 1.2.5 แหงคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
“1.2.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
.........
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

