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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (26 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
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กฎหมาย
รางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ….
รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….
รางพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. และรางพระราชกฤษฎีกาประโยชนตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการ
คณะกรรมการ และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
รางกฎสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเครื่องแบบพิเศษสําหรับขาราชการกรมธนารักษ
พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
พ.ศ. 2559 รวม 7 ฉบับ
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปดทําการของศาลแขวง
ในจังหวัดกระบี่ พ.ศ. …. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวัน
เปดทําการของศาลแขวง ในจังหวัดตรัง พ.ศ. …. และรางพะราชกฤษฎีกาใหใช
บทบัญญัติมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติใหนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
มาใชบังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางทองที่
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ (กําหนดวันเปดทําการศาลแขวงกระบี่และศาล
แขวงตรัง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และกําหนดใหศาลจังหวัดซึ่งยังมิไดมีศาลแขวง
เปดทําการสามารถนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาล
จังหวัดสําหรับคดีอาญาที่อยูในอํานาจศาลแขวงซึ่งเกิดขึ้นในบางทองที่
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป)
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการยกเวนหรือ
ลดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยแร พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ - สังคม
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ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
โครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะที่ 2 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
ขอความเห็นชอบแผนความตองการอัตรากําลังโรงพยาบาลศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (พ.ศ. 2564 - 2566) ภายใตโครงการผลิตแพทยเพิ่ม
แหงประเทศไทย (พ.ศ. 2556 - 2560)
เสนอแนะแนวทางในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
สําหรับกลุมเปาหมายที่หลากหลาย และคูมือการจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชน
ศึกษา สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนกรณี
ผูประกอบอาชีพประมงไดรับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแกไขปญหาการ
ทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)
รายงานความคืบหนาการจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานสําหรับผูประกันตนที่
ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปญหาบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน)
การขยายกรอบระยะเวลาและของบประมาณโครงการประกันรายไดเกษตรกรผู
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม)
การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร
แนวทางการนํายางพารามาใชเพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช
แผนยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลัก
นําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ของกรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบท
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 2
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2563
ขอเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
การใหความชวยเหลือดานการเงินแกผูประกอบการ SMEs อยางทั่วถึง
ตางประเทศ
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รางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจํา
ประเทศไทย และสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สําหรับความรวมมือ
ในการกํากับดูแลธนาคารพาณิชย
ขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงรวมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีนวาดวย
การตอสูกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการ
กระชับความรวมมือภายใตความตกลงการคาอาเซียน-จีน
แตงตั้ง
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(สํานักนายกรัฐมนตรี)
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

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

กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติก ารเขาชื่ อเสนอกฎหมาย พ.ศ. …. ที่ สํ านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
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สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอรัฐสภาตอไป โดยใหแจงประธานรัฐสภาทราบดวยวา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้
ไดตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลํ าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามความในรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดบทนิยามคําวา “การเขาชื่อเสนอกฎหมาย” “ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” และ “ผูเชิญชวน” โดยมี
ประธานรัฐสภาเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
2. กํ า หนดให ในการเข า ชื่ อ เสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ต อ งมี ผู มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง จํ านวนไม น อ ยกว า
หนึ่งหมื่นคน และการเขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน
3. กําหนดใหกอนดําเนินการตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ใหสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรมีหนาที่เผยแพรรางพระราชบัญญัติ จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นวิเคราะหผลกระทบอยางรอบ
ด านและเป น ระบบ รวมทั้ ง เป ด เผยการรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น และการวิ เคราะห นั้ น ต อ สาธารณะ พร อ มกั บ เสนอ
ตอประธานสภาผูแทนราษฎรเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐสภา
4. กํ า หนดให ห ากมี ก ารยุ บ สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ อายุ ข องสภาผู แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลงและ
คณะรัฐ มนตรี ที่ตั้ งขึ้ น ใหม ภ ายหลั งการเลื อกตั้ งทั่ ว ไปไม ได รอ งขอให มี การพิ จ ารณาร างพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ต อไป
หากผูแทนเขาชื่อยืนยันเปนหนังสือตอประธานสภาผูแทนราษฎรใหพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว ภายในหนึ่ง
รอ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ เรี ย กประชุ ม รั ฐ สภาครั้งแรกให ถื อ วาเป น การเข าชื่ อ เสนอร างพระราชบั ญ ญั ติ ใหม โดย
ประธานสภาผูแทนราษฎรจะตองดําเนินการตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตอไป
5. การเข าชื่ อเสนอรางรัฐธรรมนูญ แกไขเพิ่มเติมที่มีผลเปน การเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทํามิได และใหนํ า
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติมาใชบังคับกับการเขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ดวยโดยอนุโลม ยกเวนจํานวนผูเขาชื่อรองขอตามมาตรา 7 ตองไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบคน
6. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับการดําเนินการเขาชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
เขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ที่ไดดําเนินการไปแลวในวันกอนวันที่รางพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชได
สวนการดําเนิ นการตอไปใหดํ าเนิ น การตามรางพระราชบัญ ญั ติ และกรณี การเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญ ญั ติต อ
สภานิติบัญญั ติแหงชาติ เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติสิ้นสุดลง ใหถือวาการเขาชื่อเพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติยังมี
ผลอยูตอไป โดยใหประธานสภาผูแทนราษฎรดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปตามรางพระราชบัญญัตินี้
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ และให ส ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา แล ว ส ง ให ค ณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลํ าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดงกลาว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
3. ให อก. รับ ความเห็ น ของสํ านั กงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห งชาติ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการตอไปดวย
ทั้ งนี้ รางพระราชบั ญ ญั ติวั ตถุอัน ตราย (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. …. มีส าระสําคัญ เปน การแกไขเพิ่มเติ ม
พระราชบั ญญั ติวัตถุอัน ตราย พ.ศ. 2535 เพื่อเพิ่ มประสิทธิภ าพในกระบวนการพิจารณาวัต ถุอัน ตราย ให มีกลไก
ในการพิจารณาที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แห งชาติ ที่ 77/2559 เรื่ อ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญ าตผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ ลงวัน ที่
27 ธันวาคม พุทธศักราช 2559
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สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ สรุปไดดังนี้
1. วั น บั ง คั บ ใช ให พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ าหนดหนึ่ งร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
2. บทนิ ยาม เพิ่ มนิ ยามคํ าวา “กระบวนการพิจ ารณาวัตถุ อันตราย” เพื่ อให เกิดความชั ดเจนใน
การปฏิบัติ
3. เพิ่มหมวด 2/1 มาตรการพิเศษในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย
- กําหนดใหในกรณี ที่มีเหตุจําเปน เพื่อใหกระบวนการพิ จารณาวัตถุอัน ตรายเป น ไปดวย
ความสะดวก รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น ในกระบวนการพิ จ ารณาวั ต ถุ อัน ตราย นอกจากพนั กงาน
เจาหนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายใหทํากิจการในอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้น ๆ แลว ใหมี
ผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐอื่น ๆ หรือองคกรเอกชนทั้งในและตางประเทศ ซึ่งทําหนาที่ในการ
ประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการ
พิจารณาวัตถุอันตรายของสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งนี้ บุคคล หนวยงาน หรือองคกรดังกลาว ตองไดรับการขึ้น
บัญชีจากหนวยงานผูรับผิดชอบ
- กําหนดใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีอํานาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการไดมาซึ่งผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ
อื่น ๆ หรือองคกรเอกชนทั้งในและตางประเทศ อัตราคาขึ้นบัญชีสูงสุดและคาขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ
องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งอัตราคาใชจายสูงสุด
และคาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ
- กํ า หนดให ค าขึ้ น บั ญ ชี แ ละค า ใช จ า ยที่ จั ด เก็ บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให เป น เงิ น ของ
หนวยงานผูรับผิดชอบหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหทําภารกิจในอํานาจหนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบแลวแต
กรณี โดยไมต องนําสงคลังเปน รายได แผ นดิ น และใหใชจายเพื่ อวัตถุป ระสงค ตามที่กําหนด ทั้งนี้ การรับ เงิน หรือ
การจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
4. บทเฉพาะกาล
- ให บ รรดาคํ า ขอ หรื อ กระบวนการพิ จ ารณาวั ต ถุ อั น ตราย หรือ กระบวนการให ได ม า
ซึ่งผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐอื่น ๆ หรือองคกรเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่อยูใน
ระหว างการพิ จ ารณา หรื อ ที่ ได ดํ า เนิ น การไปแล ว ให ถื อ ว าเป น คํ าขอ หรือ กระบวนการพิ จ ารณาวัต ถุ อั น ตราย
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้
- ใหบรรดาประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาที่ ออกตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่ มประสิทธิภาพในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
ใหมีผลใชบังคับไดตอไป และใหถือเปนกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติพัฒ นาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (กษ.) เสนอ และให ส ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยให รั บ ความเห็ น ของ
สํานักงบประมาณและสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติไปประกอบการพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
2. ให ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ รั บ ความเห็ น ของสํ านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
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3. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลํ าดั บ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
กษ. เสนอวา
1. พระราชบัญญั ติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติบางมาตราไมเปนไปตามสถานการณ
ป จ จุ บั น ซึ่ งบทบั ญ ญั ติ ก ารอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ํ าไม ค รอบคลุ ม ถึ งการพั ฒ นาและเก็ บ รัก ษาน้ํ าในดิ น และน้ํ าบนดิ น
องคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินไมคลอบคลุมถึงหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรน้ํา รวมถึงปญหา
การขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน น้ํา พืช ปุย หรือสิ่งปรับปรุงดินของเกษตรกรซึ่งไมมีคาใชจายจะ
ถูกถายโอนไปยังภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดยจะมีคาใชจายในการขอรับบริการ จึงมีปญหาเกี่ยวกับการ
บังคับใชกฎหมายในพื้นที่เกษตรกรรมไมวาจะเปนการใชประโยชนที่ดิน หรือการชะลางพังทลายของดิน รวมทั้งการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
2. ดั งนั้ น เพื่ อให มี กฎหมายเกี่ยวกับ การพั ฒ นาที่ ดิน ซึ่งสอดคลองกับ สภาวการณ ในปจ จุบั น
ในอั น ที่ จ ะคุ มครองพื้ น ที่ ทางการเกษตรของประเทศไมให ถูกทําลายไมวาจะเกิดจากการใชป ระโยชนที่ดิน หรือ
การชะลางพังทลายของดิน จึงมีความจําเปนตองแกไขกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดินในเรื่องการอนุรักษดินและ
น้ําเพื่อใหครอบคลุมถึงปญหาที่เกิดขึ้นดังนี้
2.1 แกไขบทนิยาม “การอนุรักษดินและน้ํา” ใหครอบคลุมถึงการพัฒนาและเก็บรักษาน้ํา
ในดินและน้ําบนดิน
2.2 แก ไ ของค ป ระกอบของคณะกรรมการพั ฒ นาที่ ดิ น ให ค รอบคลุ ม ถึ งหน ว ยงานที่
รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรน้ํา และแกไขใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ในการออกระเบียบเกี่ยวกับคําขอให
วิเคราะห ตรวจสอบตัวอยางดิน น้ํ า พื ช ปุย หรือ สิ่งปรับ ปรุงดิน หรือคําขอให ปรับปรุงดิน หรือที่ดิ นหรือคํ าขอให
อนุรักษดินและน้ํา หรือคําขอใหบริการแผนที่ ขอมูลทางแผนที่
2.3 เพิ่มเติมหนาที่กรมพัฒนาที่ดินในการทําสํามะโนที่ดิน การพัฒนาและเก็บรักษาน้ําใน
ดิ น และน้ํ าบนดิ น เพื่ อการเกษตร ตลอดจนการให บ ริก าร สาธิต ถ ายทอดเทคโนโลยี ด านการพั ฒ นาที่ ดิน เพื่ อ ให
สอดคลองกับภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
2.4 แกไขใหเกษตรกรสามารถขอใชบ ริการวิเคราะห ตรวจสอบตัวอยางดิน น้ํ า พื ช ปุย
หรือสิ่งปรับปรุงดิน จากเดิมที่ตองยื่นคําขอตอหนวยงานพัฒนาที่ดินในทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู แตหากไมมีหนวยงาน
ดังกลาวใหยื่นตอเขตหรือที่วาการอําเภอ เปนยื่นคําขอตอหนวยงานพัฒนาที่ดินในทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู เนื่องจาก
มีหนวยงานของกรมพัฒนาที่ดินครอบคลุมทุกจังหวัดแลว ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินเตรียมการถายโอนภารกิจดานการ
วิ เคราะห ตรวจสอบ และให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า เกี่ ย วกับ ดิ น น้ํ า พื ช ปุ ย และอื่ น ๆ ให แ ก ภ าคเอกชนหรื อ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ดําเนินการแทน โดยยกเวนคาใชจายใหแกเกษตรกรและงานวิจัยที่มาขอใชบริการ
2.5 แกไขใหเกษตรกร ผูศึกษาวิจัย และประชาชนที่ประสงคจะใหกรมพัฒนาที่ดินปรับปรุง
ดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษดินและน้ํา หรือบริการแผนที่ ขอมูลทางแผนที่ จากเดิมที่ตองยื่นคําขอตอหนวยงานพัฒนา
ที่ ดิ น ในท อ งที่ ซึ่ งที่ ดิ น นั้ น ตั้ งอยู แต ห ากไม มี ห น ว ยงานดั งกล า วให ยื่ น ต อ เขตหรื อ ที่ ว าการอํ า เภอ เป น ยื่ น คํ าขอ
ตอหนวยงานพัฒนาที่ดินในทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูโดยการเสียคาใชจายใหเปนไปตามกฎกระทรวง
3. กษ. ไดดําเนินการตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยรายงานวา การตรากฎหมายขางตนเปนการเตรียมการถายโอนงานวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน น้ํา พืช ปุย
หรือสิ่งปรับปรุงดิน ใหภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ ดําเนินการแทนสวนราชการ โดยจะยกเวนคาใชจายให
เฉพาะเกษตรกรและงานวิจัยที่มาขอใชบริการ ซึ่งจะชวยใหผูรับบริการซึ่งเปนเกษตรกรและงานศึกษาวิจัยไดรับ
บริการการวิเคราะห ตรวจสอบตัวอยางดิน น้ํา พืช ปุย หรือสิ่งปรับปรุงดิน ไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง อันเปนการ
ขยายโอกาสให เกษตรกรพั ฒ นาอาชี พ และรายไดอยางยั่งยืน ตอไป และเปน ประโยชนกับ การศึกษาวิจัย รวมทั้ ง
โครงการงานนโยบายของหนวยงานของรัฐ แตอยางไรก็ตาม การถายโอนงานดังกลาวจะสงผลใหภาครัฐสูญเสีย
รายไดจากการเก็บคาใชจายหรือคาใชบริการ จากเฉลี่ยประมาณ 344,730 บาท/ตอป
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4. กษ. ไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติใน
เรื่องนี้แลว โดยดําเนินการผานเว็บไซตของกรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th ระหวางวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึง
วันที่ 16 กันยายน 2562 และไดมีหนังสือสงไปยังหนวยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดเปดโอกาส
ใหภาคเอกชนไดแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม (วันที่ 8 สิงหาคม 2562) จังหวัดสงขลา
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562) และจังหวัดอุบลราชธานี (วัน ที่ 4 กันยายน 2562) ทั้งนี้ ไดทําสรุปผลการรับฟ งความ
คิดเห็น และรายงานการวิเคราะหผ ลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้น จากกฎหมายพรอมทั้ งเปดเผยเอกสารดั งกลาวผานทาง
เว็บไซต www.ldd.go.th ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดําเนินการเพื่อรองรับ
และขั บ เคลื่อนการปฏิ บั ติตามพระราชบั ญ ญั ติห ลักเกณฑ การจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวยแลว
จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดบทนิยามคําวา “การอนุรักษดินและน้ํา” โดยใหครอบคลุมถึงการพัฒนาและเก็บรักษาน้ํา
ในดินและน้ําบนดิน
2. กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน โดยเพิ่มเติมใหอธิบดีกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง อธิบดี กรมทรัพยากรน้ํ า อธิบดี กรมทรัพยากรน้ํ าบาดาล และเลขาธิการสํานั กงานทรัพยากรน้ํ า
แหงชาติ เปนกรรมการ และแกไขชื่อเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3. กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาที่ดินมีอํานาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับคําขอใหวิเคราะห
ตรวจสอบตัวอยางดิน น้ํา พืช ปุย หรือ สิ่งปรับปรุงดิน หรือคําขอใหปรับปรุงดิน หรือที่ดินหรือคําขอใหการอนุรักษดิน
และน้ํา หรือคําขอใหการบริการแผนที่ ขอมูลทางแผนที่
4. กําหนดใหกรมพัฒนาที่ดินมีหนาที่ในการทําสํามะโนที่ดิน การพัฒนาและเก็บรักษาน้ําในดินและ
น้ําบนดินเพื่อการเกษตร ตลอดจนการใหบริการ สาธิต ถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน
5. กําหนดใหเกษตรกรผูใดประสงคจะใหกรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห ตรวจสอบตัวอยางดิน น้ํา พืช
ปุย หรือ สิ่งปรับปรุงดินใหติดตอหนวยงานพัฒนาที่ดินในทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
6. กําหนดใหผูใดที่ประสงคจะใหกรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษดินและน้ํา หรือ
ให บริการแผนที่ ขอมูลทางแผนที่ ใหยื่นคําขอตอหนวยงานพั ฒนาที่ดิน ในทองที่ซึ่งที่ดินนั้ นตั้งอยู โดยให เปน ไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข และเสียคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
4. เรื่ อ ง ร า งพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิช า ครุย วิท ยฐานะ เข็ ม วิท ยฐานะ และครุย ประจําตําแหน งของมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชี ย งราย (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิ จารณา โดยให พิจารณาประเด็ น ตามความเห็ น ของสํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาด วย แล ว
ดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
เป น การแก ไขเพิ่ มเติ มพระราชกฤษฎีกาวาด วยปริญ ญาในสาขาวิช า อักษรยอสําหรับ สาขาวิช า
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงราย พ.ศ. 2554 และที่ แกไข
เพิ่มเติม โดยกําหนดใหเพิ่มปริญญาในสาขาวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร และสาขาวิชาศึกษาศาสตร
และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา รวมทั้งกําหนดสีประจําสาขาวิชาดังกลาว และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได
มีมติเห็นชอบดวยแลว ซึ่งเปนการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
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5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
เป น การแก ไขเพิ่ มเติ มพระราชกฤษฎีกาวาด วยปริญ ญาในสาขาวิช า อักษรยอสําหรับ สาขาวิช า
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2563 โดยกําหนดใหเพิ่ม
ปริญญาในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา รวมทั้งกําหนดสีประจําสาขาวิชาดังกลาว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ลํ าปางได มีมติ เห็ น ชอบด วยแลว และ เป น การดําเนิน การใหเป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547
6. เรื่อง รา งระเบี ยบสํ านั กนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษ และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุ รักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และ
ใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกต
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
1. กํ า หนดให ย กเลิ ก ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการอนุ รั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
2. กํ าหนดนิ ย ามของคํ าว า “หน ว ยงานของรั ฐ ” “ความหลากหลายทางชีว ภาพ” “ทรัพ ยากร
ชีวภาพ” และ “ความปลอดภัยทางชีวภาพ” และ “การเขาถึง” เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ปรั บ ปรุงองค ป ระกอบคณะกรรมการอนุ รัก ษและใชป ระโยชนค วามหลากหลายทางชี วภาพ
แหงชาติ (กอช.) โดยเพิ่มผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ผูแทนสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน ผูแทน
กรมการทองเที่ยว ผูแทนกรมทรัพยสินทางปญญา ผูแทนกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และผูแทน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยปรับปรุงหนาที่และอํานาจ กอช. ใหครอบคลุมการกําหนดและเสนอแนะนโยบาย
มาตรการและแผนการบริ ห ารจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ รวมถึ ง
การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ตามที่กําหนดไวในแผนการปฏิรูป
ประเทศ และสอดรับกับสถานการณปจจุบัน
4. กําหนดใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําหนาที่เปนสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการฯ โดยใหมีหนาที่และอํานาจในการเสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ตอคณะกรรมการฯ ประสานงาน ใหคําแนะนํา สนับสนุน
และส งเสริม ความร ว มมื อในการดํ า เนิ น การตามแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริห ารจัด การความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ และประสานการอนุ วั ติ แ ละติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามพั น ธกรณี ข องข อ ตกลงหรื อ
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ความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และดําเนินการรวมกับหนวยงานของรัฐใน
การเจรจาเพื่อตอรองเงื่อนไขในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ
5. กําหนดใหระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ
พ.ศ. 2554 ซึ่งออกตามความในขอ 9 (4) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนี้ ทั้งนี้
จนกวาจะมีระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติที่ออกตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีนี้ใชบังคับ
7. เรื่ อ ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดอํ า นาจหน า ที่ ร ะหว า งศาล (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. และ
ร า งพระราชกฤษฎี ก าประโยชน ต อบแทนคณะกรรมการ เลขานุ ก ารคณะกรรมการ และผู ช ว ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ วาด ว ยการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดอํ านาจหน าที่ ร ะหว างศาล (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. …. ที่ สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิ จ ารณาแลว ตามที่ สํ านั ก งานศาลยุติธ รรมเสนอ และให ส ง
คณะกรรมการประสานงานผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
2. เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาประโยชนตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได โดยใหรางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มี
ผลใชบังคับไมกอนวันที่รางพระราชบัญญั ติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
มีผลใชบังคับ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติและรางพระราชกฤษฎีกา
1. รางพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
1.1 แกไขเพิ่มเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโตแยงเขตอํานาจศาล สําหรับการฟอง
คดีตอศาลปกครองหรือศาลอื่น ที่ไมใชศาลยุติธรรมและศาลทหาร และในระหวางเขาสูกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาด
เขตอํานาจศาล ใหศาลที่รับฟองมีดุลพินิจในการพิจารณาคดีตอไปได
1.2 แกไขเพิ่มเติมระยะเวลาการพิจารณาคํารองขอใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด กรณีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงที่สุดระหวางศาลขัดแยงกัน
1.3 กําหนดใหมีผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิ จฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ ระหวางศาล
เพื่อทําหนาที่ชวยเหลืองานของเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ในการปฏิบัติหนาที่
ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลกําหนด
1.4 แกไขเพิ่มเติมใหผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
ไดรับประโยชนตอบแทนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
2. รา งพระราชกฤษฎี กาประโยชนต อบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ….
ปรั บ ปรุ งพระราชกฤษฎี ก าว าด ว ยประโยชน ต อบแทนคณะกรรมการและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. 2546 ดังนี้
บัญชีอัตราประโยชนตอบแทน
ตําแหนง
อัตราประโยชนตอบแทน/เดือน
พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2546
รางพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. ….
ประธานกรรมการ
10,000 บาท
15,000 บาท
กรรมการ
8,000 บาท
12,000 บาท
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เลขานุการคณะกรรมการ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

8,000 บาท
-

10,000 บาท
5,000 บาท

8. เรื่อง รางกฎสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเครื่องแบบพิเศษสําหรับขาราชการกรมธนารักษ พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร างกฎสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี วาด ว ยเครื่อ งแบบพิ เศษสํ าหรั บ
ขาราชการกรมธนารักษ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
กค. เสนอวา
1. เนื่องจากกรมธนารักษมีภารกิจตามกฎหมายกําหนดหลายดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการที่
ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ดานการประเมินราคาทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติการประเมิน
ราคาทรัพยสินเพื่อประโยชนแหงรัฐ พ.ศ. 2562 ดานการผลิตเหรียญและบริหารเงินตรา ตามพระราชบัญญัติเงินตรา
พ.ศ. 2501 และพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และดานการอนุรักษและเผยแพรทรัพยสินมีคาของแผนดิน
ซึ่งการดําเนินการตามภารกิจของกรมธนารักษจําเปนตองมีการปฏิสัมพันธกับประชาชน และตองปฏิบัติงานรวมกับ
เจาหนาที่ พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจและหนวยงานราชการอื่น ๆ โดยภารกิจบางสวนกฎหมายกําหนดให
เจาหน าที่ กรมธนารักษ เปน เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งการมีห นาที่ในการดูแลรักษาเหรีย ญ
กษาปณและทรัพยสินมีคาของรัฐจํานวนมาก
2. ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของกรมธนารักษมีความคลองตัวและเหมาะสมกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
จึงมีความจําเปนตองกําหนดใหขาราชการกรมธนารักษมีเครื่องแบบพิเศษเพิ่มขึ้นจากเครื่องแบบขาราชการพลเรือน
เพื่อใหเหมาะสมในการปฏิบัติงานและความเปนอัตลักษณเดียวกันของขาราชการกรมธนารักษ
3. กรมธนารั ก ษ มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการกํ า หนดเครื่ อ งแบบพิ เ ศษของ
กรมธนารักษ ที่ 640/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อยกรางกฎสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเครื่องแบบพิเศษ
สําหรับขาราชการกรมธนารักษ พ.ศ. …. เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการกําหนดเครื่องแบบพิเศษของสวนราชการ
พิจารณา ซึ่งตอมาคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดมีมติเห็นชอบในหลักการของรางกฎสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาว
โดยมีการแกไขรายละเอียด ดังนี้
3.1 เครื่องแบบพิเศษของขาราชการหญิงมีเพียงเสื้อคอพับสีน้ําเงินและคอพับสีขาว
3.2 ปรับหมวกของขาราชการหญิงจาก “หมวกทรงหมอตาล” เปน “หมวกแกปทรงออน
พับปกสีขาว”
3.3 เพิ่มเติมรายละเอียดการใชผาคลุมศีรษะของขาราชการหญิงมุสลิม โดยใหชายผาคลุม
ศีรษะสอดไวในปกคอเสื้อ
3.4 ปรับรายละเอียดของกระโปรงใหชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยใหกรมธนารักษดําเนินการปรับปรุงขอความในรางกฎสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
ดังกลาว เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ซึ่งกรมธนารักษไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
แลว
จึงได เสนอรางกฎสํ านั กนายกรั ฐ มนตรีว า ด วยเครื่องแบบพิ เศษสํ าหรับ ขาราชการกรมธนารักษ พ.ศ. …. มาเพื่ อ
ดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎสํานักนายกรัฐมนตรี
กํ า หนดลั ก ษณ ะ ชนิ ด และประเภทของเครื่ อ งแบบพิ เ ศษข า ราชการกรมธนารั ก ษ กั บ
การแตงเครื่องแบบ ดังนี้
1. เครื่องแบบพิเศษขาราชการกรมธนารักษชาย ไดแก หมวกทรงหมอตาล หรือหมวกทรงออน
มีกะบังสีน้ําเงินดํา เสื้อคอพับสีน้ําเงินดํา แขนสั้นหรือแขนยาว และกางเกงขายาวสีน้ําเงินดํา เปนตน
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2. เครื่องแบบพิเศษข าราชการกรมธนารักษ หญิ ง ไดแก หมวกแกปทรงอ อนพั บปกสี ขาว หรือ
หมวกแกปทรงออนสีน้ําเงินดํา เสื้อคอพับสีน้ําเงินดํา แขนยาว หรือคอพับสีขาวแขนสั้น และกระโปรงหรือกางเกงสีน้ํา
เงินดํา เปนตน
3. อิน ทรธนูแ ละเครื่องหมายตําแหน ง กําหนดให อิน ทรธนู มีลั กษณะแข็งทําดวยไหมสีทองหรือ
วัตถุเทียมไหมสีทองและทําดวยสักหลาดสีน้ําเงินดําเปนแผนสี่เหลี่ยมผืนผาปลายตัดสําหรับขาราชการกรมธนารักษ
ชาย กวาง 5 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร สําหรับ ขาราชการกรมธนารักษห ญิ ง กวาง 4.5 เซนติเมตร ยาว 11
เซนติเมตร
4. เครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนู เชน “ดอกพุดตาน” ทําดวยพลาสติกสีทอง มีลักษณะเปน
ดอก 6 แฉก ซอนสลับกัน 3 ชอน กวาง 1.6 เซนติเมตร สูง 0.5 เซนติเมตร และ “ชอชัยพฤกษ” ทําดวยพลาสติกสี
ทอง มีกานมาบรรจบกันตรงกลาง มัดรวมกานดวยดิ้นทองเปนขมวด 3 ปม มีเชือกผูกโบว 2 เสนหอยลงมา กวาง
3.62 เซนติเมตร สูง 2.46 เซนติเมตร เปนตน
9. เรื่ อ ง ร า งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร เ พื่ อ สั น ติ พ.ศ. 2559
รวม 7 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อ
สันติ พ.ศ. 2559 รวม 7 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รา งกฎกระทรวงกํ าหนดขอมูลและรายละเอียดของรายงานวิ เคราะห ค วามปลอดภั ยของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับเบื้องตน ประเภทสถานที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อการผลิตพลังงาน
และสถานที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย พ.ศ. ….
กํ า หนดให ร ายงานวิ เคราะห ค วามปลอดภั ย ของสถานประกอบการทางนิ ว เคลี ย ร ฉบั บ
เบื้องตน ประเภทสถานที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อการผลิตพลังงาน และสถานที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย
ตองจัดทําเปนเอกสาร และประกอบดวยสาระสําคัญ เชน บทนําและคําอธิบายทั่วไป คําอธิบายสถานประกอบการ
ทางนิ ว เคลี ย ร ทั่ ว ไป การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพ การประเมิ น สถานที่ ตั้ ง การออกแบบทั่ ว ไป ลั ก ษณะสถาน
ประกอบการ การวิเคราะหความปลอดภัย การทดสอบการเดินเครื่อง การใชงานเครื่อง ขีดจํากัดและเงื่อนไขในการ
ดําเนินการเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร การปองกันอันตรายทางรังสี การเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี ขอพิจารณาดานสิ่งแวดลอม การจัดการกากกัมมันตรังสีและการเลิกดําเนินการ
2. รางกฎกระทรวงการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ. ….
กํ าหนดให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู รั บ โอนใบอนุ ญ าตดํ า เนิ น การสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรที่ประสงคจะเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรใหยื่นคําขอเลิกดําเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กอนการเลิกดําเนินการไมนอยกวาสามป พรอมแผนการเลิก
ดํ าเนิ น การสถานประกอบการทางนิ ว เคลี ย ร แ ละเอกสารทางการเงิ น เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การตามแผนการเลิ ก
ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร โดยการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรใหกระทําการรื้อ
ถอนด ว ยวิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ งดั งต อ ไปนี้ (1) รื้ อ ถอนทั้ งหมดทั น ที (2) รื้ อ ถอนทั้ งหมดตามระยะเวลาที่ กํ าหนด
(3) รื้อถอนบางสวนทันทีและรื้อถอนสวนที่เหลือตามระยะเวลาที่กําหนด โดยทั้งสามวิธีดังกลาวจะใชการฝงกลบไมได
3. รางกฎกระทรวงกําหนดศั กยภาพทางเทคนิ ค และการเงิน ของผูตั้ งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร พ.ศ. ….
กําหนดให ผู ตั้ งสถานประกอบการทางนิวเคลี ยรต องมีศักยภาพทางเทคนิ คตามรายงาน
วิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรที่เปนไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ตองมีความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อรองรับการดําเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียรตามที่
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ไดรับใบอนุญาต และตองมีความสามารถในการดํารงสภาพคลองทางการเงินที่จะดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรตามที่ไดรับใบอนุญาตไดอยางตอเนื่องและมั่นคง
4. รางกฎกระทรวงการอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ. ….
กําหนดใหผูรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ที่ประสงคจะดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรพรอมดวยเอกสารหลักฐานทางการเงิน ใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรที่ระบุชื่อผู
ขอรับใบอนุญาตและยังไมสิ้นอายุ และรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับ
สมบูรณ สวนผูรับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรที่ประสงคจะตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาสามปแตไมเกินสิบหาป
5. รางกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาและกรณีที่ผูรับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรตองทบทวนและปรับปรุงรายงานการวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร
พ.ศ. ….
กําหนดใหผู รับ ใบอนุญ าตดําเนิ น การสถานประกอบการทางนิวเคลียร ตองทบทวนและ
ปรับปรุงรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรทุกสิบปนับแตไดรับใบอนุญาต และตอง
ยื่นเอกสารแผนการทบทวนและปรับปรุงรายงานดังกลาว กอนครบกําหนดสิบปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตอยางนอย
สามป เป น การล ว งหน า โดยระบุ หั ว ข อ ขอบเขต และกํ า หนดระยะเวลาดํ าเนิ น การให ชั ด เจน รวมทั้ งรายงาน
ความกาวหนาของการทบทวนและปรับปรุงรายงานดังกลาวตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
6. รางกฎกระทรวงการอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ. ….
กํ า หนดให ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตและชํ า ระค า ธรรมเนี ย มต อ
เลขาธิการ พรอมดวยใบอนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร รายงานวิเคราะหความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับเบื้องตน และเอกสารหลักฐานทางการเงิน รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่
กําหนดในกฎกระทรวงฉบับนี้
7. รางกฎกระทรวงการขออนุญาต การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร วัสดุนิวเคลียร หรือเชื้อเพลิง
นิวเคลียรใชแลว การทดสอบการเดิน เครื่องปฏิ กรณ นิวเคลียร หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุ นิวเคลียร หรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. ….
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร วัสดุนิวเคลียร
หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรหรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร
หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว และการรายงานการทดสอบโดยตองไดรับอนุญาตจากเลขาธิการ ในกรณีการบรรจุ
เชื้อเพลิงนิวเคลียรในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรและทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร และกรณีการบรรจุวัสดุ
นิวเคลียรในกระบวนการเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียรหรือการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว ในกระบวนการแปร
สภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว ทั้งนี้ ผูรับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรจะตองจัดทํารายงาน
การทดสอบใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับนี้
10. เรื่อง รางพระราชกฤษฎี กากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเป ดทํ าการของศาลแขวงในจังหวัด กระบี่
พ.ศ. …. ร างพระราชกฤษฎี กากํ าหนดจํ า นวน เขตอํา นาจ และวัน เป ด ทํ า การของศาลแขวง ในจังหวัด ตรัง
พ.ศ. …. และรางพะราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติใหนําวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางทองที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม
3 ฉบั บ (กําหนดวั นเป ด ทําการศาลแขวงกระบี่และศาลแขวงตรัง วัน ที่ 1 ตุลาคม 2563 และกําหนดใหศ าล
จังหวัดซึ่งยังมิไดมีศาลแขวงเปดทําการสามารถนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด
สําหรับคดีอาญาที่อยูในอํานาจศาลแขวงซึ่งเกิดขึ้นในบางทองที่ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปดทํา
การของศาลแขวงในจังหวัดกระบี่ พ.ศ. …. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปดทําการของ
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ศาลแขวง ในจังหวัดตรัง พ.ศ. …. และรางพะราชกฤษฎีกาใหใชบ ทบัญญั ติมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติใหนําวิธี
พิ จ ารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช บั งคั บ ในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บั งคับ สําหรับ คดีที่ เกิ ดขึ้น ในบางท องที่
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิ จ ารณาเป น เรื่ อ งด ว น โดยมอบหมายสํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณารา งพระราชกฤษฎี ก า
ทั้ง 3 ฉบับ ใหสอดคลองไปคราวเดียวกัน รวมทั้งใหรับขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปดทําการของศาลแขวงในจังหวัด
กระบี่ พ.ศ. …. และรางพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปดทําการของศาลแขวง ในจังหวัด
ตรัง พ.ศ. …. เปนการกําหนดใหมีศาลแขวงกระบี่ในจังหวัดกระบี่ และศาลแขวงตรังในจังหวัดตรัง โดยใหแตละศาลมี
เขตอํานาจในอําเภอทุกอําเภอ และใหเปดทําการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป เพื่อเปนการแบงเบาภาระ
ของศาลจังหวัด และเพื่อเปนการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนในทองที่ใหสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ไดโดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เปนธรรม ซึ่งเปนไปตามแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564
2. รางพะราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติมาตรา 3 แหงพระราชบัญญั ติใหนําวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใช บังคั บในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางทองที่ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. เปนการกําหนดใหนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัดสําหรับคดีอาญาที่อยูใน
อํานาจศาลแขวงซึ่งเกิดขึ้น ในทองที่ ทุกอําเภอของจังหวัดกระบี่ จังหวัด ตาก จังหวัดพังงา จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัด
ลําพูน จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ รวมทั้งในทองที่อําเภอขุนตาล อําเภอเชียงของ อําเภอเทิง อําเภอปาแดด
อําเภอพญาเม็งราย และอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ในทองที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเชียรใหญ อําเภอ
ปากพนัง และอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในทองที่อําเภอชุมพลบุรี อําเภอทาตูม อําเภอโนนนารายณ
อําเภอรัตนบุรี อําเภอสนม และอําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร และในท องที่ อําเภอเดชอุดม อําเภอทุ งศรีอุด ม
อําเภอนาจะหลวย อําเภอนาเยีย อําเภอน้ําขุน อําเภอน้ํายืน และอําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และยกเลิกใน
ทองที่อําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ และอําเภอศรีราชา เฉพาะตําบลทุงสุขลา ตําบลบึง และตําบลบอวิน จังหวัด
ชลบุ รี ตั้งแต วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 เป น ต นไป เพื่ อเป น การอํานวยความยุติ ธรรมให แก ป ระชาชน สามารถเขาถึ ง
กระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เปนธรรม และเพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปโดยเสมอ
ภาคและรวดเร็วยิ่งขึ้น
11. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการยกเวนหรือลดคาธรรมเนียมตาม
กฎหมายวาดวยแร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการ
ยกเวนหรือลดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยแร พ.ศ. .... ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดหลักเกณฑ และคุณ สมบั ติของผู มีสิทธิได รับการยกเวน คาธรรมเนียมหรือลดหยอน
คาธรรมเนียม และกําหนดคุณสมบัติของผูถือประทานบัตรผูรับใบอนุญาตแตงแร หรือผูรับใบอนุญาตประกอบโล
หกรรมที่มีสิทธิไดรับการยกเวนหรือลดหยอนคาธรรมเนียมรายป โดยตองเปนผูประกอบกิจการที่รับผิดชอบตอ
สังคม มีการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม และผานเกณฑมาตรฐานเหมืองแรสีเขียว หรือตามหลักเกณฑที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกําหนด และไดรับการประกาศรายชื่อจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร หรือไดรับรางวัลหรือประกาศนียบัตรที่มีมาตรฐานสูงกวาหรือเทียบเทา
2. กรณีที่ผูประกอบกิจการยังคงรักษาเกณฑมาตรฐานการประกอบกิจการไดสูงกวามาตรฐานที่
กฎหมายกําหนด หรือเทียบเทาอยางตอเนื่องและไดรับการประกาศรายชื่อใหเปนผูประกอบการที่ไดรับรางวัลหรือ
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ประกาศนียบัตร ใหไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมรายปในปถัดไปจากปที่มีการประกาศรายชื่อ รวมถึงการตออายุ
ใหไดรับการลดคาธรรมเนียมเปนจํานวนกึ่งหนึ่งของอัตราคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
3. กรณีสถานประกอบกิจการประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือไดรับอุบัติภัย หรือตองหยุด
ประกอบกิจการอันเนื่องมาจากโรคระบาดหรือโรคติดตอ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดประกาศ
รายชื่อใหเปนผูประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไดรับอุบัติภัย หรือไดรับผลกระทบจากโรคระบาดหรือโรคติดตอ
ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมรายปในป ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไดรับอุบั ติภั ย หรือตองหยุดประกอบ
กิจการอันเนื่องมาจากโรคระบาดหรือโรคติดตอ หากในปนั้นไดชําระคาธรรมเนียมรายปไวแลวใหไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียมรายปในปถัดไปจากปที่ประสบเหตุทางธรรมชาติ รวมถึงการตออายุใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการตอ
อายุประทานบัตรและใบอนุญาตดวย
เศรษฐกิจ - สังคม
12. เรื่อง ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ แลวมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) ดังนี้
1. เห็ น ชอบโครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ เสริม สภาพคล อ งผู ป ระกอบการประมง วงเงิ น สิ น เชื่ อ รวม
10,300 ลานบาท และกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนิ นโครงการ จํานวน 2,164.1 ลานบาท ประกอบดวย
คาชดเชยดอกเบี้ย จํานวน 2,163 ลานบาท ใหผูประกอบการประมงกูในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 ตอป โดยรัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และผูป ระกอบการประมงสมทบรอยละ 4 ตอป เปนระยะเวลา 7 ป นับแตวันที่ กู
แบงเปน (1) ธนาคารออมสิน ใหผูประกอบการประมงที่มีเรือประมงขนาดตั้งแต 60 ตันกรอสขึ้นไป วงเงินสินเชื่อ
5,000 ลานบาท รวมเปนวงเงินชดเชยดอกเบี้ย จํานวน 1,050 ลานบาท และ (2) ธ.ก.ส. ใหผูประกอบการประมงที่มี
เรือประมงขนาดต่ํากวา 60 ตันกรอส วงเงินสินเชื่อ 5,300 ลานบาท รวมเปนวงเงินชดเชยดอกเบี้ย จํานวน 1,113
ลานบาท โดยใหธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพื่อเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามขั้นตอนตอไป สําหรับคาใชจายใน
การชี้ แจง ประชาสั มพั น ธ และติ ดตามโครงการ จํานวน 1.1 ลานบาท นั้น เห็ น สมควรให กษ. โดยกรมประมง
พิ จ ารณาโอนเงิน จั ด สรร เปลี่ ย นแปลงเงิ น จั ดสรร หรือ ปรับ แผนการปฏิ บั ติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนแลวแตกรณีไป
2. ให กษ. โดยกรมประมงและหนวยงานที่เกี่ยวของเรงปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
ข อ บั ง คั บ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เกี่ ย วข อ งให ถู ก ต อ งครบถ ว น รวมถึ ง การตรวจสอบรายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ
ผูประกอบการประมงในการขอสินเชื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดอยางเครงครัด โดยคํานึงถึงความ
เสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน ตลอดจนมี
การประเมินผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการเปนรายป เพื่อใหมีขอมูลในการบริหารงานอยาง
ถูกตองครบถวน สําหรับ ประกอบการกําหนดนโยบายของภาครัฐที่เหมาะสมและยั่ งยืน ตอไป ตามความเห็น ของ
สํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
กษ. รายงานวา
1. จากการประชุมหารือฟ นฟู และพัฒ นาศักยภาพการประมงไทย 6 ครั้งที่ ประชุมได นําประเด็ น
ปญหาการทําประมงจากสมาคมประมงตาง ๆ และจากชาวประมง จัดลําดับ ความเรงด วนของปญหาต าง ๆ เช น
ปญหาเรื่องสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองของผูประกอบการปญหาเรื่องแรงงานขาดแคลน ปญหาเรื่องขอกฎหมาย และ
อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องการชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการแกไขปญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไรการควบคุม (Illegal, unreported and unregulated fishing - IUU) โดยที่ประชุมไดหารือกําหนด
แนวทางแกไขปญหาเพื่อฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย สรุปได ดังนี้
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1.1 จัดหาแหลงสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองในการประกอบอาชีพ โดยผลการสํารวจความ
ตองการสินเชื่อของสมาคมการประมงแหงประเทศไทย วงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่ตองการ 10,048.44 ลานบาท เจาของ
เรือที่แจงความตองการ 2,820 ราย เรือประมง 4,822 ลํา แบงเปนเรือประมงพาณิชย 4,384 ลํา และเรือประมง
พื้นบาน 438 ลํา ซึ่งกรมประมงไดรางโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง และอยูระหวาง
การดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ (รวมถึงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในคราวนี้)
1.2 เรงรัดโครงการนําเรือออกนอกระบบ โดยกรมประมงไดดําเนินการตรวจสอบเรือประมงที่จะ
นําออกนอกระบบเพื่อจัดทํางบประมาณโดยใชเกณฑในการชดเชยตามเกณฑการประเมินราคาเรือประมง รวม 2,768
ลํา เปนเงินทั้งสิ้น 7,143.85 ลานบาท
1.3 แกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคกิจการประมงทะเลตามมาตรา 83 แหงพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กษ. โดยกรมประมงไดดําเนินการทําหนังสือเสนอตอกระทรวงแรงงาน (รง.) เปนที่
เรียบรอยแลว เพื่ อนําเขาคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (คบต.) และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปโดยทําควบคูกับการเผยแพรประชาสัมพันธสรางภาพลักษณที่ดีเกี่ยวกับแรงงานที่ทํางาน
ในเรือประมง
1.4 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไขกฎหมายพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่
แกไขเพิ่มเติม โดยกรมประมงดําเนินการประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ประมงพาณิชย ประมงพื้นบาน
และประมงนอกนานน้ํา เพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายหลัก กฎหมายลําดับรอง และกฎหมายเกี่ยวของกับ
การทําประมงนอกนานน้ําดวย ในกรอบระยะเวลา 1 เดือน เพื่อนําเสนอตอ กษ.
1.5 รวบรวมป ญหาความเดือดรอนของชาวประมง ดําเนิ น การรวบรวมประเด็น ป ญหาความ
เดือดรอนของชาวประมง จํานวน 32 ประเด็น เชน การแกไขปญหาการทําประมงนอกนานน้ํา การพิจารณาการทํา
ประมงแมงกระพรุนในเขตทะเลชายฝง การขอลดความหางซี่คราดหอย ความเดือดรอนในเรื่องการเปดระบบการ
ติดตามตําแหนงเรือประมง (Vessel Monitoring System - VMS) ของเรือที่มีใบอนุญาตถูกกฎหมาย แตไมไดออกไป
ทําการประมงเปนเวลาหลายป เปนตน
2. การปฏิ รู ป ภาคการประมงไทยในช ว งที่ ผ า นมาเป น การบริ ห ารจั ด การด านการประมงและ
การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา ปกปองคุมครองและใหความชวยเหลือผูประกอบอาชีพการประมงแบบมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทรัพยากร การใชประโยชนจากสัตวน้ําเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ที่ย่ังยืน และดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว
น้ํา อันจะนําไปสูการรักษาและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําใหอยูในระดับที่สามารถกอใหเกิดผลผลิตสูงสุดของสัตวน้ําที่
สามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน โดยไดมีการประกาศใชพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2558 และพระราชกํ าหนดการประมง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุน ายน 2560 เพื่อจัด
ระเบียบการประมงของไทยใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการปฏิรูปภาคการประมงไทย ซึ่งสงผลใหผูประกอบการ
ประมงรับภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงเรือ เครื่องมือ และอุปกรณทําการประมง รวมทั้งคาใชจายในการจาง
แรงงาน เปนเหตุใหผูประกอบการประมงประสบปญหาเรื่องสภาพคลองทางการเงิน ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชี พ และบางรายอาจต อ งใช สิ น เชื่ อ นอกระบบเพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในการทํ า การประมง เนื่ อ งจาก
ผูประกอบการประมงไมส ามารถนํ าเรือประมงมาใชเป นหลักทรัพยค้ําประกั นการกูเงินจากสถาบันการเงินได แต
อยางไรก็ตาม ปจจุบั นมีความเปน ไปไดมากขึ้นในการนําเรือมาเป นหลักทรัพยค้ําประกัน เนื่องจากมีระบบในการ
ควบคุมเรือ เชน มีการขึ้นทะเบียนเรือกับกรมเจาทา และมีการติดตั้งระบบติดตามตําแหนงเรือ (Vessel Monitoring
System - VMS) ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งสามารถทําใหทราบตําแหนงเรือ
ได
3. ในระยะเรงดวน กษ. ไดพิจารณาถึงแนวทางในการชวยเหลือผูประกอบการทั้งประมงพาณิชย
และประมงพื้น บานเพื่ อเสริมสภาพคลองในการประกอบอาชีพด วยการจัดหาแหลงสิ นเชื่อดอกเบี้ ยต่ํ า ซึ่ งจะช วย
บรรเทาความเดือดรอนของผูประกอบการประมงใหสามารถกลับมาประกอบอาชีพประมงเพื่อใหเกิดความยั่งยืนใน
อาชีพตอไป โดยจากการสํารวจขอมูลความตองการสินเชื่อโดยสมาคมการประมงแหงประเทศไทย ในเบื้องตนพบวา
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ผูประกอบการประมงมีความตองการสินเชื่อ ประมาณ 10,048 ลานบาท กษ. จึงไดจัดทําโครงการสินเชื่อเพื่อเสริม
สภาพคลองผูประกอบการประมง ซึ่งไดผานการประชุมหารือฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 6 ครั้ง (ตามขอ
1) และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ดวยแลว
4. โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วัตถุประสงค : เพื่อเสริมสภาพคลองในการประกอบอาชีพการทําการประมงโดยสนับสนุน
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหแกผูประกอบการประมงพาณิชยและประมงพื้นบาน
4.2 เป าหมาย : สนั บ สนุ น สิน เชื่อให แกผูป ระกอบการประมงพาณิ ช ย และประมงพื้ น บ านที่
ประสบปญหาขาดสภาพคลองในการประกอบอาชีพ วงเงินสินเชื่อรวม 10,300 ลานบาท
4.3 ระยะเวลาดําเนินการ :
(1) ระยะเวลาโครงการ 8 ป นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ
(2) ระยะเวลาการยื่นความประสงคเขารวมโครงการ 1 ป หรือภายในกรอบวงเงินสินเชื่อ
ตามที่กําหนด
(3) กําหนดชําระคืนเงินกูใหแลวเสร็จภายใน 7 ป นับแตวันกู
4.4 หลั กเกณฑ แ ละเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน สิน เชื่อ : ให ผู ประกอบการประมงที่
ประสงคขอรับ การสนับสนุน สิน เชื่ อ ติดต อขอสิ นเชื่อกับ ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. ตามขนาดเรือประมง กรณี
เจาของเรือที่มีขนาดเรือประมงทั้ง 2 ประเภท ใหสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารไดเพียงแหงเดียว
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
กรณีผูประกอบการที่มีเรือประมง
หลักเกณฑและเงื่อนไข
ขนาดตั้งแต 60 ตันกรอส ขึ้นไป
ขนาดต่ํากวา 60 ตันกรอส
ธนาคารผูใหกู
ธนาคารออมสิน
ธ.ก.ส.
คุณสมบัติของ
(1) เปนบุคคลธรรมดาอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ มีสัญชาติไทย หรือ
ผูประกอบการประมง
เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(2) เป นผูมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบี ยน
เรือไทย
(3) เปนผูประกอบการประมงที่มีประสบการณในการประกอบอาชีพ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
(4) เปนผูประกอบการประมงที่มี (4) กรณี ผู ป ระกอบการประมง
ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย พาณิ ช ย ต อ งมี ใบอนุ ญ าตทํ าการ
ประมงพาณิชย
ประเภทสินเชื่อ
(1) เงิ น กู ร ะยะสั้ น ตามตั๋ ว สั ญ ญาใช เงิ น หรื อ อื่ น ๆ ตามที่ ธ นาคาร
กําหนด เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
(2) เงิ น กู ร ะยะยาว เพื่ อ เป น เงิ น ทุ น ในการปรั บ ปรุ ง เรื อ ประมง
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณทําการประมง
วงเงินสินเชื่อ
สูงสุดไมเกินรายละ 10 ลานบาท สูงสุดไมเกินรายละ 5 ลานบาท
อัตราดอกเบี้ย
ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ให กูในอัต ราดอกเบี้ยรอยละ 7 ต อป
โดยเรียกเก็บจากผูกู รอยละ 4 ตอป และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให
ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส อัตรารอยละ 3 ตอป นับแตวัน กู เป น
ระยะเวลา 7 ป
ระยะการชําระคืนเงินกู
ไมเกิน 7 ป นับแตวันกู
หลักประกันการกูเงิน
ใหใชอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ดังนี้
(1) ที่ดิน ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิสามารถ
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จดทะเบียนจํานองได หรืออาคารชุด
(2) เรือประมง
(3) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
(4) บุคคลค้ําประกัน
(5) หลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
หลักเกณฑการใหสินเชื่อ
ตามเงื่อนไขของธนาคารออมสิน
ตามเงื่อนไขของ ธ.ก.ส.
การค้ําประกันสินเชื่อ โดย บสย. บสย. ควรพิ จ ารณ าคุ ณ สมบั ติ ข องผู ป ระกอบการประมง ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการค้ําประกันสินเชื่อ และวิธีปฏิบัติใน
การค้ําประกันสินเชื่อของ บสย.
4.5 วงเงินสินเชื่อโครงการ : รวม 10,300 ลานบาท ดังนี้
(1) วงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน จํานวน 5,000 ลานบาท ใหผูประกอบการประมง
ที่มีเรือประมงตั้งแต 60 ตันกรอสขึ้นไป กูเพื่อเสริมสภาพคลองในการประกอบอาชีพการทําประมง
(2) วงเงิ น สิ น เชื่ อของ ธ.ก.ส. จํ า นวน 5,300 ล า นบาท ให ผู ป ระกอบการประมงที่ มี
เรือประมงต่ํากวา 60 ตันกรอส กูเพื่อเสริมสภาพคลองในการประกอบอาชีพการทําการประมง
4.6 วงเงินงบประมาณและแหลงที่มา : 2,164.1 ลานบาท ดังนี้
(1) วงเงิ น ชดเชยดอกเบี้ ย ของธนาคารออมสิ น อั ต ราร อ ยละ 3 ต อ ป นั บ แต วัน กู เป น
ระยะเวลา 7 ป จากวงเงินสินเชื่อ 5,000 ลานบาท ปละ 150 ลานบาท รวมเปนวงเงินชดเชยดอกเบี้ย 1,050 ลาน
บาท โดยให ธนาคารออมสิน ขอรับจัด สรรงบประมาณรายจายประจํ าป จากสํ านักงบประมาณ (สงป.) ตามที่
เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินการโครงการ
(2) วงเงินชดเชยดอกเบี้ยของ ธ.ก.ส. อัตรารอยละ 3 ตอป นับแตวันกู เปนระยะเวลา 7 ป
จากวงเงินสินเชื่อ 5,300 ลานบาท ปละ 159 ลานบาท รวมเปนวงเงินชดเชยดอกเบี้ย 1,113 ลานบาท โดยให ธ.
ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปจาก สงป. ตามที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินการโครงการ
(3) คาใชจายในการดําเนินการโครงการของกรมประมงเพื่ อเป นคาใชจายในการประชุม
ชี้แจง ประชาสัมพันธโครงการ และติดตามโครงการ รวมเปนวงเงินดําเนินงาน 1.1 ลานบาท
4.7 การแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ : ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. สามารถนําคาใชจายในการกัน
สํารองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพื่อบวกกลับเปนรายไดของธนาคาร และเปนสวนหนึ่งในการปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่
เกี่ยวของตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจได และใหแยกบัญชีการดําเนินงานตามโครงการนี้
ออกจากการดําเนินงานปกติ เปนบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account - PSA)
13. เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะที่ 2 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้
1. อนุมัติใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะที่ 2
วงเงินลงทุนรวม 77,334 ลานบาท โดยใชเงินกูในประเทศจํานวน 57,999 ลานบาท และเงินรายได กฟภ. จํานวน
19,335 ลานบาท
2. เห็นชอบให กฟภ. กูเงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 57,999 ลานบาท เพื่อเปนเงินลงทุนของ
โครงการดังกลาว โดย กฟภ. จะทยอยดําเนินการกูเงินตามความจําเปนจนกวางานจะแลวเสร็จ
สาระสําคัญของเรื่อง
มท. รายงานวา
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะที่ 1
(มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒ นาระบบไฟฟาและกอสรางสถานีไฟฟาให
สามารถรองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้นไดอยางเพียงพอ และเพิ่มประสิทธิภาพ ความมั่นคงและความเชื่อถือได
ของระบบไฟฟา และลดปญหาในการปฏิบัติการ และบํารุงรักษา เปนตน นั้น โครงการดังกลาวมีผลความคืบหนาใน
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ภาพรวมของทั้งโครงการ (เดือนธันวาคม 2562) คิดเปนรอยละ 13.54 โดยมีวงเงินที่เบิกจายแลว 20,226.99 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 32.27 และวงเงินอยูระหวางดําเนินการ 40,567.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 64.72 คงเหลือ
1,884.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.01 อยางไรก็ตาม พื้นที่ใหบริการของ กฟภ. มีมากถึงรอยละ 99 ของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ ประกอบกับการใชพลังงานไฟฟาและจํานวนผูใชไฟฟามีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหจํานวนสถานี
ไฟฟ ามี ไมเพียงพอ และสายจําหน ายแตล ะวงจรต องจายไฟเปนระยะทางไกลจึงเกิดปญหาไฟตกไฟดับ และหน วย
สูญเสียสูง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการกระจายกิจการอุตสาหกรรมไปสูสวนภูมิภาค ทําให
ความตองการไฟฟามีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้น กฟภ. จําเปนตองมีการลงทุนกอสรางสถานีไฟฟา ระบบสายสง
และระบบจําหนาย รวมถึงการเพิ่มเสถียรภาพการจายไฟเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถรองรับและตอบสนองตอแผนการ
พัฒนาประเทศของรัฐบาลในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดอยางเหมาะสม เพียงพอ
กฟภ. จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะที่ 2
2. โครงการพั ฒ นาระบบส งและจํ า หน า ย ระยะที่ 2 ของ กฟภ. ได ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ กฟภ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 แลว มีรายละเอียดสรุปได
ดังนี้
หัวขอ
รายละเอียด
วัตถุประสงค
1. พั ฒ นาระบบไฟฟาและกอสรางสถานีไฟฟ าแหงใหม ให เปน สถานีไฟฟ า
อั ต โ น มั ติ ( Substation Automation System) ต า ม ม า ต ร ฐ า น
International Electrotechnical Commission 61850 ( IEC 61850)
เพื่ อให ส ามารถจายไฟฟาไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ ปลอดภัย สอดคลองตาม
มาตรฐานสากล และรองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้นไดอยางเพียงพอ
2. เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงและความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา ลดปญหา
การปฏิบัติการและบํารุงรักษา และลดหนวยสูญเสียในระบบจําหนาย
3. ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจําหนายไฟฟาในพื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และพื้นที่สําคัญใหมีขีดความมั่นคงของระบบไฟฟาที่สูงขึ้น
เปาหมาย
พื้นที่ดําเนินการ

ปริมาณงาน

กอสรางสถานีไฟฟา ระบบสายสง 115 เควี ระบบจําหนายแรงสูง 22/33 เควี
และระบบจําหนายแรงต่ํา
ประกอบดวยพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. 12 เขต ทั่วประเทศ สรุปได ดังนี้
1. ภาคเหนือ 3 การไฟฟาเขต ประกอบดวย กฟภ. เขต 1 จังหวัดเชียงใหม
กฟภ. เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก และ กฟภ. เขต 3 จังหวัดลพบุรี
2. ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ 3 การไฟฟ าเขต ประกอบดวย กฟภ. เขต 1
จังหวัดอุดรธานี กฟภ. เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี และ กฟภ. เขต 3 จังหวัด
นครราชสีมา
3. ภาคกลาง 3 การไฟฟ าเขต ประกอบดวย กฟภ. เขต 1 จังหวัดอยุธยา
กฟภ. เขต 2 จังหวัดชลบุรี และ กฟภ. เขต 3 จังหวัดนครปฐม
4. ภาคใต 3 การไฟฟาเขต ประกอบดวย กฟภ. เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี กฟภ.
เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช และ กฟภ. เขต 3 จังหวัดยะลา
รายการ

ภาค

ตะวันออก
กลาง
ใต
เฉียงเหนือ
1. ปริมาณงานกอสรางสถานีไฟฟาและระบบสายสง 115 เควี
1. ก อ สร า งสถานี
14
14
28
13
เหนือ

รวม
69
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ไ ฟ ฟ า / ล า น ไ ก
(สถานีแปลงไฟฟ า)
(แหง)
2) เพิ่ ม / เป ลี่ ย น
หมอแปลง
325
50
300
200
875
(เอ็มวีเอ)
3) สายส ง รองรั บ
สถานีไฟฟา (วงจร326
250
370
288 1,234
กิโลเมตร)
4) ติดตั้ง
Capacitor1 115
1
2
3
เควี (ชุด)
2. ปริมาณงานกอสราง/ปรับปรุงสถานีไฟฟา และระบบไฟฟา 115 เควี
เพื่อเพิ่มความมั่นคง
1) สายส ง ลู ป ไลน 2
28
230
152
136
546
(วงจร-กิโลเมตร)
2) ปรั บ ปรุ ง สถานี
2
16
4
22
ไฟฟา (แหง)
3 ) ติ ด ตั้ ง Load
Break Switch3
13
10
7
30
115 เควี (ชุด)
3. ปริมาณงานกอสราง/ปรับปรุงระบบจําหนายแรงสูง 22/33 เควี
1) กอสราง/
ปรับปรุงระบบ
2,556
2,545 3,225 2,286 10,612
จําหนายแรงสูง
(วงจร-กิโลเมตร )
2) ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ
ป องกั น /ตั ด ตอน 2,995
618 1,141
902 5,656
(ชุด)
3) ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ
ป รั บ ป รุ ง แ รงดั น
396
284
31
306 1,017
(ชุด)
4) ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ
สื่ อ สารสํ า หรั บ การ
632
923 2,200
701 4,456
ควบคุ ม ระยะไกล
(ชุด)
4. ปริมาณงานกอสราง/ปรับปรุงระบบจําหนายแรงต่ํา
1) กอสราง/
ปรับปรุงระบบ
4,819
6,039 3,506 3,896 18,260
จําหนายแรงต่ํา
(วงจร-กิโลเมตร)
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ระยะเวลาดําเนินการ
แผนการดําเนินการ

2) ก อ ส ร า ง /
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
จําหนายแรงสูงสาย 2,500
2,527 2,084 2,489 9,600
แยกย อ ย (วงจรกิโลเมตร)
3) ติ ด ตั้ ง/ปรั บ ปรุ ง
หมอแปลงจําหนาย
668
839
684
729 2,920
(เอ็มวีเอ)
4) ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ
3,998
26,597 1,049 21,511 53,155
อื่น ๆ (ชุด)
หมายเหตุ : 1Capacitor หมายถึง ตัวเก็บประจุ
2ลูปไลน หมายถึง สายสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจําหนายไฟฟา
3Load Break Switch หมายถึง อุปกรณปองกันไฟฟาลัดวงจร
6 ป (พ.ศ. 2563 - 2568)
1. การจัดโครงสรางองคกรเพื่ อใชในการบริหารโครงการ : ประกอบดวย
คณะทํางาน 2 สวน คือ สวนกลางและการไฟฟ าเขต โดยสวนกลางจะดูแล
รับผิดชอบดานการจัดหาอุปกรณหลัก งบประมาณ และภาพรวมของโครงการ
สวนการไฟฟาเขตจะดูแลรับผิดชอบดานระบบจําหนายทั้งดานการเบิกจาย
งบประมาณ และการดําเนินงานใหเปนไปตามโครงการ
2. การจัดซื้อที่ ดิน : จะดําเนินการให เป นไปตามระเบียบและวิธีป ฏิบัติของ
กฟภ. โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง ซึ่ งในการดํ าเนิ น การจั ด หาที่ ดิ น ผู อํ านวยการ
กฟภ. เขต จะแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อดําเนินการจัดหา ตรวจสอบ
และสํารวจบริเวณหรือตําแหนงที่ดินเปาหมาย สอบถามราคาที่ดิน ประเมิน
ราคาที่ ดิ น และสรุป ขอมู ลจั ดหาที่ ดิน ที่ เหมาะสมสํ าหรับ การกอสรางสถานี
ไฟฟ า เสนอคณะกรรมการจัด ซื้ อที่ ดิ น โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เพื่ อพิ จ ารณา
นํ าเสนอขออนุ มัติ จั ด ซื้ อที่ ดิ น ต อไป โดยเมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ ให จั ดซื้ อ ที่ ดิน แล ว
คณะกรรมการตรวจรับที่ดินจะดําเนินการตรวจสอบที่ดิน และโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินเปนของ กฟภ. ตอไป
3. การจัดหาวัสดุอุปกรณและจางเหมาดําเนินการ : วัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ก อ สร า งจะเป น ไปตามมาตรฐานของ กฟภ. ซึ่ ง ส ว นใหญ จะซื้ อ จาก
ภายในประเทศเปนหลัก โดยการจัดหาจะดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. การก อสราง : ดําเนิน การตามมาตรฐาน กฟภ. และมี วิศวกรของ กฟภ.
เปนผูควบคุมดูแลใหคําแนะนําและแกไขปญหาอุปสรรคอยางใกลชิด สําหรับ
การกอสรางระบบจําหนายจะดําเนินการโดยหนวยธุรกิจกอสรางของ กฟภ.
หรือจางเหมาเอกชน ทั้งนี้ จะตองอยูในการควบคุมดูแลของการไฟฟาเขต
5. การติดตามผลการดําเนินการ : สํานักงานโครงการจะติดตามประสานงาน
กั บ การไฟฟ า เขต ฝ ายปฏิ บั ติ การและบํ ารุงรัก ษา การไฟฟ าหน างาน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมขอมูลและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ตลอดเวลาของการดําเนินโครงการจัดสงใหกองโครงการ ฝายวางแผนระบบ
ไฟฟา รวบรวมจัดทํารายงานผลความกาวหนาของโครงการทุกไตรมาส เพื่อ
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รายงานผูบริหารระดับสูงของ กฟภ. และจัดสงให สศช. สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กค. และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) โดยรายงานผลความ
กาวหนาของโครงการจะประกอบดวย แผนการดําเนินโครงการ สถานะการ
จั ด ซื้ อ/จั ด จ า ง จั ด ทํ าสัญ ญา ผลการก อ สรางและการเบิ ก จายงบประมาณ
พรอมทั้ งปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ ทั้ งนี้ ในระหวางการดําเนิ น
โครงการ กฟภ. จะติดตามและตรวจสอบความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้นจริง
กับ ที่ ไดคาดคะเนไวต อนเริ่มจัดทํ าโครงการตลอดเวลาเพื่ อปรับ เปลี่ ยนแผน
ดําเนินโครงการ เชน การออกแบบ การกําหนดแผนการกอสราง การจัดหา
วั ส ดุ อุ ป กรณ เป น ต น ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการใช ไฟฟ า ที่ เปลี่ ย นไป
เพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
คาใชจายและแหลงที่มา วงเงินลงทุนรวม 77,334 ลานบาท ประกอบดวย
1. เงินกูในประเทศ 57,999 ลานบาท
2. เงินรายได กฟภ. 19,335 ลานบาท
ทั้งนี้ การดําเนินการโครงการฯ ไมกอใหเกิดภาระตองบประมาณ หรือภาระ
ทางการคลังในอนาคต ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 มาตรา 27
ผลตอบแทนของโครงการ 1. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ สรุปได ดังนี้
อัตราสวน
อัตรา
มูลคาปจจุบัน
ผลประโยชนตอ
ผลตอบแทน
ผลตอบแทน
สุทธิ (NPV)
เงินลงทุน
(รอยละ)
(ลานบาท)
(B/C Ratio)
ท า ง ก า ร เ งิ น
9.55
1.03
16,993
(FIRR)
ทาง
เศรษฐศาสตร
17.18
17.18
35,252
(EIRR)
2. ผลตอบแทนของโครงการแยกตามภาคตาง ๆ ได ดังนี้

ประโยชน
ของโครงการ

ผลตอบแทน
ผลตอบแทน
ทางการเงิน
ทางเศรษฐศาสตร
ภาค
FIRR
B/C
EIRR
B/C
(รอยละ) Ratio
(รอยละ)
Ratio
เหนือ
6.05
0.99
10.35
1.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ 9.25
1.02
15.99
1.05
กลาง
13.12
1.07
23.30
1.18
ใต
5.84
0.98
10.83
1.01
รวม
9.55
1.03
17.18
1.09
1. รองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้นจาก 21,354 เมกะวัตต ในป 2561
เปน 26,466 เมกะวัตต ในป 2568 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป
รอยละ 3.11
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การประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

2. การใหบริการ คาดวาจะมีผใู ชไฟฟาเพิ่มขึ้นจาก 19.52 ลานราย ในป 2561
เปน 23.09 ลานราย ในป 2568 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มเฉลี่ยตอปรอยละ 2.43
3. ระบบไฟฟามีความปลอดภัยตอผูใชไฟฟา และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4. ลดปญหาไฟฟาตก ไฟฟาดับ และหนวยสูญเสียในระบบไฟฟา
5. ลดปญหาในดานการปฏิบัติ และการซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา
6. สนับสนุนการพัฒ นาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่
กระจายไปสูสวนภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล
ฯลฯ
การกอสรางสถานีไฟฟาเปนการกอสรางในพื้นที่ของ กฟภ. ไมมีการดําเนินงาน
ที่ จ ะขั ด ต อ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ ข อ ห า มทางกฎหมาย รวมทั้ งไม มี ก าร
ดําเนินการที่จะสงผลกระทบรายแรงตอสิ่งแวดลอมหรือพื้นที่ขางเคียง และ
การกอสรางสายสงและระบบจําหนายไฟฟาดําเนิน การในพื้น ที่ริมถนนทาง
หลวง (Right of Way) โดยการกอสรางดังกลาวเปนการดําเนินการในพื้นที่ที่
จํากัดและระยะเวลาสั้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอพื้นที่ขางเคียงที่สามารถ
เห็นไดชัดเจน ไดแก ผลกระทบในเรื่องเสียง ฝุน และของเสียในชวงระยะเวลา
กอสรางที่จะมีปริมาณมากกวาในชวงเวลาปกติเล็กนอยและไมสงผลกระทบกับ
ชุ มชนในช วงเวลากลางคืน ซึ่งเป น ช ว งเวลาพั กผอนของผูคน อยางไรก็ตาม
กฟภ. มีมาตรการดูแลใหการกอสรางดําเนินไปอยางปลอดภัย มีอาชีวอนามัย
และส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มและพื้ น ที่ ใกล เ คี ย งให น อ ยที่ สุ ด ในช ว ง
ระยะเวลาการจ า ยไฟและการบํ า รุ งรั ก ษาอุ ป กรณ ซึ่ งอาจเกิ ด ผลกระทบ
เนื่องจากเกิดการรั่วซึมของน้ํามันหมอแปลงที่ปนเปอนสูดินและแหลงน้ํา หรือ
เกิดกาซซึ่งกอใหเกิดภาวะเรือนกระจก ทั้งนี้ กฟภ. มีการวางแผนงานติดตาม
เฝาระวังและตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ และสิ่งแวดลอมในพื้นที่สถานีไฟฟาเปน
ประจําเพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม

14. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนความตองการอัตรากําลังโรงพยาบาลศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
(พ.ศ. 2564 - 2566) ภายใตโครงการผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2556 - 2560)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนความตองการอัตรากําลังโรงพยาบาลศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (รพศ.มฟล.) (พ.ศ. 2564 - 2566) ภายใตโครงการผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศไทย (พ.ศ.
2556 - 2560) จํ า นวน 1,575 อั ต รา งบประมาณทั้ ง สิ้ น 401.87 ล า นบาท ตามที่ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ
ทั้ ง นี้ การจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป เ พื่ อ รองรั บ แผนความต อ งการอั ต รากํ า ลั งของ
โรงพยาบาลศูนยการแพทยดังกลาว เห็นควรใหมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ เพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนเหมาะสม โดยคํานึงถึงศักยภาพใน
การสรรหา ความสามารถในการบรรจุอัตรากําลังและพิจารณานําเงินนอกงบประมาณมาสมทบ อยางไรก็ดี หากใน
อนาคตโรงพยาบาลมี เงิน รายไดเพี ยงพอตอการจัดบริการตามแผนการเป ดให บริการโรงพยาบาลศูนย การแพทย
มหาวิทยาลัย แม ฟาหลวงแลว ให เบิ กจ ายค าใชจ ายบุ คลากร ตามแผนความตองการอั ตรากํ าลังโรงพยาบาลศู น ย
การแพทย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จากเงินรายไดดังกลาว สําหรับอัตราคาจางใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
อว. รายงานวา
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1. รพศ.มฟล. ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 โดยตั้งอยูบนพื้นที่จํานวน
137 ไร มีจํานวนอาคารทั้งหมด 2 หลัง เปดใหบริการตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ในแผนกผูปวยนอก ผูปวยใน สูติ
นารี กุมารเวช อายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก จักษุ หู คอ จมูก อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
พยาธิวิทยา รังสีวิทยา กายภาพบําบัด รวมถึงอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปจจุบันมีจํานวนผูมารับบริการในสวนของผูปวย
นอกเฉลี่ยจํานวน 500 คน/วัน ผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเฉลี่ย จํานวน 90 คน/วัน รวมทั้งสิ้น 590 คน/วัน คิดเปน
215,350 คน/ป มีจํานวนเตียงที่เปดใหบริการ 156 เตียง และมีอัตรากําลังจากการสนับสนุนของสํานักงบประมาณ
(สงป.) จํ านวน 70 อั ตรา ประกอบด วยบุ คลากรกลุมบริการเฉพาะทาง 52 อัตรา และกลุมสนั บ สนุน 18 อัตรา
อย างไรก็ ดี จํา นวนเตี ย งและอั ตรากํ าลั งดั งกล าวไมเพีย งพอตอการปฏิ บัติงานของ รพศ.มฟล. ในการรองรับ การ
ใหบริการตรวจรักษาเพื่อผูปวยในเขตภาคเหนือตอนบน (เขตสุขภาพที่ 1) และเขตอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและโดยที่
รพศ.มฟล. เปนโรงพยาบาลที่ มฟล. ไดรับอนุมัติใหดําเนินการกอสรางภายใตโครงการผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2556 – 2560 (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และ 14 ตุลาคม 2557) ซึ่งตองมีอัตรากําลังบุคลากร
ทั้งฝายแพทย ฝายพยาบาล ฝายเทคนิค ฝายสหวิชาชีพ ตลอดจนฝายสนับสนุน รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,500 อัตรา
ดังนั้น รพศ.มฟล. จึงไดจัดทําแผนความตองการอัตรากําลัง ตามแนวทางการวิเคราะหภาระงานของสถานบริการใน
สังกั ดสํ านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข เพื่ อคํานวณอัตรากําลังที่จําเปนในการขยายขนาดการใหบริการ จาก
อัต รากํ าลั ง 70 อั ต รา ในป จจุ บั น เป น อั ต รากําลัง 1,645 อัต รา (เพิ่มขึ้ น 1,575 อั ต รา) ภายในป งบประมาณ
พ.ศ. 2566
2. การขออัตรากําลังของ รพศ.มฟล. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
2.1 จัดหาบุคลากรทางการแพทยและวิชาชีพดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ เพื่อใหเพียงพอตอ
การใหบริการรักษาแกประชาชน และผูปวยไดไมต่ํากวาปละ 460,000 คน1
2.2 จั ดหาบุ ค ลากรทางการแพทยเพื่ อ รองรับ การเป น สถานฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น คลินิ ก
สําหรับนักศึกษาแพทย มฟล. ตามโครงการผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2560
2.3 จัดหาบุคลากรทางการแพทยเพื่อรองรับภารกิจดานวิจัยทางคลินิกและการวิจัยดาน
สาธารณสุขที่เกี่ยวของตามบทบาทและสถานภาพของ รพศ.มฟล. และในฐานะที่เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูง
ที่มีภารกิจวิจัยทางการแพทยรวมอยูดวย ตลอดจนรองรับภารกิจทั้งดานการใหบริการและการวิจัยของศูนยความเปน
เลิศทางการแพทยดานตาง ๆ ไดแก ศูนยความเปนเลิศดานโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนยความเปนเลิศดานออรโธ
ปดิกส ศูนยความเปนเลิศดานมะเร็งวิทยา ศูนยความเปนเลิศดานอายุรศาสตรโลหิตวิทยา
3. อัตรากําลังที่ รพศ.มฟล. เสนอขอรวมทั้งสิ้น 1,575 อัตรา แบงเปนกลุมผูบริหาร 5 อัตรา กลุม
บริการเฉพาะทาง 1,112 อัตรา กลุมสนับสนุน 332 อัตรา และกลุมแพทยผูเชี่ยวชาญ 126 อัตรา และจําแนกตาม
กลุมภารกิจได ดังนี้
หนวย : อัตรา
ตําแหนง
แผนป 2564
แผนป 2565
แผนป 2566
รวมทั้งสิ้น
กลุมผูบริหาร
5
5
1) ภารกิจดานอํานวยการ
กลุมสนับสนุน
49
35
23
107
2
2) ภารกิจดานบริการปฐมภูมิ
กลุมบริการเฉพาะทาง
6
3
3
12
กลุมสนับสนุน
2
2
4
3
3) ภารกิจดานสนับสนุนบริการสุขภาพและพัฒนาระบบบริการ
กลุมบริการเฉพาะทาง
14
11
7
32
กลุมสนับสนุน
79
49
35
163
4
4) ภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
กลุมบริการเฉพาะทาง
78
68
62
208

24
กลุมสนับสนุน
2
1
2
5
กลุมแพทยผูเชี่ยวชาญ
52
41
33
126
5) ภารกิจดานบริการพยาบาล
กลุมบริการเฉพาะทาง
327
278
255
860
กลุมสนับสนุน
18
13
12
43
6) ภารกิจดานผลิตบุคลากรทางการแพทย
กลุมสนับสนุน
3
5
2
10
รวมกลุมผูบริหาร
5
5
รวมกลุมบริการเฉพาะทาง
425
360
327
1,112
รวมกลุมสนับสนุน
153
105
74
332
รวมกลุมแพทยผูเชี่ยวชาญ
52
41
33
126
รวมทั้งสิ้น
635
506
434
1,575
4. ดานงบประมาณ โรงพยาบาลฯ มีความจําเปนที่จะตองขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากําลังรวมทั้งสิ้น 401.87 ลานบาท
ความตองการ
แผนการใหบริการของ อัตรากําลังที่เสนอขอ งบประมาณที่เสนอขอ
อัตรากําลัง
รพ.ศูนยการแพทย
(อัตรา)
(ลานบาท)
มฟล. (เตียง)
ปงบประมาณ 2564
244 (เพิ่มขึ้น 88)
635
162.85
ปงบประมาณ 2565
323 (เพิ่มขึ้น 79)
506
128.05
ปงบประมาณ 2566
411 (เพิ่มขึ้น 88)
434
110.97
รวม
411
1,575
401.87
5. กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) เห็ น ชอบกั บ แผนความต อ งการอั ต รากํ า ลั ง รพศ.มฟล.
(พ.ศ. 2564 - 2566) ภายใต โครงการผลิ ต แพทย เพิ่ มแห งประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2560 ตามที่ มฟล. เสนอ
เนื่องจากมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ ภายใตยุทธศาสตรการจัดตั้งศูนยความเปน
เลิศทางการแพทย สถาบัน ทางการแพทยและสถาบั นทางการศึกษาตาง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว
(5 – 10 ป ) ที่ สธ. กํ าลั งดํ าเนิ นการ [ซึ่งอยูในขั้น ตอนการพิ จารณาของสํานั กงานสภาพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติ (สศช.) กอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป]
5.1 ในระยะแรก ป พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเปดบริการ 244 เตียง ตองการอัตรากําลัง 635 คน
โดยอ างอิ งกรอบอั ตรากํ าลั งของโรงพยาบาลศู น ยระดับ ตติย ภูมิชั้น สูง ขนาดนอยกวา 700 เตีย ง ตามเกณฑ สธ.
ที่เสนอได สวนการจัดสรรงบประมาณดานบุคลากรใหเปนไปตามการพิจารณาของ สงป.
5.2 ในระยะที่ 2 ป พ.ศ. 2565 – 2566 จะเปดใหบ ริการเพิ่ มเติ มอี ก 167 เตียง (79 +
88 เตียง) รวมเปน 411 เตียง (ครบตามเปาหมายที่ตั้งไว) ตองการอัตรากําลังเพิ่มเติมอีก 940 คน (560 + 434 คน)
นั้น ควรพิจารณาถึงจุดเนนสําคัญของ รพศ.มฟล. ตามความตองการจําเปนของบริบทในพื้นที่ และควรคํานึงถึงผลการ
ดําเนินงานของ รพศ.มฟล. พ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบการพิจารณาดวย
5.3 เห็ น ควรให โรงพยาบาลศูน ยการแพทย มฟล. ประสานเชื่อมโยงการบูรณาการการ
ดําเนินงานรวมกันกับหนวยงานดานสุขภาพที่มีอยูแลวของ สธ. และหนวยงานดานสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในทุก
ระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (นาน พะเยา เชียงราย แพร) เพื่อลดความ
ซ้ําซอนในการลงทุนและเกิดความคุมคาในการใชทรัพยากร รวมทั้งตอบสนองปญหาสุขภาพของประชาชน
-----------------------------------------------------------------------1 ประมาณการคาเฉลี่ยของผูรับบริการของ รพศ.มฟล. ป 2564 : 346,750 คน ป 2565 : 485,450 คน และ ป 2566
: 565,750 คน
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2ภารกิจดานบริการปฐมภูมิ

ไดแก งานเวชกรรมสังคมและงานสุขศึกษา และงานการพยาบาลชุมชนและหนวยพื้นที่
ไดแก งานสารสนเทศทางการแพทย งานประกันสุขภาพ
งานสิทธิประโยชนผูปวยและสังคมสงเคราะห เปนตน
4ภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ไดแก งานใหบริการทางการแพทยตาง ๆ เชน เวชศาสตรฉุกเฉิน อายุรกรรม
ศัลยกรรม ออรโธปดิกส นิติเวช จิตเวช เภสัชกรรม เปนตน
3ภารกิจดานสนับสนุนบริการสุขภาพและพัฒนาระบบบริการ

15. เรื่อง เสนอแนะแนวทางในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายที่
หลากหลาย และคูมือการจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชนศึกษา สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําแนวทางในการสงเสริมสิทธิ
มนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายที่หลากหลาย และคูมือการจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชน
ศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใชประโยชนในการสรางความตระหนักและสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทยตอไป ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เสนอ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับแนวทาง
ดังกลาวไปพิจารณาใชประโยชนตามความเหมาะสมและสอดคลองกับหนาที่และอํานาจตอไป
2. เห็น ชอบให สงความเห็ น และขอเสนอแนะของกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่ นคงของ
มนุ ษย กระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัต กรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม
กระทรวงวัฒนกรรม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันพระปกเกลาใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กสม. รายงานวา กสม. ไดพัฒนาการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจในการเสริมสรางทุกภาคสวน
ของสังคมให ตระหนั กถึงความสําคัญ ของสิทธิมนุ ษยชน อัน จะเปน รากฐานในการสรางวัฒ นธรรมการเคารพสิ ทธิ
มนุษยชนใหนํามาซึ่งความผาสุกของสังคมและประเทศชาติตอไป ทั้งนี้ ไดดําเนินการโดยมุงหมายใหเกิดการสงเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชนอยางเปนระบบ ดังนี้
1. การสงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการเผยแพรความรูและพัฒนาความ
เข ม แข็ งด านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน อั น จะช ว ยสร างเสริม ให เจาหน าที่ ของรัฐ เกิ ดความตระหนั กถึ งความสําคัญ ของสิ ท ธิ
มนุษยชน และทําหนาที่บังคับใชกฎหมายและดําเนินงานตาง ๆ ตามหนาที่และอํานาจของแตละหน วยงาน โดย
คํานึ งถึ งผลกระทบด านสิ ทธิมนุษยชนที่อาจะเกิด ขึ้น กับ ประชาชน สรางความเท าเทียมกัน ในเรื่องสิ ทธิ เสรีภ าพ
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพื่อใหเปนไปตามความมุงหมายดังกลาว กสม. ไดดํานินการอยางมีสวน
รว มกั บ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาใน กสม. ผู แทนสถาบั น การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และผู แทน
หนวยงานที่เกี่ยวของดานการศึกษาและกระบวนการยุติธรรมจัดทําหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุมเปาหมาย
ตาง ๆ เพื่อเผยแพรใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม และสงเสริมสิทธิมนุษยชนใหครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกภาค
สวนในสังคม ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่
มุงเนนที่จะกอใหเกิดสังคมแหงความเสมอภาค โดยไมทอดทิ้งใครไวเบื้องหลัง สรางโอกาสที่เปนธรรม โดยไมแบงแยก
และคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายที่
หลากหลาย ประกอบดว ย หลั กสู ตรสิ ทธิ มนุ ษยชนศึกษาพื้น ฐาน หลักสูตรสิทธิมนุษ ยชนศึกษาในกระบวนการ
ยุติธรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสําหรับนักบริหารระดับสูง และหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
สําหรับรัฐวิสาหกิจ
2. การสงเสริมเผยแพรใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแตละบุคคลที่ทัดเทียมกัน
และการเคารพสิ ท ธิม นุ ษ ยชนของบุ คคลอื่ น ซึ่ งอาจแตกตางกัน ในทางวัฒ นธรรม ประเพณี และศาสนา โดยได
ประสานความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกํากับดูแลสถานศึกษาในสังกัดกวา 30,000 แหง มีบุคลากรทาง
การศึ ก ษากว า 400,000 คน ทํ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น และให ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแก เด็ ก นั ก เรี ย นในประเทศกว า
7,000,000 คน ดํ าเนิ น การอย างมี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า คู มื อ การจั ด การเรี ย นรู สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาสํ า หรั บ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนแนวทางอยางเปนระบบในการสรางเสริมสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่ง
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยชวงวัยเรียน/วัยรุนตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ดานการ
พัฒ นาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยโดยคูมือการจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับการศึกษา
พื้นฐาน ประกอบดวย คูมือการจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ชวงชั้น (ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
ตอนตน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
16. เรื่อง ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนกรณีผูประกอบอาชีพ
ประมงไดรับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแกไขปญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร
การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการพิจารณาคํารองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวม 4 ประเด็น
2. รับทราบขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน กรณี ผู
ประกอบอาชีพประมงไดรับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแกไขปญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)
3. มอบหมายให ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ ม
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางดังกลาว ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ตามขอ 2 ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กสม. รายงานวา ไดรับเรื่องรองเรียนจากนายบุญยง นิ่วบุตร นายกสมาคมชาวประมงอําเภอบาน
แหลม จั งหวั ด เพชรบุ รี วาชาวประมงประมาณ 100 ราย ได รับ ผลกระทบในการประกอบอาชี พประมงจากการ
ดําเนินการของคณะรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) โดยสหภาพยุโรปไดกลาวหาประเทศไทยวา มี
การทํ า ประมงที่ ผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร ก ารควบคุ ม (Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing : IUU Fishing) ถึงแม วาคณะรัฐมนตรีและ กษ. จะดํ าเนิ น มาตรการต าง ๆ เพื่ อใหการทํ าประมงสามารถ
ดําเนินการไดอยางยั่งยืนและเปนระบบแลวก็ตาม แตการดําเนินการดังกลาวยังขาดความเขาใจในหลายประเด็น
โดยเฉพาะบริบ ทของประมงวิ ถีไทย และการแกไขป ญ หาที่ ไมเป น ธรรมกอให เกิ ดภาระเกิ น ความจําเปน ในการ
ประกอบอาชีพประมง จึงขอใหตรวจสอบในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1.1 การจัดการ การขึ้นทะเบียน และการตรวจสอบแรงงาน
1.2 การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ศูนยควบคุมการแจงเรือเขา – ออก
1.3 ปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเกี่ยวของกับการหามและจํากัดการใช
เครื่องมือประมงบางประเภท
1.4 มาตรการเยียวยาผูประกอบอาชีพประมงที่ไดรับผลกระทบและแนวทางในการรับซื้อ
เรือคืน
2. กสม. ไดพิจารณาคํารอง ในประเด็นตาง ๆ ตามขอ 1.1 – 1.4 แลว เห็นควรใหยุติเรื่องทั้ง 4
ประเด็น ดังนี้
2.1 กรณี การจัดการ การขึ้นทะเบียน และการตรวจสอบแรงงานเห็ นวา แมการกําหนด
ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการ การขึ้นทะเบียน และการตรวจสอบแรงงานของคณะรัฐมนตรีและ กษ. โดย
หนวยงานในสังกัดจะเปนการเพิ่มขั้นตอนการดําเนินการในการประกอบอาชีพประมงของสมาชิกสมาคมชาวประมง
อําเภอบานแหลม แตเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคของการดําเนินการที่เปนไปเพื่อการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการใช
แรงงานผิดกฎหมาย และเพื่อคุมครองสวัสดิภาพในการทํางานของแรงงานในภาคการประมงทั้งแรงงานไทยและ
แรงงานตางดาว
2.2 กรณีการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ศูนยควบคุมการแจงเรือเขา-ออก เห็นวา
แมการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ศูนยควบคุมการแจงเรือเขา – ออก จะกระทบตอเสรีภาพในการประกอบ
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อาชีพของสมาชิกสมาคมชาวประมงอําเภอบานแหลม แตการดําเนินการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบติดตาม
ควบคุมและเฝาระวังการทําการประมงใหมีประสิทธิภาพ ทั้งเปนการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่โดยไดแกไขปรับปรุงเปนระยะและจัดอบรมสราง
ความเขาใจใหแกพนักงานเจาหนาที่อยางตอเนื่อง
2.3 กรณีปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเกี่ยวของกับการหามและจํากัด
การใชเครื่องมือประมงบางประเภท เห็นวา กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวของกับการอนุญาตใหผูป ระกอบอาชีพ
ประมงใช เครื่ อ งมื อ ประมงชนิ ด ใดนั้ น เป น กรณี ที่ ค ณะรัฐ มนตรี และ กษ. พิ จ ารณาถึ งเรื่อ งการบริห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเล และความเหมาะสมของพื้นที่แมอาจกระทบตอเสรีภาพในการประกอบอาชีพของสมาชิกสมาคม
ชาวประมงอําเภอบานแหลม แตการดําเนินการดังกลาวเปนการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําและการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ เพื่อรักษาหรือฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําและใหเกิดการใชประโยชนจากทะเลอยางยั่งยืน
2.4 กรณีมาตรการเยียวยาผูประกอบอาชีพประมงที่ไดรับผลกระทบและแนวทางในการรับ
ซื้อ เรื อ ประมงคื น เห็ น ว า แม ป จ จุ บั น การดํ า เนิ น การโครงการการนํ าเรือ ประมงออกนอกระบบเพื่ อการจัด การ
ทรัพ ยากรประมงทะเลที่ ยั่ งยื น โดยกรมประมงจะยังไมแลว เสร็จ ยังคงมีเรือประมงที่เขารวมโครงการและรอการ
พิจารณาเพื่อรับการชดเชยเยียวยาและบรรเทาผลกระทบ จึงอาจกระทบตอสิทธิของบุคคลในทรัพยสินของสมาชิก
สมาคมชาวงประมงอําเภอบานแหลมแตเปนเรื่องที่อยูระหวางการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกรมประมง
3. นอกจากนี้ กสม. ได มี ขอ เสนอแนะมาตรการหรือ แนวทางในการสงเสริมและคุม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชน กรณี ผูประกอบอาชีพประมงไดรับ ผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแกไขป ญหาการทําประมงที่ ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)
ตอคณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยคณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให กษ. และคณะกรรมการนโยบายการ
ประมงแหงชาติรวมกันแกไขปญหาอยางเปนระบบ ดวยการเปดโอกาสใหผูประกอบอาชีพประมงทุกกลุม รวมทั้ง
ประชาชนและชุมชนในทองถิ่นที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแกไขปญหาการทําประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ตั้งแตป 2558 เปนตนมาไดนําเสนอปญหาความเดือดรอนหรือ
ความเสียหายที่ไดรับ รวมถึงมีสวนรวมเสนอแนวทางแกไขปญหาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
อยางสมดุลและยั่งยืน และหากมีกรณีใดที่ตองดําเนินการเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายใหแกประชาชน
หรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบควรดําเนินการอยางเปนธรรมและโดยไมชักชา
17. เรื่อง รายงานความคืบหนาการจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานสําหรับผูประกันตนที่ไดรับผลกระทบจาก
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบรายงานความคื บหน าการจายประโยชนทดแทนกรณี วางงานสําหรับ
ผูประกันตนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามกฎกระทรวง
การได รับ ประโยชน ทดแทนในกรณี ว างงานอั น เนื่ องจากได รับ ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิ จ พ.ศ. 2563 และ
กฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดตอ
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ พ.ศ. 2563 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอดังนี้
สาระสําคัญ
ตามที่ คณะรัฐมนตรีในการประชุ มเมื่ อวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติรับ ทราบตามที่ กระทรวง
แรงงานเสนอ รายงานผลการจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานสําหรับผูประกันตนที่ไดรับผลกระทบจากการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แลวนั้น กระทรวงแรงงานโดยสํานักงานประกันสังคม ขอ
รายงานความคืบหนา ดังนี้
1. กระทรวงแรงงานโดยสํ านั กงานประกัน สังคม ไดพิจ ารณาวินิจ ฉัยสั่งจายไปแลว ณ วัน ที่ 21
พฤษภาคม 2563 จํานวน 1,095,399 ราย เปนเงิน 6,052 ลานบาท
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2. กระทรวงแรงงานโดยสํ านั กงานประกัน สั งคม ไดมีการติ ดตามนายจ างที่ ยั งไม ได ออกหนั งสือ
รับรองการขอรับประโยชนทดแทน จํานวน 29,406 ราย โดยใหหนวยปฏิบัติดําเนินการ ดังนี้
1) จั ด ตั้ ง ศู น ย รั บ เรื่ อ งร อ งทุ ก ข / อุ ท ธรณ COVID-19 ณ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ รวมทั้งสวนกลาง ณ สํานักงานประกันสังคม สํานักงานใหญ ตั้งแต
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป
2) มีหนังสือแจงสถานประกอบการที่ยังไมไดออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชนทดแทน
ใหตรวจสอบและสงชื่อลูกจางที่ยังไมไดรับเงิน เพื่อดําเนินการจายเงินประโยชนทดแทนกรณีวางงาน โดยใหยื่นเรื่องได
ที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ
3) มี ห นั งสื อ แจ งผู ป ระกั น ตนที่ ยั งไม ได รั บ เงิ น ให ยื่ น ร อ งทุ ก ข / อุ ท ธรณ ได ที่ สํ า นั ก งาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

18. เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปญหาบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
คณะรั ฐ มนตรีมี มติ เห็ น ชอบตามผลการหารือระหวางรองนายกรัฐ มนตรี (นายวิษ ณุ เครืองาม)
รัฐ มนตรีว าการกระทรวงการคลั ง รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงคมนาคม และปลัด กระทรวงการคลัง เมื่ อ วัน ที่ 25
พฤษภาคม 2563 กรณีการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปญหาบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอดังนี้
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มีม ติ เมื่ อวัน ที่ 19 พฤษภาคม 2563 เห็ น ชอบให บ ริษั ท การบิ น ไทย จํากั ด
(มหาชน) เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการภายใตคําสั่งศาลตามกฎหมายลมละลาย และใหกระทรวงการคลัง กระทรวง
คมนาคม และบริษัท การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) รับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสวน
ราชการที่ เกี่ ย วข อ งไปดํ า เนิ น การในส ว นที่ เกี่ ย วข อ ง นั้ น รองนายกรั ฐ มนตรี (นายวิษ ณุ เครือ งาม) ได ห ารือ กั บ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และปลัดกระกระทรวงการคลังแลว เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2563 มีความเห็นรวมกันวา
1. ในขณะที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติเรื่องนี้ บริษั ท การบิ น ไทย จํ ากัด (มหาชน) ยังคงมี ส ถานะเป น
รัฐวิสาหกิจและอยูในการกํากับดูแลของกระทรวงคมนาคม แตบั ดนี้ กระทรวงการคลังไดลดสัดสวนการถือหุ นใน
บริษัทฯ จึงทําให บริษัทฯ พนจากสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจแลวโดยเด็ดขาด เพียงแตกระทรวงการคลังยังคงถือหุน
จํานวนมากประมาณรอยละ 48 สวนภารกิจที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหกระทรวงคมนาคม เตรียมความพรอมให
บริษัทฯ เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ และดูแลใหบริษัทฯ ตรวจสอบ จัดเตรียมเอกสารและแนวทางที่เกี่ยวของนั้น
กระทรวงคมนาคมไดมอบใหบริษัทฯ ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปแลว
2. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามการดําเนินการแกไขปญหาบริษัทการ
บินไทย จํากัด (มหาชน) แลว ซึ่งจากการหารือเห็น ชอบใหมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนกระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม และผูทรงคุณวุฒิ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
การดําเนินการแกไขปญหา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ส ว นการติ ด ตามดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ตามสั ด ส ว นของหุ น ย อ มอยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ ข อง
กระทรวงการคลัง และการประสานงานกับกระทรวงคมนาคม บริษัทฯ ก็สามารถดําเนินการไดโดยตรงอยูแลวหรือ
อาจใชชองทางคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหมก็ได
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินการแกไข
ปญหา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการภายใตคําสั่งศาลตามพระราชบัญญัติลมละลาย
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พ.ศ. 2483 และใหกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) รับไปดําเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและความเห็นของหนวยราชการที่เกี่ยวของ นั้น
แมผลจากการนี้จะทําใหบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พนจากการเปนรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด
และกระบวนการฟนฟูกิจการจะเปนไปตามขั้นตอนและอยูในอํานาจหนาที่ของผูเกี่ยวของตามกฎหมายโดยเฉพาะก็
ตาม แตโดยที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังยังคงมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทเปนจํานวนมาก อีกทั้งการประกอบ
กิจการของบริษัทซึ่งยังสามารถดําเนินการตอไปได เกี่ยวพันกับกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการ อันตอง
อาศัยการอํานวยความสะดวกจากภาครัฐ และการประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และรัฐยังจําเปนตองคุมครอง
สิทธิของประชาชนและประโยชนสาธารณะ คณะรัฐมนตรีจึงควรมีโอกาสรับทราบความคืบหนาในการดําเนินการเปน
ระยะ ๆ โดยมีระบบกลัน่ กรอง และชวยตรวจสอบในสวนของภาครัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหมีคณะกรรมการติดตามการดําเนินการแกไขปญหา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ประกอบดวย
(1) นายวิษณุ เครืองาม
ประธาน
รองนายกรัฐมนตรี
(2) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ
กรรมการ
(3) นายประสงค พูนธเนศ
กรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง
(4) นายชัยวัฒน ทองคําคูณ
กรรมการ
ปลัดกระทรวงคมนาคม
(5) นายชยธรรม พรหมศร
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน
การขนสงและจราจร
(6) นายวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ
กรรมการ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
(7) นายปกรณ นิลประพันธ
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(8) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
(9) นายประภาศ คงเอียด
กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ขอ 2 ใหคณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจดังนี้
(1) เปนตัวแทนภาครัฐในการติดตามการดําเนินการแกไขปญหาบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการภายใตคําสั่งศาลและการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทุกขั้นตอน
(2) ใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ แกไขปญหาบริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของภาครัฐโดยไมเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของ
ศาล
(3) กลั่ น กรอง ตรวจสอบ และอํานวยความสะดวกหรือประสานงานกับ ผู เกี่ย วข องเพื่ อ
ประโยชนแกกระบวนการฟนฟูกิจการ และการดําเนินกิจการของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตามที่มีการรอง
ขอ และไมขัดตอกฎหมาย
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(4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(5) รายงานการปฏิบัติงานพรอมทั้งเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเปนระยะ ๆ
ขอ 3 คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได
ให ค ณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และคณะทํ า งานได รั บ เบี้ ย ประชุ ม หรื อ ค า ใช จ า ยตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
19. เรื่อง การขยายกรอบระยะเวลาและของบประมาณโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ปการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการการขยายกรอบระยะเวลาโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562/63 (จากเดิม กําหนดชวงเวลาเพาะปลูกระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31
พฤษภาคม 2563 เป น ระหว างวั น ที่ 1 มิ ถุน ายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) ภายในกรอบจํานวนเกษตรกร
452,000 ครัวเรือน ตามที่กระทรวงพาณิ ชย (พณ.) เสนอ โดยในสวนของงบประมาณให พณ. ทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณ
20. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ข ยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท อ งที่ ทั่ ว
ราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ตามที่สํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติ (สมช.) เสนอ
สมช. เสนอวา
เรื่องเดิม เมื่อวัน ที่ 28 เมษายน 2563 นายกรัฐ มนตรีโดยความเห็ น ชอบของคณะรัฐ มนตรีมีมติ
เห็นชอบใหการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ตั้งแต
วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2563 และสิ้ นสุ ดในวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่ อบั งคับ ใชอํานาจตามพระราชกํ าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แกไขปญหาการแพรระบาดของเชื้อโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศ
การดําเนินการที่ผานมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 สํานักงานฯ ในฐานะสํานักงาน
ประสานงานกลาง ศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.) ไดเชิญหัวหนาศูนยปฏิบัติการตามพระราชกําหนดฯ ใน
ดานตาง ๆ ผูแทนสวนราชการและประชาคมขาวกรองเขารวมการประชุม โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
เปนประธาน เพื่ อประเมินผลการปฏิบัติของสวนราชการตาง ๆ ภายใตสถานการณ ฉุกเฉิน และพิจารณากําหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในหวงตอไปเพื่อลดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. ที่ประชุมมีความเห็นสอดคลองกันวาการบังคับใชอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังมีความจําเปน เนื่องจากจะชวยสรางระบบการบริหารจัดการในเชิงบูรณาการที่
ดีใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อชะลอ ควบคุม และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 และยัง
ชวยสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนเอกภาพ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง อีกทั้ง
ยังเปนการสรางมาตรฐานกลางดานสาธารณสุขและชวยเยียวยาประชาชนไดอยางครอบคลุมภาพรวมของประเทศอีก
ดวย
2. ที่ ป ระชุมให ขอสั งเกตเพิ่ มเติมวา ปจจุบันประเทศไทยอยู ในช วงของการพิ จารณาผ อนคลาย
มาตรการบังคับใชกฎหมายสําหรับในระยะที่ 3 และระยที่ 4 ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการแพรกระจายของ
เชื้อโรคในระดับสูง จึงจําเปนจะตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ และอยูในหวงระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้
สวนราชการที่เกี่ยวของจะตองมีมาตรการดานกฎหมายเพื่อกํากับ ดูแล และบริหารจัดการ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ดานสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจําเปนจะตองอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 บังคับใชตอไปอีกระยะหนึ่ง
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3. นอกจากนี้ ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังไมสิ้นสุด โดยมีขอมูล
ปรากฏในหลายประเทศวายังพบการระบาดและมีจํานวนผูติดเชื้อในระดับสูง ดังนั้น เมื่อประเทศไทยไดดําเนินการ
มาตรการผอนคลายการบังคับใชกฎหมายครบทั้ง 4 ระยะ และพรอมจะเปดประเทศแลว อาจมีความเสี่ยงที่โรคติด
เชื้อโควิด-19 จะกลับมาแพรระบาดไดอีกครั้งหากไมมีการเตรียมมาตรการรองรับที่ดีอยางเพียงพอ ประเทศไทยจึง
จําเปนตองมีระยะเวลาเพื่อเตรียมความพรอมกอนการเปดประเทศในภารกิจที่สําคัญ อาทิ 1) การเตรียมความพรอม
ดานกฎหมายภายหลังยกเลิกการประกาศสถานการณฉุกเฉิน และ 2) การเตรียมแผนการบริหารวิกฤตการณที่อาจจะ
เกิดขึ้น ที่ประชุมจึงเห็นควรใหคงการบังคับใชอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 ตอไป เนื่องจากจะมีสวนชวยใหเจาหนาที่มีเวลาเตรียมความพรอมรองรับกับสถานการณที่อาจเกิดขึ้น
และยังมีสวนชวยซักซอมทักษะดานการบริหารจัดการวิกฤตการณใหกับเจาหนาที่ไดอีกทางหนึ่งดวย
4. ที่ ป ระชุ ม ได เ สนอแนะแนวทางดํ า เนิ น การควบคู ไปกั บ การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินในหวงที่สอง โดยเห็นควรให 1) กําหนดมาตรการผอนคลายการบังคับใชกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อให
ประชาชนสามารถประกอบอาชีพไดอยางเปนปกติยิ่งขึ้น และ 2) มีการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากการบังคับใช
กฎหมายอยางเหมาะสมและทั่วถึง ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหไดอยางเปนรูปธรรมและมีการชี้แจงประชาชนอยางชัดเจน
5. สมช. ได นํ า ผลการประชุ ม ส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ งดั ง กล า วเข า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 6/2563
เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได ให ค วามเห็ น ชอบผลการประชุ ม และมี ม ติ ให นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร
ตอไป
21. เรื่อง แนวทางการนํายางพารามาใชเพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใชแผนยางธรรมชาติ
ครอบกํ าแพงคอนกรี ต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลั กนํ าทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post :
RGP) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
1. เห็น ชอบใหกระทรวงการคลังดําเนิน การปรับ ปรุงแกไขกฎกระทรวงกําหนดพัส ดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มเติมแผนยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต
(Rubber Fender Barrier : RFB) และหลั ก นํ า ทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) เปน พัส ดุที ่ร ัฐ
ตองการส งเสริ มหรื อ สนั บ สนุ น เพื่ อช ว ยเหลื อ เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามนโยบายรัฐบาลในโครงการสงเสริม
การใชยางพาราของภาครัฐ
2. อนุมัติใหกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจางกอสรางผิว
ทางแบบพาราแอสฟลตติกคอนกรีต (PARA AC) ที่ไดลงนามในสัญญาจางไปแลวในปงบประมาณ 2563 เปนผิวทาง
แบบแอสฟลตติกคอนกรีต (AC) ภายในกรอบวงเงิน 2,500 ลานบาท ประกอบดวย กรมทางหลวง 1,250 ลานบาท
และกรมทางหลวงชนบท 1,250 ลานบาท โดยมีการปรับลดวงเงินคากอสรางและไมทําใหสวนราชการเสียประโยชน
ตามมาตรา 97 (2) แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อนําไปใชในโครงการ
กอสรางกําแพงคอนกรีตหุมดวยแผนยางธรรมชาติ (RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ (RGP)
3. เห็ น ชอบในหลั ก การให ก รมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเสนอขอรั บ การจั ด สรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรอบวงเงิน 39,175 ลานบาท (กรมทางหลวง จํานวน 36,401
ลานบาท และกรมทางหลวงชนบท จํานวน 2,774 ลานบาท) และ ป พ.ศ. 2565 กรอบวงเงิน 43,995 ลานบาท (กรมทาง
หลวง จํานวน 39,934 ลานบาท และกรมทางหลวงชนบท จํานวน 4,061 ลานบาท) เพื่อดําเนินโครงการกอสรางกําแพง
คอนกรีตหุมดวยแผนยางธรรมชาติ (RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ (RGP)
โดยในสวนของงบประมาณใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญ
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กระทรวงคมนาคมไดรับรายงานจากกรมทางหลวงชนบทเสนอแนวทางการนํายางพารามาใชเพื่ อ
ปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใชแผนยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB)
และหลักนําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการนํายางพารามาใชเพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน
โดยใชแผนยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ
(Rubber Guide Post : RGP) และสนับสนุนการใชยางพาราจากรานสหกรณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณรับรอง
โดยตรง โดยจะบูรณาการความรวมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อชวยยกระดับราคายางพารา เพิ่มรายได
ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และระบายผลผลิตยางพาราที่มีอยูจํานวนมากอยางเปนรูปธรรม
2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดเปนประธานการประชุมเรื่อง การนํายางพารามาใชใน
งานภารกิ จ ของกระทรวงคมนาคมเพื่ อ ช ว ยเหลื อ เกษตรกรชาวสวนยางพารา จํ า นวน 6 ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่
28 สิงหาคม 2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 30 มีนาคม 2563 วันที่ 16 เมษายน
2563 และวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตามลําดับ โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม ไดแก กรมทางหลวง กรม
ทางหลวงชนบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย วิศ วกรรมสถาน
แหง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั มภ ซึ ่งที่ป ระชุม ไดรวมกันพิจารณาแนวทางการดํ าเนิ นการตามนโยบายเพื่ อ
ปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนโดยใชแผนยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB)
และหลักนําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา
3. กระทรวงคมนาคมได มอบหมายให กรมทางหลวงชนบทเป นหน วยงานหลั กดํ าเนิ นการตาม
นโยบายรัฐบาลในโครงการสงเสริมการใชยางพาราของภาครัฐ และเปนการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนั้น กรม
ทางหลวงชนบทจึงไดมีคําสั่ง ที่ 1890/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานศึกษาแนวทางการนํา
ยางพารามาใช ใ นงานก อ สร า ง และอุ ป กรณอํา นวยความปลอดภั ย และคํา สั่ ง ที่ 2160/2562 ลงวัน ที่ 30
กันยายน 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานศึกษาแนวทางการนํายางพารามาใชในงานกอสราง และอุปกรณอํานวยความ
ปลอดภัย (เพิ่มเติม) รวมกันศึกษาวิจัยนํายางพารามาพัฒนาเปนอุปกรณอํา นวยความปลอดภัย เพื่อ ปอ งกัน หรือ ลด
ความรุนแรงของอุบั ติเ หตุและเพิ่มความปลอดภัยทางถนน
4. จ าก ก ารศึ ก ษ าส ภ าพ ถ น น ข อ งกรมทางหลวง แ ล ะกรมทางหลวงชนบท พ บ ว า
มีเกาะกลางถนน รวมทั้งสิ้น ระยะทาง 11,643.454 กิโลเมตร ประกอบดวย
- เกาะสี จํานวน 1,238.800 กิโลเมตร
- เกาะหลุม จํานวน 4,372.963 กิโลเมตร
- เกาะยก จํานวน 5,133.414 กิโลเมตร
- กําแพงคอนกรีต จํานวน 898.277 กิโลเมตร
โดยบริเวณชวงเกาะกลางถนนแบบเกาะสีมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุไดมาก เนื่องจากพฤติกรรมของผูขับขี่ไมปฏิบัติ
ตามเครื่องหมายจราจร โดยการเลี้ยวหรือการกลับรถทับเสนเกาะกลางในบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นหลายกรณี มีทั้งผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก ดังนั้น จึงเห็นควรกอสรางกําแพงคอนกรีตเพื่อลดจํานวน
อุบัติเหตุ อีกทั้งบริเวณทางโคงไดมีการติดตั้งเสาหลักนําทางคอนกรีต เพื่อใหมองเห็น ในเวลากลางคืน แตเมื่อเกิด
อุบัติเหตุโดยเฉพาะรถจักรยานยนตเสียหลักไปชนหลักนําโคงคอนกรีต ผู ขับ ขี่ หรือผูที่โดยสารมาดวยอาจไดรับ
อันตราย จึงมีความจําเปนตองหาวิธีการแกไขหรือปรับปรุงเรื่องเกาะกลางถนนแบบเกาะสีและหลักนําทางคอนกรีต
จากผลการศึกษาและวิจัยพบวา มี 2 ผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมและมีปริมาณยางพารา
เป น สวนผสมจํานวนมาก และสามารถลดความรุน แรงของการชนปะทะได คือ แผน ยางธรรมชาติ ครอบกําแพง
คอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนํ าทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) โดยมี
ผลการทดสอบของอุปกรณอํานวยความปลอดภัย ดังนี้
1) แผนยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (RFB)
- ทดสอบการชนในประเทศไทย ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
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ผลการทดสอบ : ชวยในการรับแรงกระแทก ทําใหลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ

คนขับได

- นํ าไป ท ดสอบ การช น ณ ส ถาบั น Korea Automobile Testing & Research
Institute (KATRI) ประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปนสถาบันทดสอบรถยนตโดยตรงและเปนที่ยอมรับของผูผลิตรถยนตชั้นนํา
ของโลกในวิ ธี ก ารทดสอบที่ มี ความทั น สมั ย ถู ก ต องตามหลั กวิ ช าการ นอกจากนี้ การแสดงผลการทดสอบด าน
วิศวกรรมยังเปนที่ยอมรับตามมาตรฐาน EN - Euro Standard
ผลการทดสอบ : แผนยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (RFB) ที่ความเร็วในการ
ชน 120 กิ โ ลเมตรต อ ชั่ ว โมง เกิ ด แรงกระแท กต่ํ า กวา คา มาตรฐาน National Highway Traffic Safety
Administration (NHTSA) ทําใหมีความปลอดภัยจากการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต
2) หลักนําทางยางธรรมชาติ (RGP)
- ทดสอบการชนในประเทศไทย ดําเนินการโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
ผลการทดสอบ : ผลจากหองทดสอบเปรียบเทียบความปลอดภัยในการติดตั้งหลักนํา
ทางยางธรรมชาติ โดยนํารถจัก รยานยนตพ รอ มหุ น ติด ตั้งเซ็น เซอรเขาชน พบวา หุน ที่ใ ชท ดสอบไมไดรับแรง
กระแทกถึงขั้นไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต เพราะมีความยืดหยุนของยางพารา และเมื่อนําไปทดสอบในหองทดลอง
พบวา มีความคงทนตอสภาพอากาศในประเทศไทย ไมติดไฟ และไมสรางปญหาตอสิ่งแวดลอม
5. กรมทางหลวงชนบทไดเปรียบเทียบราคาตนทุนการผลิตกับผลประโยชนที่เกษตรกรไดรับของ
แผนยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (RFB) หลักนําทางยางธรรมชาติ (RGP) และผิวทางแบบพาราแอสฟลตติกคอนกรีต
(PARA AC) มีดังนี้
ผลิตภัณฑ
แผนยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต
หลักนําทางยางธรรมชาติ
ผิวทางแบบพาราแอสฟลตติกคอนกรีต
(PARA AC)

ราคาตนทุน

ผลประโยชน
ที่เกษตรกรไดรับ

3,140 - 3,757
บาท/เมตร
1,607 - 2,223
บาท/ตน
294.93
บาท/ตารางเมตร

2,189.63 - 2,798.10
บาท/เมตร
1,162.58 - 1,778.18
บาท/ตน
15.04
บาท/ตารางเมตร

ผลประโยชน
ที่เกษตรกรไดรับ
คิดเปนรอยละ
70 - 74
72 - 80
5.10

หมายเหตุ : ชวงราคายางแผนรมควัน 35 - 60 บาท/กิโลกรัม และราคาน้ํายางพาราขน 25 - 60 บาท/กิโลกรัม
ซึ ่ง เมื ่อ เปรีย บเทีย บผลประโยชนที ่เ กษตรกรไดร ับ พบวา แผน ยางธรรมชาติค รอบกํ า แพงคอนกรีต (RFB)
และหลักนําทางยางธรรมชาติ (RGP) มีผลประโยชนสูงกวาผิวทางแบบพาราแอสฟลตติกคอนกรีต (PARA AC) มาก
6. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มี แ นวทางในการดํ า เนิ น การตามนโยบาย
เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนโดยใชผลผลิตจากยางพารา ดังนี้
1) แผนการดําเนินโครงการกอสรางกําแพงคอนกรีตหุมดวยแผนยางธรรมชาติ (RFB) และหลัก
นํ า ทางยางธรรมชาติ (RGP) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ในป งบประมาณ 2563 - 2565
มี RFB จํานวน 12,282.735 กิโลเมตร RGP จํานวน 1,063,651 ตน งบประมาณรวม 85,623.774 ลานบาท
คิดเปนผลประโยชนที่เกษตรกรไดรับ จํานวน 30,108.805 ลานบาท ดังนี้
ป
โครงการ
งบประมา ดําเนินการ

จํานวน

งบประมาณ (ลานบาท)
วงเงิน
รวม

ปริมาณยางพารา (ตัน)
คิดเปนเงินที่
ยางพารา ยางพารา ยางพาราสด เกษตรกร
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ณ

โครงการ

กําแพงคอนกรีต
หุม
RFB
(กิโลเมตร)
2563 หลักนําทาง
ยางธรรมชาติ RGP
(ตน)
กําแพงคอนกรีต
หุม
RFB
(กิโลเมตร)
2564
หลักนําทาง
ยางธรรมชาติ RGP
(ตน)
กําแพงคอนกรีต
หุม
RFB
(กิโลเมตร)
2565
หลักนําทาง
ยางธรรมชาติ RGP
(ตน)
กําแพงคอนกรีต
หุม
RFB
รวม (กิโลเมตร)
ทั้งสิ้น หลักนําทาง
ยางธรรมชาติ RGP
(ตน)

แหง

ขน

ไดรับ (ลาน
บาท)

250.000 1,856.929
2,454.645 10,344.339 17,240.565
289,635

34,481.130

951.878

597.716

5,742.811 38,477.292
334,452

39,175.008 136,905.959 228,176.598

456,353.196 13,871.370

43,994.121 155,135.106 258,558.509

517,117.018 15,285.557

697.716

6,289.924 43,087.381
439,564

906.740

12,282.735 83,421.602
85,623.774 302,385.404 503,975.672 1,007,951.344 30,108.805
1,063,651 2,202.172

หมายเหตุ : 1. ป 2563 กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจะใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ จากการกอสรางผิวทางพาราแอสฟลตติกคอนกรีต
(PARA AC) ที่ไดลงนามในสัญญาจางแลว เปนผิวทางแบบแอสฟลตติกคอนกรีต (AC)
2. ป 2564 - 2565 กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ มาดําเนินการตอไป
2) แผนการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยใชยางพาราในการผลิตแผนยาง
ธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต และหลักนําทางยางธรรมชาติ ซึ่งกรมทางหลวงชนบทจะกําหนดรูปแบบและมาตรฐาน
ใหรา นสหกรณที่ก ระทรวงเกษตรและสหกรณรับ รอง ตามประกาศกรมสง เสริม สหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการออกหนังสือรับรองเปน “รานสหกรณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณรับรอง” พ.ศ. 2563 เปน ผูผ ลิต ทั้งนี้ กรมทาง
หลวงและกรมทางหลวงชนบทจะจัด ซื้อ แผน ยางธรรมชาติค รอบกํา แพงคอนกรีต และหลักนําทางยางธรรมชาติ
ดังกลาวจากรานสหกรณ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ รับรองโดยตรง เพื่อนํามาใชในงานดานความปลอดภัยงานทาง
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกําหนดวงเงิน การจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
กําหนดใหหนวยงานของรัฐใชวิธีเฉพาะเจาะจงในวงเงินไมเ กิน 500,000 บาท แตเ นื่อ งจากการจัด ซื้อ ยางพารา
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ดังกลาวจากรานสหกรณมีจํานวนมาก ทําใหวงเงินในการจัดซื้อครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท ทําใหไมอาจจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากรานสหกรณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณรับรองโดยตรง ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดใหแผนยาง
ธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (RFB) และหลักนํา ทางยางธรรมชาติ (RGP) เปน พัส ดุที่รัฐตองการสงเสริม
หรือสนับสนุน เพิ่มเติมตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน
พ.ศ. 2563
3) กรมทางหลวงชนบทไดจัดทํารางบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เรื่อง อุปกรณทางดาน
การจราจรและอํานวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราเพื่อนําไปใชประโยชนในหนวยงานภาครัฐ ระหวาง
กระทรวงคมนาคมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณในเบื้องตนแลว
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมมีความเห็นวา
แนวทางการนํายางพารามาใชเพื่ อปรับ ปรุงเพิ่ มความปลอดภัยทางถนน โดยใชแผนยาง
ธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide
Post : RGP) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซึ่งไดมีการประชุมหารือรวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย การยางแหงประเทศไทย และวิศ วกรรมสถานแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูป ถัม ภ ในเบื้อ งตน รวมทั้งไดมีก ารทดสอบการชนทั้งในประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต
แลว โดยจากผลการศึกษาและวิจัยพบวา ผูขับขี่ไดรับคาแรงกระแทกนอยกวาคามาตรฐาน ปลอดภัยจากการบาดเจ็บ
รุนแรงและเสียชีวิต ประกอบกับ แนวทางการดําเนินการดังกลาวเปนการปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ตลอดจน
ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยยกระดับราคายางพารา เพิ่มรายไดของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และระบาย
ผลผลิตยางพาราที่มีอยูจํานวนมากอยางเปนรูปธรรม ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะไดพิจ ารณาลงนามในบัน ทึกขอตกลง
ความรวมมือฯ (MOU) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป
22. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐ มนตรี มีมติ รับ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ง (Work From
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ ชวงระหวางวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญ
รัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังโดย สคร. มีจํานวน 56 แหง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ
ในสัปดาหชวงระหวางวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 ของรัฐวิสาหกิจ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิ จ (ปฏิ บั ติงานที่ บานหรือที่ พักหรือสถานที่ต ามที่
รัฐวิสาหกิจกําหนด)
รัฐวิสาหกิจ 51 แหง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและมีรัฐวิสาหกิจ 5 แหง
ไดแก บริษัทบริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานั กงานสลากกิน แบงรัฐบาล องค การตลาดเพื่อเกษตรกร และองคการสุรา กรมสรรพสามิต ที่ ใหพนักงาน
กลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแลว และจากจํานวนพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจํานวน
294,955 คน มีพนักงานและลูกจางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง จํานวน 79,080 คน หรือคิดเปนรอยละ 27
2. การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ 32 แหง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา โดยมีชวงเวลาเริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแตเวลา 6.00 น. – 10.30 น.
3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
กรณี ที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี น โยบายการปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารติ ด ตามผลการ
ปฏิบัติงานเปนรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเภทของงาน โดยรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีการกํากับ
ติดตามและบริหารผลการปฏิบัติงานเปน รายวัน ผานแอปพลิเคชัน Line ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิ กส และระบบการ
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ติด ตามงานและการลงเวลาปฏิ บั ติ งานที่ อ งค ก รพั ฒ นาขึ้น เอง โดยมีก ารใชแอปพลิ เคชั น Line มาสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานมากที่สุด ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจมีขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งวา ควรเตรียมอุปกรณและระบบ
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งใหเพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององคกรใหสามารถรองรับ
การปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ งได ซึ่ งรวมถึ งควรให มี ก ารจั ด เก็ บ ข อ มู ล หรื อ เอกสารให อ ยู ในรู ป แบบของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
23. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 2
คณะรัฐ มนตรี มีมติ รับ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ ตั้ง (Work From
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 2 ตามที่สํานักงาน ก.พ.
เสนอ โดยสรุปขอมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จาก 142 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 100 ของสวนราชการ
ทั้งหมด 142 สวนราชการ ดังนี้
1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ (Work From Home)
ส ว นราชการร อยละ 100 (142 สว นราชการ) ที่ ร ายงานมี การมอบหมายให ขาราชการและ
เจาหน าที่ ป ฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ง โดยส วนราชการสวนใหญ รอยละ 54 (76 สว นราชการ) กําหนดสัดสว นให
ขาราชการและเจาหนาที่รอยละ 50 ขึ้นไป ปฏิบัติงานที่บาน เชน สวนราชการที่เนนงานระดับนโยบาย เปนตน ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ผานมา โดยมีการมอบหมายใหปฏิบัติงานที่บานในหลายรูปแบบ เชน ปฏิบัติงานที่บานสลับกับ
มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของสวนราชการวันเวนวัน สัปดาหละ 1 วัน สัปดาหละ 2 วัน สัปดาหเวนสัปดาห เปนตน
และสวนใหญเริ่มใหปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563
2. การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ
1) สวนราชการกําหนดใหขาราชการและเจาหนาที่เหลื่อมเวลาการปฏิบั ติงานสําหรับ กรณี ที่
ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ โดยสวนราชการสวนใหญรอยละ 56 กําหนดการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
เปน 3 ชวงเวลา คือ เวลา 07.30 – 15.30 น. เวลา 08.30 – 16.30 น. และ เวลา 09.30 – 17.30 น. สวนราชการ
รอยละ 15 (22 สวนราชการ) กําหนดรูปแบบการเหลื่อมเวลามากกวา 3 ชวงเวลา เชน สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน กรมสรรพสามิต เปนตน นอกจากนี้บางสวนราชการกําหนดรูปแบบการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ไดแก 06.00 – 14.00 น. เวลา 11.00 – 19.00 น. เชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน
2) สวนราชการมีการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลา
ปกติในลักษณะงานใหบริการประชาชน งานรักษาพยาบาล งานในหองปฏิบัติการและขาราชการซึ่งเปนผูบริหารและ
ผูอํานวยการสํานัก/กองของสวนราชการ
3. แนวทางการบริหารงานของสวนราชการ
1) การกํากับดูแลและบริหารผลงาน เปนหัวใจสําคัญของการบริหารที่สวนราชการเนนเพื่อคง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานทั้ งในและนอกสถานที่ ตั้ งให บ รรลุ ผ ลตามเป าหมาย ซึ่ งสว นราชการส ว นใหญ ให
ความสําคัญกับการกํากับดูแลและติดตามงานอยางเขมขน โดยสวนราชการรอยละ 57 กําหนดใหขาราชการและ
เจาหนาที่รายงานความกาวหนาของงานทั้งรายวันและรายสัปดาหผาน Application LINE ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
และ Google Form
2) การนํ าระบบเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล มาใช ส นั บ สนุ น การปฏิบั ติงาน สว นราชการมีการนําระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีการพิจารณาเลือกใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มากกว าหนึ่ งระบบ โดยส ว นใหญ เลื อ กใช Application LINE (ร อยละ 99.3) Zoom (ร อ ยละ 61.3) Microsoft
Team (รอยละ 31) และ Cisco Webex (รอยละ 25) ตามลําดับ โดยสวนใหญใชงานผานคอมพิวเตอรแบบพกพา
และโทรศัพทเคลื่อนที่

37
4. ขอจํากัดของสวนราชการในการมอบหมายขาราชการและเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ไดแก การขาดความพรอมเกี่ยวกับอุปกรณในการปฏิบัติงานและสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ ตั้ ง และการขาดความพรอมของเจาหน าที่ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการปฏิ บัติงาน ในกรณี สว น
ราชการที่มีที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคมีบานพักขาราชการตั้งอยูในบริเวณสถานที่ตั้งของสํานักงาน จึงไมจําเปนตองให
ขาราชการปฏิบั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ง ลั กษณะงานบางประเภทไมส ามารถปฏิ บัติงานนอกสถานที่ ตั้งได เชน งาน
ใหบริการประชาชน งานรักษาพยาบาล งานในหองปฏิบัติการ งานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน งานความลับ งาน
ควบคุมผูตองขัง งานตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร เปนตน
5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ ตั้งของสวนราชการ ไดแก การจัดให มี
อุปกรณหรือการสนับสนุนคาใชจายใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานที่บาน เชน คอมพิวเตอร คาบริการสัญญาณเครือขาย
อินเทอรเน็ต เปนตน ในกรณีขาราชการตองปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของสวนราชการควรกําหนดใหขาราชการและ
เจาหนาที่ มีการหมุ นเวียนสลับ กัน มาปฏิ บั ติราชการได ตามความจําเปน และจะต องมีการปองกัน และรักษาความ
ปลอดภัยดานสุขภาพตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขใหแกขาราชการและเจาหนาที่อยางเหมาะสม เชน การ
ตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาสถานที่ตั้งของสวนราชการ การเตรียมน้ํายาลางมือฆาเชื้อโรค การสวมหนากากอนามัย การ
สลับเวลาพักรับประทานอาหาร การกําหนดระยะหางของผูปฏิบัติงาน เปนตน
24. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ เสนอ โดยมอบหมายให กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย และ
กระทรวงการคลังรับไปพิจารณารวมกันอีกครั้ง ดังนี้
1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกูในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563
ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกูที่ไดมีการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการภายใตแผนงานหรือ
โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชน เกษตรกร และผูประกอบการ ซึ่ง
ไดรับผลกระทบจากสถานการณ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย โดยความเห็ น ชอบของกระทรวงการคลั ง และการซั ก ซ อ มความเข าใจเกี่ ย วกั บ มติ ค ณะ
กรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เรื่องแผนงานโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8(1) แหง
พระราชกําหนด ดังนี้ โครงการเพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชย ใหแกประชาชนซึ่งไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในสวนของ
มาตรการชวยเหลือเยียวยากลุมเปราะบางที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกอบดวย (1) เด็กจากครัวเรือนยากจน (0-6 ป) 1,451,468 คน (2) ผูสูงอายุ 9,664,111 คน และ (3) ผูพิการ
2,027,500 คน รวมทั้งหมด 13,143,079 คน วงเงินรวมไมเกิน 39,429,237,000 บาท (โดยใชเงินกูตามพระราช
กําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไมเกิน 39,429,237,000 บาท)
2. รับทราบเจตนารมณ ของผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกลั่ นกรองการใชเงินกู ครั้งที่
2/2563 เรื่องแผนงานโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา
2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ดังนี้
การใหความชวยเหลือแกเกษตรกรตามกลุมเปาหมายของแผนงานโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่
ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณนั้นมีวัตถุประสงค
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่มีรายไดหลักมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกร และไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลกระทบตอการดํารงชีพ ซึ่งกรณีที่ขาราชการ (ขาราชการประจําและลูกจาง
รวมถึ งขาราชการบํ านาญ) ที่ ป ระกอบอาชี พเกษตรกร ไมเขาขายเปน ผูมีสิทธิรับ เงิน ชวยเหลือภายใตมาตรการฯ
เนื่ องจากได รับ ค าตอบแทนและสวัส ดิ การของภาครัฐอยูแล ว และหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจายเงิน
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ช ว ยเหลื อ ให กั บ กลุ ม ข า ราชการดั ง กล า วแล ว ขอให ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ ป ระสานกรมบั ญ ชี ก ลาง
ในการพิจารณาดําเนินการหักเงินดังกลาวจากคาตอบแทนคืนที่กระทรวงการคลังตอไป
25. เรื่อง ขอเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
2. เห็นชอบขอเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
สํานักงบประมาณจะไดดําเนินการ จัดพิมพรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในวันที่ 16 มิถุนายน 2563
และนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 24 มี น าคม 2563 ให ค วามเห็ น ชอบการปรับ ปรุงรายละเอี ย ด
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบใหสํานักงบประมาณไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ใหความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อรองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และใหสํานักงบประมาณนํา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ไดปรับปรุงรายละเอียดไปดําเนินการ
รับฟงความคิดเห็น และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกําหนดใหสํานัก
งบประมาณสรุ ป ผลการรับ ฟ งความคิ ดเห็ น และจัดทํ าขอเสนอรางพระราชบัญ ญั ติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นั้น
สํานักงบประมาณไดพิจารณาดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี ดังกลาวขางตนแลวสรุปดังนี้
1. การรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564
สํานักงบประมาณไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมาตรา 77 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 และ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 รวม 2 ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ 1 เปนการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียด โดยวิธีการรับฟง
ความคิดเห็นผานเว็บไซตสํานักงบประมาณ ระหวางวันที่ 25 มีนาคม – 8 เมษายน 2563 และทําหนังสือสอบถาม
ความคิดเห็นไปยังหนวยรับงบประมาณ
ครั้งที่ 2 เปนการนํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งรายละเอี ย ดงบประมาณเพื่ อ รองรั บ
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหวางวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 โดย
วิธีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ผานเว็บไซตสํานักงบประมาณ และทําหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังหนวยรับ
งบประมาณ
ทั้งนี้ สํานักงบประมาณไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นไปประกอบการวิเคราะหผลกระทบและการ
จัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไดจัดทํารายงานสรุปผลการรับฟง
ความคิดเห็นการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2. การจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงบประมาณไดจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยไดสงใหสํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิ จารณาแลว และนํ ามาปรับ ปรุงแกไขใหมีความถูกต องและ
เหมาะสมยิ่งขึ้นตามแบบการรางกฎหมาย ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว (หนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ที่ นร 0903/211 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
การจั ด ทํ ารางพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจายประจําป งบปรมาณ พ.ศ. 2564 มี โครงสราง
แตกตางจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
(1) เพิม่ หนวยรับงบประมาณในมาตรา 33 งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จาก
เดิม 78 หนวยรับ งบประมาณ เปน 292 หน วยรับ งบประมาณ เพิ่มขึ้น 214 หน วยรับ งบประมาณ ประกอบด วย
เทศบาลนคร 30 หนวยรับงบประมาณ และเทศบาลเมือง 184 หนวยรับงบประมาณ
(2) รวมงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ จํานวน 14 แผนงาน ไวภายใตมาตรา 77
งบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ
(3) สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง
เปนหนวยรับงบประมาณอยูภายใตมาตรา 7 งบประมาณรายจายของสํานักนายกรัฐมนตรีและหนวยงานในกํากับ
จากเดิม มาตรา 27 งบประมาณรายจายของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และ
หนวยงานภายใตการควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ การปรับ ปรุงแกไขรางพระราชบัญญั ติ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังกลาว มีผลทําใหรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามกลุมงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไปจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสภากาชาดไทย มีฐานะเปนนิติบุคคลที่
ดําเนินการอันเปนสาธารณกุศล และใหตั้งงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 14
(2) งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ
26. เรื่อง การใหความชวยเหลือดานการเงินแกผูประกอบการ SMEs อยางทั่วถึง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการใหความชวยเหลือเพิ่มเติมแกผูประกอบการ SMEs ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ดังนี้
แนวทางการใหความชวยเหลือเพิ่มเติม
เพื่ อ ให ก ารช ว ยเหลื อด านการเงิน แกผู ป ระกอบการ SMEs ของรั ฐ บาลเป น ไปอยางทั่ ว ถึ งและมี
ประสิ ท ธิภ าพสํ าหรับ กลุ มผู ป ระกอบการ SMEs กระทรวงการคลั งเห็ น ควรเสนอแนวทางการให ความช ว ยเหลื อ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. การใหความชวยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมสําหรับกลุมผูประกอบการ SMEs ที่ไมเคยขอสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินหรือไมมีสินเชื่อคงคางกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
1) เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2563 คณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เห็ น ชอบให จั ด สรรวงเงิ น จํ านวน
80,000 ลานบาท จากมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ ยต่ําเพื่ อชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใหกับธนาคารออมสินเพื่อปลอยสินเชื่อใหกับผูประกอบ
ธุรกิจการเงินที่ไมใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยตรง ในการนี้ เพื่อใหการชวยเหลือดานการเงินแกผูประกอบการ
SMEs ของรัฐบาลเปน ไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภ าพ เห็น ควรใหทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน
2563 ดังนี้
1.1) จัดสรรวงเงินจํานวน 10,000 ลานบาท จากวงเงิน 80,000 ลานบาท โดยใช
เงื่อนไขของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เดิม เพื่อใหธนาคารออมสินปลอยสินเชื่อใหกับสถาบันการเงินในอัตรา
รอยละ 0.01 ตอป
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1.2) ใหสถาบันการเงินตามขอ 1.1) ปลอยสินเชื่อใหกับกลุมผูประกอบการ SMEs
ที่ไมเคยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือไมมีสินเชื่อคงคางกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปน
ผูประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติไมเขาขายตาม พ.ร.ก. Soft loan วงเงินไมเกิน 20 ลานบาทตอราย คิดดอกเบี้ย
กับผูประกอบการ SMEs ในอัตรารอยละ 2 ตอป เปนระยะเวลา 2 ป สําหรับหลักเกณฑและเงื่อนไขอื่น ยังคงเปนไป
ตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
2) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให บสย. ดําเนินโครงการ บสย.
SMEs สรางไทย ซึ่งเปนการปรับปรุงจากโครงการค้ําประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS
8) เพื่อรองรับ กลุมผูป ระกอบการ SMEs ที่เปน NPLs แตมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว โดยที่ป จจุบัน โครงการ
บสย. SMEs สรางไทยมีวงเงินค้ําประกันสินเชื่อเหลืออยู 51,000 ลานบาท แตเนื่องจากวงเงินค้ําประกันสินเชื่อของ
โครงการ PGS 8 ใกลหมด แตยังมีความตองการใชการค้ําประกันสินเชื่ออยู ประกอบกับการดําเนินโครงการตามขอ
1) เป น การให สิน เชื่อกับ กลุมที่ มีความเสี่ย ง เนื่ องจากไมเคยมีป ระวัติในการขอสิน เชื่อ สถาบัน การเงิน ไมเคยเห็น
พฤติกรรมและความสามารถในการชําระหนี้ ดังนั้น จึงเห็นควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563
โดยแบงวงเงินค้ําประกันสินเชื่อ 10,000 ลานบาทจากโครงการ บสย. SMEs สรางไทย โดยใชเงื่อนไขของโครงการ
PGS 8 เดิม เพื่อชวยเหลือกลุมผูประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติไมเขาขายตาม พ.ร.ก. Soft loan
2. นอกจากนี้ เพื่อเปนการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่เปน NPLs ใหสามารถกลับมาดําเนิน
ธุร กิ จ ได โดยเร็ ว เห็ น ควรมอบหมายสํ า นั กงานสงเสริม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ ม (สสว.) หารือรว มกั บ
กระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางการใหความชวยเหลือผูประกอบการที่เปน NPLs ตามอํานาจหนาที่ของ สสว. ใน
การชวยเหลืออุดหนุนทางการเงิน การใหกูยืมเงิน การรวมลงทุน หรือการให ความชวยเหลือผ านกองทุนส งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป โดยใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563
3. เพื่อใหผูประกอบการ SMEs ที่เปนลูกคาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจไดประโยชนสูงสุด เห็นควร
ใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาลูกคาผูประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตามมาตรการสนับสนุนการใหสินเชื่อ
เพิ่มเติมภายใต พ.ร.ก. Soft loan ใหสามารถเขารวมมาตรการไดมากที่สุด เพื่อใหสภาพคลองที่เหลืออยูของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจไดถูกนําไปใชเพื่อเสริมการใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ในกลุมที่ไมเคยขอสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินหรือไมมีสินเชื่อคงคางกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือผูประกอบการ SMEs ที่
ตองการสินเชื่อเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก. Soft loan
4. เห็น ควรมอบหมายสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พิจารณา
ทบทวนการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน และการกําหนดระบบแรงจูงใจของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจใหสอดคลองกับพันธกิจ และการดําเนินงานตามนโยบายที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจไดรับมอบหมายในชวงการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
สืบ เนื่องจากการที่รัฐบาลไดมีมาตรการดานการเงินเพื่อชวยเหลือผูป ระกอบการ SMEs มาอยาง
ตอเนื่อง โดยตั้งแตชวงกลางป 2562 เศรษฐกิจไทยไดสงสัญญาณชะลอตัวลงอยางชัดเจน กระทรวงการคลังจึงได
จัดทํามาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562 และมาตรการตอเติม เสริมทุน SMEs สรางไทย และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และวันที่ 7 มกราคม 2563 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในชวงที่ผานมารัฐบาลยังได
มีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไดจัดทํามาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา เพื่อชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงิน 150,000 ลานบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 และออกพระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบ
วิสาหกิจที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. Soft loan) ของ
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ภายใตมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอ
เศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางออม ระยะที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 อยางไรก็ดี เพื่อให

41
เกิดความชัดเจนในการดําเนินมาตรการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ของรัฐบาลอยางทั่วถึง กระทรวงการคลังได
แบงการใหความชวยเหลือดานการเงินใหแกผูประกอบการ SMEs ออกเปน 3 กลุม ไดแก
1. กลุมผูประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติสามารถเขารวมมาตรการสนับสนุนใหสินเชื่อเพิ่มเติม
ภายใต พ.ร.ก. Soft loan
1.1 คุณสมบัติของผูประกอบการ SMEs
ผูป ระกอบการ SMEs ที่สามารถเขารวมมาตรการสนับสนุนการใหสินเชื่อเพิ่มเติมภายใต
พ.ร.ก. Soft loan มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งกลุมธุรกิจของผูประกอบการ SMEs ที่มีกับสถาบัน
การเงินแตละแหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไมเกิน 500 ลานบาท โดยเปนไปตามหลักเกณฑการกํากับลูกหนี้ราย
ใหญ (Single Lending Limit)
2) ไมมีสถานะเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan : NPLs) ของ
สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ การจัดชั้นพิจารณาเปนรายลูกหนี้ สําหรับลูกหนี้ที่เปน NPLs หลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถยื่นขอสินเชื่อตามโครงการนี้ได โดยขึ้นอยูกับการพิจารณาของสถาบันการเงินแตละ
แหง
3) ไมเปนผูประกอบธุรกิจทางการเงิน
4) ไมเปนบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ
1.2 แนวทางการใหความชวยเหลือ
มาตรการภายใต พ.ร.ก. Soft loan ประกอบดวย
1) มาตรการสนับ สนุ น ใหสิ นเชื่ อเพิ่มเติม วงเงิน 500,000 ลานบาท โดย ธปท.
สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหแกสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.01 และสถาบันการเงินใหสินเชื่อใหมแก
ผูประกอบการ SMEs ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ระยะเวลากู 2 ป ปลอดชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนระยะเวลา
6 เดือน ทั้งนี้ การใหสินเชื่อแกผูประกอบการ SMEs ภายใต พ.ร.ก. Soft loan เป นการพิ จารณาตามเงื่อนไขของ
สถาบันการเงินแตละแหง ทั้งนี้ ธปท. ไดอาศัยอํานาจตาม พ.ร.ก. Soft loan ออกประกาศหามไมใหสถาบันการเงิน
เรียกเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ รวมถึงดอกเบี้ยผิดนัดจากลูกหนี้ภายใตมาตรการนี้ สงผลใหลูกหนี้ไดประโยชนสูงสุด
2) มาตรการพักชําระหนี้ (Debt Holiday) ใหสถาบันการเงินแตละแหงชะลอการ
ชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยของผูประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแตละแหงไมเกิน 100 ลาน
บาท เปนระยะเวลา 6 เดือน โดยไมถือเปนการผิดนัดชําระหนี้
2. กลุมผูประกอบการ SMEs รายยอยที่มีคุณสมบัติสามารถเขารวมมาตรการสนับสนุนการให
สินเชื่อเพิ่มเติมภายใต พ.ร.ก. Soft loan ได แตสถาบันการเงินไมสงเขารวมมาตรการตาม พ.ร.ก. Soft loan
2.1 คุณสมบัติของผูประกอบการ SMEs
เปนผูป ระกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตามขอ 1.1 สามารถเขา พ.ร.ก. Soft loan ได
แตเนื่องจากสถาบันการเงินพิจารณาแลวเห็นวาเปนกลุมผูประกอบการ SMEs ที่มีความเสี่ยงหรือเปนผูประกอบการ
SMEs รายยอยที่อาจมีหลักประกันไมเพียงพอ จึงไมสงเขารวมมาตรการสนับสนุนการใหสินเชื่อเพิ่มเติมภายใต พ.ร.ก.
Soft loan
2.2 แนวทางการใหความชวยเหลือ
อยางไรก็ดี ปจจุบันมีมาตรการดานการเงินที่อยูระหวางการดําเนินการซึ่งผูประกอบการ
SMEs ในกลุมนี้สามารถเขารวมได ไดแก
1) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของธนาคารออมสิน วงเงินโครงการ คงเหลือ
13,000 ลานบาท วงเงินตอรายสูงสุด 20 ลานบาท ดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป เปนระยะเวลา 2 ป
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2) โครงการ Transformation Loan เสริมแกรง (Soft loan เพื่อปรับเปลี่ยน
เครื่องจักร ระยะที่ 2) ของธนาคารออมสิน วงเงินโครงการคงเหลือ 7,500 ลานบาท วงเงินตอรายสูงสุด 50 ลานบาท
ดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป ระยะเวลากู 7 ป
3) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) วงเงินโครงการคงเหลือ 14,000 ลานบาท
วงเงินตอรายสูงสุด 5 ลานบาท ดอกเบี้ยเริ่มตนรอยละ 3 ตอป ใน 3 ปแรก ระยะเวลากู 7 ป
4) โครงการสินเชือ่ รายยอย Extra Cash ของ ธพว. วงเงินโครงการคงเหลือ 9,900
ลานบาท วงเงินตอรายสูงสุด 3 ลานบาท ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ใน 2 ปแรก ระยะเวลากู 5 ป
สําหรับผูประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพแตมีหลักประกันไมเพียงพอสามารถเขา
รวมโครงการค้ําประกันสินเชื่อผานบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ได
3. กลุมผูประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติไมเขาขาย พ.ร.ก. Soft loan
3.1 กลุมผูประกอบการ SMEs ที่ไมเคยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือไมมีสินเชื่อคงคาง
กับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเปนกลุมผูประกอบการ SMEs ที่ในชวงที่ผานมาไมเคยขอสินเชื่อ
กับสถาบันการเงินเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ หรือเปนผูประกอบการ SMEs ที่ไมมีสินเชื่อคงคางกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงไมสามารถเขารวมมาตรการสนับสนุนใหสินเชื่อเพิ่มเติมภายใต พ.ร.ก. Soft loan ได
อยางไรก็ดี ผูประกอบการ SMEs กลุมนี้ สามารถเขารวมโครงการสินเชื่อและโครงการค้ําประกันสินเชื่อตามขอ 2.2
ได แตเนื่องจากไมเคยมีประวัติในการขอสินเชื่อ สถาบันการเงินไมเคยเห็นพฤติกรรมและความสามารถในการชําระ
หนี้ ทําใหสถาบันการเงินอาจตองพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติม รวมถึงมีความเขมงวดในการอนุมัติสินเชื่อ หรืออาจไม
อนุมัติสินเชื่อใหแกผูประกอบการ SMEs กลุมนี้ จึงมีความจําเปนตองมีมาตรการดานการเงินเพื่อชวยเหลือเพิ่มเติม
3.2 กลุมผูประกอบการ SMEs ที่เปน NPLs
ผู ป ระกอบการ SMEs ที่ เ ป น NPLs สามารถแบ ง ได เ ป น 2 ป ระเภ ท ได แ ก 1)
ผูป ระกอบการ SMEs ที่มีสถานะเปน NPLs แตยังมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ และ 2) ผูประกอบการ SMEs ที่เปน
NPLs และมีหนี้สินลนพนตัว โดยที่ผูประกอบการ SMEs กลุมนี้เปนกลุมที่มีความเปราะบางทางการเงินและมีความ
เสี่ ยงสูง ทําให ไมไดรับ การพิ จารณาให สิน เชื่อจากสถาบั น การเงิน ดังนั้น จึงมีความจําเป นต องมีแนวทางใหความ
ชวยเหลือผูประกอบการ SMEs กลุมนี้เปนการเฉพาะ
นอกเหนือจากผูประกอบการ SMEs ทั้ง 3 กลุมดังกลาวขางตน ยังมีผูประกอบการ SMEs ขนาด
กลางและขนาดใหญที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินเกินกวา 500 ลานบาท หรือเปนผูประกอบการ SMEs ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ซึ่งไมเขาขายคุณสมบัติของผูประกอบการ
SMEs ตามมาตรการสนับสนุนการใหสินเชื่อเพิ่มเติมภายใต พ.ร.ก. Soft loan เนื่องจากผูประกอบการ SMEs กลุมนี้
ถือเปนผูประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ มีอํานาจตอรองกับสถาบันการเงินในการเขาถึงสินเชื่อปกติของสถาบัน
การเงิน และสามารถมีชองทางการระดมทุนที่หลากหลาย เชน การเพิ่มทุนโดยเจาของกิจการ การออกหุนกู เปนตน
ตางประเทศ
27. เรื่อง รางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย และ
สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สําหรับความรวมมือในการกํากับดูแลธนาคารพาณิชย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ประจําประเทศไทย และสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สําหรับความรวมมือในการกํากับดูแลธนาคาร
พาณิ ชย พรอมทั้งอนุมัติใหผูอํานวยการใหญสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เปนผูลงนามในรางบันทึก
ความเขาใจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสําคัญ
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รางบันทึ กความเขาใจระหวางสํานั กงานเศรษฐกิจและวัฒ นธรรมไทเป ประจําประเทศไทย และ
สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สําหรับความรวมมือในการกํากับดูแลธนาคารพาณิชย มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริ มความรวมมื อในการแลกเปลี่ ย นข อมู ล ด านการกํ ากับ และตรวจสอบสถาบั น การเงิน ระหวางธนาคารแห ง
ประเทศไทยกับ Financial Services Commission (FSC) ไตหวัน ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดเริ่มเจรจาจัดทําราง
บันทึกความเขาใจดังกลาวตั้งแตป 2559 โดยการลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ อยูบนพื้นฐานของความรวมมือใน
ดานเศรษฐกิจ ซึ่งจะชวยสงเสริมความรวมมือในการกํากับดูแลสถาบันการเงินระหวางประเทศไทยและไตหวัน เพื่อให
การกํากับดูแลสถาบันการเงินเปนไปอยางมั่นคงปลอดภัยและมีความสอดคลองกับมาตรฐาน โดยเฉพาะในกรณีวิกฤต
เศรษฐกิจที่อาจจะสงผลตอความเขมแข็งของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งสองฝาย ซึ่งหนวยงานทั้งสองจะ
สามารถรวมกันพิจารณาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาได ทั้งนี้ รางบันทึกความเขาใจดังกลาว ไมมีเจตนา
ที่ประสงคจะกอการผูกมัดใดๆ ทางกฎหมายตอหนวยงานทั้งสองและจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันลงนาม โดยมีผลตอไป
เปนระยะเวลา 1 ป และจะตออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ป จนกวาฝายใดฝายหนึ่งจะแจงยกเลิกเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนา 30 วัน
28. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงรวมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีนวาดวยการตอสูกับการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการกระชับความรวมมือภายใตความตกลงการคาอาเซียน-จีน
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางถอยแถลงรวมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีนวาดวยการตอสูกับการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ASEAN –China Economic Ministers’ Joint Statement on
Combating the Coronavirus Disease (COVID-19) and Enhancing ACFTA Cooperation และการกระชั บ
ความร ว มมื อ ภายใต ค วามตกลงการค า เสรี อ าเซี ย น-จี น โดยหากมี ค วามจํ าเป น ต อ งแก ไขเอกสารในส ว นที่ ไม ใช
สาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิ จ ารณาอี ก โดยให รั ฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิ ช ยห รือผู แทนที่ไดรับ มอบหมายรวมรับ รองรางถ อยแถลงรว ม
ดังกลาว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
สาระสําคัญ
รางถอยแถลงรวมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีนฯ เปนเอกสารแสดงเจตจํานงเพื่อรวมมือกัน
พลิกฟนเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนระดับโลกและภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) มี สวน
สําคัญในการขยายการคาและการลงทุนระหวางอาเซียนกับจีน นําไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โดย
จากขอมูลของสํานักเลขาธิการอาเซียน การคาของทั้งสองฝายเติบโตจาก 235.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2553
เปน 497 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2562 เพิ่มขึ้นรอยละ 111 อยางไรก็ดี ถึงแมวาเศรษฐกิจโลกจะเผชิญกับความทา
ทายในปจจุบัน การคาระหวางอาเซียนและจีนยังมีแนวโนมในเชิงบวกและจะเปนตัวขับเคลื่อนการฟนฟูเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ดวยเหตุนี้ ทําใหอาเซียนและจีนเล็งเห็นความสําคัญในการกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางกันให
แนนแฟนยิ่งขึ้นผานความตกลง ACFTA
2. การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ที่ เกิ ด จากโควิ ด-19 อาเซีย นและจีน ชื่น ชมการให ความ
ชวยเหลือและการสนับสนุนจากทั้งสองฝายทั้งในรูปแบบการเงินและการแลกเปลี่ยนขอมูล องคความรู ประสบการณ
และแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ เพื่อตอสูกับการแพรระบาดของโควิด-19 และเนนย้ําถึงความมุงมั่นในการรักษาตลาดที่เปด
กวาง และสงเสริมการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนเพื่อรักษาหวงโซอุปทานทั้งในระดับภูมิภาคและ
โลก รวมถึงทําใหการเคลื่อนยายของสินคาเกษตร อาหาร ยา อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยสินคาและบริการที่
จําเปนอื่นๆ เปนไปอยางราบรื่น
3. การใช มาตรการเพื่ อกระตุ น ความเชื่อมั่น ของตลาดและปรับ ปรุงเสถียรภาพของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค โดยเนนย้ําการแสวงหาวิธีแกไขปญหาอยางสรางสรรคกับผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับภาคเอกชน
ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมและรายยอย เพื่อลดการหยุดชะงักของการคาและการลงทุน
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ระหวางอาเซียนกับจีน ซึ่งรวมถึงการระงับการใชมาตรการทางการคาที่ไมจําเปนเพื่อลดผลกระทบตอหวงโซอุปทาน
ในภูมิภาค ทั้งนี้หากมีความจําเปนในการออกมาตรการฉุกเฉินทางการคาใด ๆ เพื่อแกไขปญหาการระบาดของโควิด19 จะต อ งมี ก ารกํ า หนดเป า หมาย อยู ในสั ด ส ว นที่ เหมาะสม มี ค วามโปร งใสและต อ งคํ า นึ งถึ ง มาตรฐานและ
ข อ เสนอแนะขององค ก ารศุ ล กากรโลก (World Customs Organization: WCO) และสอดคล อ งกั บ สิ ท ธิ แ ละ
พันธกรณีภายใตขอตกลงขององคการการคาโลก (World Trades Organization: WTO)
แตงตั้ง
29. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง เสนอแต ง ตั้ ง นายวุ ฒิ พ งศ
จิตตั้งสกุล รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลัง (เศรษฐกร
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
30. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวั ต กรรม เสนอแต งตั้ ง นายเพิ่ มสุ ข สั จ จาภิ วัฒ น ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให ดํารง
ตําแหนง เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทดแทน
ตําแหนงที่ผูครองตําแหนงอยูเดิมขอลาออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง
เปนตนไป
31. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ
ผู ช ว ยเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ให ดํ า รงตํ าแหน ง รองเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตน
ไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
32. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเสนอแต งตั้ งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จํานวน 8 คน ซึ่งเปนการแตงตั้งตามมาตรา 10 วรรค
หนึ่ง (4) แหงพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดังนี้
1. รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม
2. นางปยาภรณ มัณฑะจิตร
3. นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ
4. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย
5. รองศาสตราจารยทิศนา แขมมณี
6. นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง
7. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปน
8. นายปกรณ นิลประพันธ
ทั้ งนี้ ตั้ งแต วัน ที่ 26 พฤษภาคม 2563 เปน ตน ไป และในครั้งตอ ๆ ไป ใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการแตงตั้ งกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายพื้ นที่ น วัตกรรมการศึ กษาให เป น ไปตามกรอบ
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ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัดดวย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 (เรื่อง การ
ดํา เนิ น การแต งตั้ งกรรมการในคณะกรรมการต าง ๆ ตามที่ กฎหมายบั ญ ญั ติ ให เป น ไปตามกรอบระยะเวลาตาม
กฎหมาย)
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

