1
http://www.thaigov.go.th
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (21 กรกฎาคม 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
รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง
พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ
รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับ
สัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. …. และรางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับ
ผูป ระกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
เสนอรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวก
อยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..)
เศรษฐกิจ - สังคม
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการรางกฎหมาย
ใหสอดคลองกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ผลการคัดเลือกเอกชนและรางสัญญารวมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหวาง
เมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา สําหรับการใหเอกชนรวมลงทุน
ในการดําเนินงานและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) และ
การชี้แจงประเด็นขอสังเกตของสํานักอัยการสูงสุดและความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชนและราง
สัญญารวมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 81
สายบางใหญ – กาญจนบุรี สําหรับการใหเอกชนรวมลงทุนในการดําเนินงานและ
บํารุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) และการชี้แจงประเด็น
ขอสังเกตของสํานักงานอัยการสูงสุดและความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก (Microgrid) บน
พื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎรธานี
รายงานผลการดําเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
รายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญ
ในรอบ 12 เดือน ป 2562
ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน
2563
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ครั้งที่ 3/2563
โครงการปลูกปา และปองกันไฟปา
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มาตรการของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการปองกัน แกไขปญหาการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และการชวยเหลือ เยียวยา
ประชาชนและภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคดังกลาว
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 10
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายในการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุม
ครั้งที่ 10/2563
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุม
ครั้งที่ 11/2563
ตางประเทศ
ขอความเห็นชอบตอการตอบรับคําเชิญผูกพันตอกรรมสารของ OECD Council ที่
เกี่ยวกับการยอมรับรวมของขอมูลเรื่องการประเมินสารเคมี
การรับรองการปรับปรุงรายการขอสงวนของสาธารณรัฐฟลิปปนส ภายใตกรอบ
ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEN Comprehensive Investment
Agreement)
รางกรอบความรวมมือเพื่อสงเสริมการระดมทุนและการสรางตลาดทุนเพื่อ
โครงสรางพื้นฐานไทย-สหรัฐอเมริกา
ขอความเห็นชอบรางแถลงการณประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคและรางปฏิญญา
เรื่องการอํานวยความสะดวกทางการคาในการเคลื่อนยายสินคาที่มีความจําเปน
โดยรัฐมนตรีการคาเอเปค
ขอความเห็นชอบตอรางแผนปฏิบัติการดานความยืดหยุนทางเศรษฐกิจ
อาเซียน-ญี่ปุน
แตงตั้ง
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน)
เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การมอบหมายใหรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เรื่อง การแตงตั้งผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นักบริหารสูง) ทดแทนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย
*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป
ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
สลค. เสนอวา
1. รัฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญ ญั ติใหในปห นึ่งมีสมัย ประชุมสามัญ ของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมา
ประชุมเปนครั้งแรก เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง
ให เป น ไปตามที่ ส ภาผู แ ทนราษฎรกํ าหนด และเนื่ อ งจากได มี พ ระราชกฤษฎี กาเรี ย กประชุ ม รัฐ สภา พ.ศ. 2562
กําหนดใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก โดยใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจํ า ป ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง ตั้ ง แต วั น ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และต อ มาสภาผู แ ทนราษฎรได กํ า หนดให วั น ที่
1 พฤศจิ ก ายน เป น วั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ค รั้ ง ที่ ส อง ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ รั บ ทราบแล ว
(มติคณะรัฐมนตรี 30 กรกฎาคม 2562) ดังนั้น ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรจึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม
ดังนี้
ปที่
สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง
สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง
1
22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ 2563
2
22 พฤษภาคม 2563 – 18 กันยายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ 2564
3
22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564
1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ 2565
4
22 พฤษภาคม 2565 – 18 กันยายน 2565
1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ 2566
2. โดยที่ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุ มรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่ หนึ่ง
พ.ศ. 2563 ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น บัดนี้ ใกลจะสิ้นกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันตามสมัยประชุม
สามัญประจําปครั้งที่หนึ่งในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 สมควรที่จะกําหนดให ปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
สามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง ตั้งแตวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563
จึงเสนอรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
2. เรื่ อ ง ร า งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ ที่ ออกฤทธิ์ต อ จิ ต และประสาท พ.ศ. 2559
รวม 3 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบร างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท พ.ศ. ….
1.1 กําหนดให ผู ป ระสงคจะนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ย่ืน คําขอรับ ใบอนุญ าตตอผูอนุญ าต
พรอมดวยสําเนาใบอนุญาตสงออกหรือหนังสือแสดงการอนุญาตใหสงออกของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่
สงออก ซึ่งผูขออนุญาตตองมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย
1.2 กําหนดใหผูอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใหแกผูขออนุญาต
ภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต และใหผูอนุญาตมีหนังสือแจงใหผูอนุญาตทราบโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสไปพรอมกับหนังสือแจง
1.3 กํ าหนดให คําขอ ใบรับ คําขอ และใบอนุ ญ าตตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปน ตามแบบที่
เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.4 ใบอนุ ญาตนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตองมีสําเนาใบอนุญาตและมีหมายเลขกํากับไวที่
สําเนาใบอนุญาตดวย
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1.5 กํ า หนดให ผู ได รั บ อนุ ญ าตการนํ าผ านซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต อ งนํ า วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ม าให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ ณ ดานตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ โดยชนิด จํานวนหรือปริมาณตองไมเกินที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตนําผาน และหามเปลี่ยนแปลงการสงวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายอื่นที่ไมไดระบุในใบอนุญาตสงออก เวนแต
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูออกใบอนุญาตนั้นและเลขาธิการใหความเห็นชอบแลว
ในกรณี ที่ไมอาจสงวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายที่ กําหนดได ให สงวัตถุ ออกฤทธิ์นั้ น กลับ คื นไปยังประเทศที่ สงออก
ภายใน 30 วันนับแตวันที่เขามาในราชอาณาจักร หากไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ใหวัตถุออกฤทธิ์
นั้นตกเปนของ สธ. และให สธ. หรือผูซึ่ง สธ. มอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่ สธ. กําหนด
1.6 กํ าหนดให ผูไดรับ อนุญ าตนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เสนอรายงานเกี่ย วกับ การดําเนิ น
กิจการตามที่ไดรับอนุญาตตอเลขาธิการตามแบบ
1.7 กํ า หนดให ก ารยื่ น คํ าขออนุ ญ าต การอนุ ญ าต และการออกใบแทนใบอนุ ญ าตให
ดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในระหวางที่ยังไมสามารถดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหยื่น
คําขอ ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สธ. หรือสถานที่อื่นตามที่เลขาธิการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. รางกฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับและการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ….
2.1 กํ าหนดหลั ก เกณฑ ก ารยื่ น คํ าขอขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ ตํ ารั บ เพื่ อ จะผลิ ต หรื อ นํ าเข าซึ่ ง
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ ประเภท 4 ตอผูอนุญาต สวนการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับเพื่อการสงออกซึ่งมีลักษณะ
แตกตางจากวัตถุตํารับที่ขายภายในประเทศใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเพื่อเปนการสงออกเปนการเฉพาะ
2.2 กําหนดใหในกรณีที่คําขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ รวมทั้งขอมูลและเอกสารถูกตองและ
ครบถ วน ให ผู อนุ ญ าตพิ จ ารณาออกใบสํ าคัญ การขึ้น ทะเบียนวัตถุตํารับ ใหแกผูขึ้น ทะเบีย นภายใน 300 วัน และ
มีห นังสือแจ งให ผูขอขึ้นทะเบีย นวัตถุ ตํารับ ทราบ และกรณี ผูอนุญาตมีคําสั่งไมรับ ขึ้นทะเบีย น ให มีห นั งสือแจงให
ผูขอขึ้นทะเบียนทราบพรอมดวยเหตุผลและสิทธิอุทธรณภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีคําสั่งไมรับขึ้นทะเบียน
2.3 กํ าหนดให ยื่ น คํ า ขอตออายุใบสําคัญ การขึ้น ทะเบี ยนวัตถุตํารับ ตอผูอนุ ญ าตภายใน
360 วัน กอนใบสําคัญฉบับเดิมสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปไดจนกวาจะไดมีคําสั่งไมตอ
อายุใบสําคัญนั้น
2.4 กําหนดใหคําขอ ใบรับคําขอ และใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับตามกฎกระทรวง
นี้ เปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.5 กํ าหนดให การยื่น คําขอขึ้ นทะเบีย นวัตถุตํารับ การขึ้นทะเบี ยนวัตถุตํารับ การแก ไข
รายการทะเบีย นวัตถุตํารับ การตออายุ ใบสํ าคั ญการขึ้น ทะเบีย นวัตถุตํารับ และการออกใบแทนใบสํ าคั ญการขึ้ น
ทะเบียนวัตถุตํารับตามกฎกระทรวงนี้ ใหดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก ในระหวางที่ยังไมสามารถ
ดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหยื่นคําขอ ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สธ. หรือสถานที่อื่นตามที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาตัวอยางของวัตถุตํารับที่มี
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ….
3.1 กําหนดใหผูประสงคจะผลิตหรือนําเขาตัวอยางของวัตถุตํารับออกฤทธิ์ในประเภท 3
หรือประเภท 4 เพื่อดําเนินการขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาตพรอมดวยขอมูลและ
เอกสารตามที่กําหนด
3.2 กํ า หนดให ผู อ นุ ญ าตพิ จ ารณาและออกใบอนุ ญ าตให ผ ลิ ต หรื อ นํ าเข า ตั ว อย า งของ
วัตถุตํารับใหแกผูขออนุญาตภายใน 14 วัน และใหผูอนุญาตมีหนังสือแจงใหผูขออนุญาตทราบ และในกรณีมีคําสั่ง
ไมอนุญาตใหมีหนังสือแจงใหผูขออนุญาตทราบพรอมดวยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ ภายใน 7 วันนับแตวันที่มีคําสั่ง
ไมอนุญาต
3.3 กํ าหนดให คํา ขอ ใบรับ คําขอ และใบอนุ ญ าตตามกฎกระทรวงนี้เป น ไปตามแบบที่
เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3.4 กํ า หนดให ก ารยื่ น คํ า ขอผลิ ต หรื อ นํ า เข า ตั ว อย า งของวั ต ถุ ตํ า รั บ ที่ มี วั ต ถุ อ อกฤทธิ์
ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก ในระหวางที่ยังไมสามารถดําเนินการ
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โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหยื่นคําขอ ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สธ. หรือ
สถานที่อื่นตามที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. เรื่อ ง รา งกฎกระทรวงยกเว น ค า ธรรมเนี ยมใบอนุ ญ าตให ทํ า การเพาะเลี้ ยงสั ต วน้ํ า ในที่จั บ สั ต วน้ํ า ซึ่ งเป น
สาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งกฎกระทรวงยกเว น ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตให ทํ า การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.)
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
ใหยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินตั้งแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยไดรับยกเวนหนึ่งรอบใบอนุญาต
ทั้ ง นี้ กษ. เสนอว า ได มี ก ฎกระทรวงกํ า หนดค า อากรและค า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ การประมง
พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินจากผูประสงคจะทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน แตเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนโรคระบาดเพิ่งเกิดขึ้นใหมและไดแพร
ระบาดไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว และสงผลกระทบตอรายได
ของผูทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินใหไมสามารถขายผลผลิตไดตามปกติ
ดังนั้น เพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดรอนใหแกผูทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณดงั กลาว จึงเห็นควรกําหนดยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ํา
ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินใหแกผูทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ซึ่งการยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาวอาศัยอํานาจตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
ที่ บั ญ ญั ติ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํ านาจออกกฎกระทรวงกําหนดยกเวน คาอากรและ
คาธรรมเนียมไดไมเกินอัตราทายพระราชกําหนดฯ
กษ. ไดรายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญั ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 วา ปจจุบัน ได มีการจัดเก็บค าธรรมเนี ยมใบอนุญ าตให ทําการเพาะเลี้ ยงสัตวน้ํ าในที่จับ สัต วน้ําซึ่งเป น
สาธารณสมบัติของแผนดินตามกฎกระทรวงกําหนดคาอากรและคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ. 2559 เปน
เงินจํานวน 41,290,747.16 บาท รวมกับขอมูลการประมาณการคาธรรมเนียมใบอนุญาตในทุกจังหวัดที่อยูระหวาง
ดําเนินการออกใบอนุญาตเปนเงิน 18,203.505.11 บาท รวมเปนเงินที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียรายไดของรัฐ เฉลี่ย
ตอป คิดเป น เงิน 59,494,252.11 บาท แต อยางไรก็ ดี การยกเว น คาธรรมเนีย มใบอนุญ าตดังกล าวเป น ไปเพื่ อลด
ภาระและบรรเทาความเดือดรอนใหแกผูทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึ งได เสนอร า งกฎกระทรวงยกเว น ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตให ทํ าการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ าในที่ จั บ สั ต ว น้ํ า ซึ่ งเป น
สาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. …. มาเพื่อดําเนินการ
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. …. และร า งกฎกระทรวงยกเว น ค า ธรรมเนี ย มสํ า หรั บ ผู ป ระกอบการตรวจสอบและรั บ รอง พ.ศ. ….
รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต
เกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. …. และรางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบการตรวจสอบ
และรับรอง พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว และใหดําเนินการตอไปได และให อก. รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน ก.พ.ร. ไป
พิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. ร า งกฎกระทรวงยกเว น ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตและใบแทนใบอนุ ญ าตเกี่ ย วกั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. …. เป น การยกเว น ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต และใบแทนใบอนุ ญ าตเกี่ ย วกั บ
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ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่
30 เมษายน 2564
2. รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. ….
เปนการยกเวนคาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาต คําขอรับใบรับรองคาธรรมเนียมคาตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต
ค าตรวจสอบคํ าขอรับ ใบรั บ รอง ค าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต ใบรั บ รอง ใบแทนใบอนุ ญ าต ใบแทนใบรับ รอง และ
คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง โดยใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
ทั้งนี้ อก. เสนอวา ไดมีกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับ
ผลิตภั ณ ฑ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกํ าหนดคาธรรมเนียมสําหรับ ผูป ระกอบการตรวจสอบและ
รับ รอง พ.ศ. 2552 ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 58 แหงพระราชบั ญญั ติมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 และมาตรา 5 แห งพระราชบั ญ ญั ติ การมาตรฐานแห งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่ งบั ญ ญั ติใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุ ตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญ ญั ตินี้ มีอํานาจแตงตั้งพนั กงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวง
กํ าหนดค าธรรมเนี ย มไม เกิ น อั ต ราท ายพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ลดหรื อ ยกเว น ค าธรรมเนี ย ม และกํ าหนดกิ จ การอื่ น
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบ
ตอภาคอุตสาหกรรมและสงผลตอภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทําใหผูประกอบการประสบกับภาวะรายได
ตกต่ําและตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแกผูประกอบการ
จึงสมควรยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และคาธรรมเนียม
สําหรับผูประกอบการตรวจสอบและรับรองตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทน
ใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบการ
ตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2552 รวม 2 ฉบับ อก. จึงไดยกรางกฎกระทรวงในเรื่องนี้ขึ้น รวม 2 ฉบับ เพื่อยกเวน
คาธรรมเนียมดังกลาว โดยใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่
30 เมษายน 2564
การดําเนินการตามมาตรการดังกลาวคาดวาจะกอใหเกิดการสูญเสียรายไดของรัฐและประโยชนที่
คาดวาจะไดรับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1) การยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จะทํา
ใหรัฐสูญเสียรายไดจากคาธรรมเนียมประมาณ 64.8 ลานบาท
2) การยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบการตรวจสอบและรับรอง จะทําใหรัฐสูญเสียรายได
จากคาธรรมเนียมประมาณ 20 ลานบาท
3) ประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ เป น การลดภาระและบรรเทาผลกระทบของผู ป ระกอบการ
อันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเปนการ
พยุงสถานะของโรงงานใหมีการประกอบกิจการอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเกิดผลดีตอภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีมูลคามากกวา
รายไดที่รัฐจะตองสูญเสียไป
5. เรื่อง เสนอรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกอยูในราชอาณาจักร
เปนกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ ดังนี้
1. ใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองออกประกาศ กําหนดระยะเวลาใหคนตางดาวมาดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 26 กันยายน 2563
2. ใหขยายระยะเวลาอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ. 2522 (รวมทั้งภายใตพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ ตามขอ 2 (1) แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งแกไข
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เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกอยูในราชอาณาจักรเปนกรณี
พิเศษ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 ไปพลางกอน ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563
3. ใหขยายระยะเวลาการแจงที่พักอาศัยตามมาตรา 37 (5) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.
2522 หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ ตามขอ 2 (2) แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
อนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ (ฉบับที่
2) ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563
ทั้งนี้ สตช. เสนอวา
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกอยูในราชอาณาจักร
เป น กรณี พิ เศษ ลงวั น ที่ 7 เมษายน 2563 และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม กํ าหนดให ค นต างด าวซึ่ งได รับ อนุ ญ าตให อ ยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามประเภทการตรวจลงตรา (รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival) และคนตาง
ดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามสิทธิการยกเวนการตรวจลงตรา (ผ.30/ผผ.14/
ผผ.30/ผผ.90) ซึ่งกําหนดระยะเวลาอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 ไดรับการ
ขยายระยะเวลาอยูในราชอาณาจักรไปพลางกอนตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไมตอง
มาดําเนินการยื่นคําขออนุญาตอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไป ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติคนเขา
เมื อง พ.ศ. 2522 รวมทั้ งการแจงที่ พักอาศั ยตามมาตรา 37 แห งพระราชบัญ ญั ติคนเขาเมื อง พ.ศ. 2522 ในชว ง
ระยะเวลาดังกลาว เนื่องจากปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ในประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลไดผอนคลายมาตรการตาง ๆ ดวยการใหกิจการและ
กิจกรรมตาง ๆ สามารถดําเนินการไดมากขึ้น จึงเห็นควรใหคนตางดาวดังกลาวซึ่งการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
เป น การชั่วคราวจะสิ้น สุ ดลงในวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2563 มาดําเนิน การตามมาตรา 35 และมาตรา 37 (5) แห ง
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
กําหนด
เศรษฐกิจ - สังคม
6. เรื่อง ข อเสนอแนะของคณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการรางกฎหมายใหสอดคลองกับ
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒ นากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการ
รางกฎหมายให สอดคล องกั บ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ แห งราชอาณาจักรไทย ตามที่สํ านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการรางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา 77
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเครงครัดตอไป และใหหนวยงานของรัฐที่อยูระหวางดําเนินการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายถือปฏิบัติตามแนวทางการรางกฎหมายดังกลาวดวย ตามที่ สคก. เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
แนวทางการรางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังนี้
1. ควรกําหนดใหชัดเจนวาการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต ใหกระทําดวย
วิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น หลั ก ในกรณี ที่ ยั ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การโดยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ได ห รื อ
ระบบอิเล็กทรอนิกสขัดของ จึงใหมาติดตอกับเจาหนาที่
2. ไมควรกําหนดใหเปนหนาที่ของประชาชนที่จะตองแจงขอมูลตอเจาหนาที่ของรัฐ หากขอมูลนั้น
เปนขอมูลซึ่งอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ หรือเปนขอมูลซึ่งเจาหนาที่ของรัฐทราบอยู
แลว และหากจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองกําหนดเชนนั้น ก็ไมควรใชโทษอาญาแกผูไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
นั้น เชน กรณีมาตรา 48 ประกอบกับมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ที่
กําหนดวา เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใชบังคับในทองที่ใดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหบรรดา
เจาของที่ดินที่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดิน แจงจํานวนแปลงที่ดิน ขนาด ที่ตั้งและการทําประโยชน
ในที่ดินที่ตนเปนเจาของตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวัน ตามแบบและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด หากผูใดฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
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3. ไมควรกําหนดใหผูรับใบอนุญาตซึ่งไมขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ตองรับโทษอาญา เชน มาตรา 12 ทวิ ประกอบกับมาตรา 6 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการขาย
ทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช 2474 มาตรา 82 ประกอบกับมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. 2558 มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530
4. ไม ค วรกํ า หนดให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตต อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว ใ นที่ เ ป ด เผยและเห็ น ได ง า ย
ณ สถานประกอบการของผูไดรับใบอนุญาต เพราะไมเหมาะสมกับสภาพการณและไมควรกําหนดโทษอาญาในกรณีที่
มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาว หากมีความจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะตองกําหนดเชนนั้น
เพราะผูอนุญาตมีอํานาจในการตรวจสอบอยูแลว และปกติทั่วไปประชาชนก็ไมสนใจที่จะดูเอกสารดังกลาว คงเปน
เรื่องระหวางผูอนุญาตและผูรับใบอนุญาตเทานั้น เชน มาตรา 22 ประกอบมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 ซึ่งกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและ
เห็นไดงาย ณ โรงฆาสัตวของตน หากไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท ตรงกันขาม สมควรที่จะ
กําหนดกลไกหรื อ มาตรการอํ านวยความสะดวกและลดภาระให แก ผู ป ระกอบกิ จ การซึ่ งเข ามาอยู ในระบบและ
ขออนุญาตอยางถูกตองแทน เชน การแสดงใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไดทํานองเดียวกับใบอนุญาตขับขี่
ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
5. ควรใชมาตรการซึ่งเปนการจูงใจใหดําเนินการ แทนมาตรการบังคับลงโทษ เพื่อมิใหกฎหมาย
สรางภาระโดยไม จําเป นแกป ระชาชน เชน มาตรา 25 ประกอบกั บ มาตรา 57 แหงพระราชบัญ ญั ติคุมครองซาก
ดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551 ที่กําหนดใหผูพบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อไดวาเปนซากดึกดําบรรพ ตองแจงเจาพนักงานแห ง
ทองที่ที่ พบนั้นทราบ หากไมปฏิบัติตามมีโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท ถาปรับปรุงแกไขในเชิงจูงใจในลักษณะวาผูใด
พบซากดึกดําบรรพและมาแจงตอเจาพนักงานจะไดรับรางวัล ก็จะทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. มิใหกําหนดใหการไมอํานวยความสะดวกใหแกเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่เปนความผิด
อาญาเนื่องจากไมมีขอบเขตที่ชัดเจนในการใชดุลพินิจ อีกทั้งมีความผิดฐานขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่
ตามประมวลกฎหมายอาญาอยูแลว
7. ควรยกเลิกการใชโทษอาญาในเรื่องที่เปนเรื่องทางแพงโดยแท เชน ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
ทั้งนี้ สคก. รายงานวา คณะกรรมการพัฒนากฎหมายอยูระหวางการจัดทํารางพระราชบัญญัติวา
ดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... เพื่อเปนกฎหมายกลาง โดยกําหนดหลักเกณฑในการปรับเปนพินัยสําหรับการกระทํา
หรืองดเวนการกระทําอันเปนการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่ไมรายแรงและกฎหมายกําหนดใหตองชําระ
คาปรับเปนพินัย ซึ่งไมเปนโทษทางอาญา และไมมีการบันทึกเปนประวัติอาชญากรรม
การพิจารณารางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได
ตรวจสอบบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ซึ่งกําหนดโทษอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษ
ปรับ หรือจําคุก หรือทั้งจําทั้งปรับและกําหนดใหมีการเปรียบเทียบได ทั้งที่โดยสภาพแลวไมกระทบโดยตรงตอความ
สงบเรียบรอยหรือความปลอดภั ย ของประชาชนเพื่ อจะเปลี่ย นเป น ความผิด ทางพิ นั ย แทนความผิ ดอาญา ซึ่งการ
พิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว คณะกรรมการพัฒนากฎหมายพบวา กฎหมายหลายฉบับมีการกําหนดโทษ
อาญาทั้งที่ไมใชความผิดรายแรงซึ่งไมสอดคลองกับหลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายที่จะตราขึ้นใน
อนาคต1 และมาตรา 77 ของรัฐ ธรรมนูญ แห งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ กฎหมายจํานวนมากมีบ ทบั ญ ญั ติ ที่
ไม เหมาะสมกับ กาลสมัยและไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒ นาประเทศ อีกทั้งเปนการสรางภาระและตน ทุนที่ ไม
จํ า เป น แก ป ระชาชน จึ ง เห็ น ควรวางแนวทางการร า งกฎหมายให ส อดคล อ งกั บ มาตรา 77 ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห งราชอาณาจั กรไทย เพื่ อให ห น วยงานถื อปฏิ บัติโดยเครงครัดตอไป เพื่ อใหบ รรลุวัตถุป ระสงคในการปรับ ปรุง
กฎหมายใหดีข้ึนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน (Better Regulations for Better Life) จึงไดเสนอขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการพัฒ นากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการรางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทยมาเพื่อดําเนินการ
------------------------------------------1 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (13 กุมภาพันธ 2561) เห็นชอบหลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายที่จะตรา
ขึ้นในอนาคต รวม 3 ประการ ดังนี้ 1) เปนการกระทําที่กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อยางรายแรงและมีผลกระทบตอสวนรวม 2) เปนกรณีที่ไมสามารถใชมาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใชกฎหมายอยางได
ผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได และ 3) ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถาน
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เดี ย วหรือ ที่ มี โทษจํ า คุ กและเปรีย บเที ย บปรับ ทํ าให คดีอ าญาระงับ ได หากโดยสภาพแลว ไม ใช ความผิดต อความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางกวางขวาง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทนหรือวิธีการอื่นแทน
การปรั บ และให ดํ าเนิ น การต อไปตามกรอบแนวทางการศึ ก ษาและปรั บ ปรุ งกฎหมายเพื่ อ ป อ งกั น มิ ให มี ก ารใช
ประโยชนจากโทษอาญาที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย ตามที่ สคก. เสนอ
7. เรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชนและรางสัญญารวมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 6 สาย
บางปะอิน – นครราชสีมา สําหรับการใหเอกชนรวมลงทุนในการดําเนินงานและบํารุงรักษา (Operation and
Maintenance : O&M) และการชี้แ จงประเด็ นขอสังเกตของสํานั กอัยการสูงสุดและความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชนและรางสัญญารวมลงทุนโครงการทางหลวง
พิเศษระหวางเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ – กาญจนบุรี สําหรับการใหเอกชนรวมลงทุนในการดําเนินงาน
และบํ า รุ งรัก ษา (Operation and Maintenance : O&M) และการชี้ แ จงประเด็ น ข อ สั งเกตของสํ า นั ก งาน
อัยการสูงสุดและความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีพิจ ารณาเรื่อง ผลการคั ดเลือกเอกชนและรางสัญญารวมลงทุน โครงการทางหลวง
พิเศษระหวางเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา สําหรับการใหเอกชนรวมลงทุนในการดําเนินงานและ
บํารุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) และการชี้แจงประเด็นขอสังเกตของสํานักงานอัยการสูงสุด
และความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชนและรางสัญญารวม
ลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ – กาญจนบุรี สําหรับการใหเอกชนรวมลงทุน
ในการดําเนิน งานและบํ ารุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) และการชี้แจงประเด็ นข อสังเกตของ
สํานักงานอัยการสูงสุดและความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.)
เสนอแลวมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและรางสัญญารวมลงทุนตามที่สํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ไดตรวจ
พิจารณาแลว โดยกอนลงนามสัญญา ใหกรมทางหลวง (ทล.) ตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาอีกครั้งให
มีความถูกตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน กฎระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี
และมติคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ตามขอสังเกตของ อส.
สาระสําคัญของเรื่อง
โครงการทางหลวงพิ เศษระหวา งเมื อ งหมายเลข 6 สายบางปะอิ น – นครราชสี ม า (M6) และ
โครงการทางหลวงพิ เศษระหวางเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ – กาญจนบุ รี (M81) เป นโครงการที่อยูภ ายใต
แผนพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลว
เมื่ อวั นที่ 27 มีน าคม 2558 โดยในสวนของโครงการ M6 คณะรัฐมนตรีมีมติ (14 กรกฎาคม 2558) เห็ นชอบให
กอสรางภายในกรอบวงเงิน 84,600 ลานบาท สวนโครงการ M81 คณะรัฐมนตรีมีมติ (14 กรกฎาคม 2558) เห็นชอบ
ใหกอสรางภายในกรอบวงเงิน 55,620 ลานบาท และในครั้งนี้กระทรวงคมนาคม (คค.) โดยกรมทางหลวง (ทล.) ได
ขอให คณะรัฐมนตรีเห็น ชอบผลการคัด เลื อกเอกชนและรางสัญ ญาการให เอกชนรวมลงทุนในการดําเนิน งานและ
บํ ารุ งรั ก ษา (Operation and Maintenance : O&M) ของโครงการทางหลวงพิ เศษทั้ งสองสาย ตามมาตรา 41
แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา
สรุปรายละเอียดโครงการ
• มอเตอรเวยเก็บคาผานทาง ขนาด 4 – 6 ชองจราจร
• ระยะทาง 196 กิโลเมตร
• เชื่อมตอโครงขายคมนาคมสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กรอบคาตอบแทนที่เอกชนจะไดรับ 33,258 ลานบาท
• วงเงินคาตอบแทนที่เอกชนเสนอขอรับ 21,308 ลานบาท
ขอมูลทั่วไปดานวิศวกรรม
จํานวนชองจราจร
4 – 6 ชองจราจร
ทางแยกตางระดับ
10 แหง
ดานเก็บคาผานทาง
9 แหง
ระบบเก็บคาผานทาง Manual, ETC, MLFF
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ที่พักริมทาง (ไมรวมอยูในสัญญา O&M ในครั้งนี้)
• Rest Area
5 แหง
• Service Area 2 แหง
• Service Center
1 แหง
โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางใหญ – กาญจนบุรี
สรุปรายละเอียดโครงการ
• มอเตอรเวยเก็บคาผานทาง ขนาด 4 – 6 ชองจราจร
• ระยะทาง 96 กม. เชื่อมตอโครงขายคมนาคมสูภาคตะวันตก และโครงการทาเรือน้ําลึกทวาย
• กรอบคาตอบแทนที่เอกชนจะไดรับ 27,828 ลานบาท
• วงเงินคาตอบแทนที่เอกชนเสนอขอรับ 17,801 ลานบาท
ขอมูลทั่วไปดานวิศวกรรม
จํานวนชองจราจร
4 – 6 ชองจราจร
ทางแยกตางระดับ
8 แหง
ดานเก็บคาผานทาง
8 แหง
ระบบเก็บคาผานทาง Manual, ETC, MLFF
ที่พักริมทาง (ไมรวมอยูในสัญญา O&M ในครั้งนี้)
• Rest Area 1 แหง
• Service Area 2 แหง
โครงการทางหลวงพิเศษทั้งสองโครงการที่ คค. เสนอมาในครั้งนี้มีลักษณะพิ เศษแตกตางไปจาก
โครงการทางหลวงพิเศษที่ผานมา เนื่องจากจะเปนสองโครงการแรกที่ใชดานเก็บคาผานทางฝงขาเขาระบบแบบไมมี
ไมกั้นแบบ Full Multilane Free Flow (MLFF) ซึ่งจะชวยลดปญหาจราจรทายแถวสะสมบริเวณดานเก็บคาผานทาง
ลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และลดมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากการจราจรแออัด
8. เรื่ อ ง โครงการพั ฒ นาระบบไฟฟ า แบบโครงข า ยไฟฟ า ขนาดเล็ ก มาก (Microgrid) บนพื้ น ที่ เกาะพะลวย
จังหวัดสุราษฎรธานี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้
1. อนุมัติใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟา
ขนาดเล็กมาก (Microgrid*) บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎรธานี วงเงินลงทุนรวม 172 ลานบาท โดยใชเงินกูใน
ประเทศ จํานวน 129 ลานบาท และเงินรายได กฟภ. จํานวน 43 ลานบาท
2. เห็นชอบให กฟภ. กูเงินในประเทศภายในกรอบวงเงิน จํานวน 129 ลานบาท เพื่อเปนเงินลงทุน
ของโครงการดังกลาว โดย กฟภ. จะทยอยดําเนินการกูเงินตามความจําเปนจนกวางานจะแลวเสร็จ
ทั้งนี้ ให มท. (กฟภ.) รับความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป
หมายเหตุ : *Microgrid คือ ระบบไฟฟาขนาดเล็กที่สามารถบริหารจัดการไดแบบอิสระ (ไมตองพึ่งพาระบบไฟฟา
จากภายนอก) กรณี โ ครงการนี้ ใช ร ะบบ Microgrid แบบ Off – Grid โดยการผลิ ต กระแสไฟฟ า ด ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิต ยบ นเกาะและสามารถบริห ารจัดการ (ผลิ ต กักเก็ บ จําหน ายไฟ) ไดเอง (บนเกาะ) ไม ตองเชื่ อมต อกั บ
โครงขายไฟฟาหลักบนฝง
สาระสําคัญของเรื่อง
มท. รายงานวา
1. ประชาชนในพื้ น ที่บ านเกาะพะลวย ตํ าบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จั งหวัด สุราษฎรธานี ได
รองเรียนวา พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่กันดาร หางไกลความเจริญ ประชาชนสวนใหญมีอาชีพประมงและทําสวน และยัง
ไม มี ไฟฟ าใช จึ งขอให อําเภอเกาะสมุ ย ประสานจังหวัดสุร าษฎรธ านีและหน วยงานที่เกี่ย วของดํ าเนิ น การเพื่ อให
ชาวบานในพื้นที่ดังกลาวไดมีไฟฟาใชเพื่อการดํารงชีพและสงเสริมการทองเที่ยวในอนาคต
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2. คณะกรรมการ กฟภ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ไดพิจารณา
แลวมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวย
จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใหประชาชนบนเกาะมีไฟฟาใช ซึ่งเปนการลดความเหลื่อมล้ําระหวางประชาชนบนเกาะและ
แผนดินใหญ และเปนไปตามแผนงานของโครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก (Microgrid)
บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีระยะเวลาดําเนินการ ป 2563 – 2564 รายละเอียดสรุปได ดังนี้
หัวขอ
รายละเอียด
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ สามารถจ า ยไฟฟ า ให ป ระชาชนผู ใ ช ไฟฟ า บนพื้ น ที่ เกาะพะลวยที่ ไ ม มี ไฟฟ า ใช
ตามนโยบายของรัฐบาล
2. สามารถบริหารและจัดการระบบพลังงานไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงาน
4. ลดการใชน้ํามันดีเซลในการผลิตพลังงานไฟฟา
เปาหมาย
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวย
และพื้นที่ดําเนินการ จังหวัดสุราษฎรธานี
ปริมาณงาน
ขอบเขตงาน
ปริมาณงาน
1. ระบบผลิตพลังงานไฟฟา
1.1 พลังงานแสงอาทิตย
1,000 kWp
1.2 ระบบกําเนิดไฟฟาดีเซล
600 kW
1.3 ระบบกักเก็บพลังงาน
500 kW/1,500 kWh
1.4 อาคารควบคุม
1 แหง
2. ระบบจําหนายบนเกาะ
หมายเหตุ :
2.1 แรงสูง (50 SAC)
3.7 วงจร-กิโลเมตร KWp = หนวยของกําลังผลิต
2.2 แรงต่ํา (50 AW)
2.5 วงจร-กิโลเมตร สูงสุดของโซลารเซลล
2.3 หมอแปลงจําหนาย
400 kVA kW = หน ว ยบอกขนาด
กําลังของเครื่องจักรอุป กรณ
ไฟฟา
kWh = หนวยบอกพลังงานไฟฟาที่ใชภายในเวลา 1 ชั่วโมง
SAC = ชนิ ด ของสายไฟฟ า (สายไฟฟ าแกนเดี ย วตั ว นํ าอะลู มิ เนี ย มแบบอั ด แน น หุ ม ด ว ย
ฉนวน)
AW = ชนิดของสายไฟฟา (สายแรงต่ําชนิดทนสภาพอากาศ)
kVA = พิกัดกําลังของหมอแปลงไฟฟา
ระยะเวลา
2 ป (พ.ศ. 2563 - 2564)
ดําเนินการ
คาใชจาย
วงเงินลงทุนรวม 172 ลานบาท ประกอบดวย
และแหลงที่มา
1. เงินกูในประเทศ จํานวน 129 ลานบาท
2. เงินรายได กฟภ. จํานวน 43 ลานบาท
ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น โครงการฯ ไม ก อ ให เกิ ด ภาระต อ งบประมาณ หรื อ ภาระทางการคลั ง
ในอนาคต ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 27
แผนการใช
หนวย : ลานบาท
จายเงินรายป
ป
เงินกูในประเทศ
เงินรายได กฟภ.
รวม
2563
39
13
52
2564
90
30
120
รวม
129
43
172
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ผลตอบแทน
ของโครงการ

ผลกระทบ
โครงการ

การประเมิน
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการสรุปได ดังนี้
อัตรา
อัตราสวน
มูลคาปจจุบัน
ผลตอบแทน
ผลตอบแทน
ผลประโยชนตอ
สุทธิ (NPV)
(รอยละ)
เงินลงทุน (B/C Ratio) (ลานบาท)
ทางการเงิน (FIRR)
1.63
0.26
-205.27
ทางเศรษฐศาสตร (EIRR)
21.37
1.80
177.21
หมายเหตุ : จากรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ มีผลตอบแทนทางการเงิน
ที่ไมคุมคาในการลงทุน (FIRR = -205.27) แตมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ (EIRR = 177.21)
โดย กฟภ. แจงวาโครงการจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่เกาะพะลวย
และสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1. ดานนโยบายรัฐบาล : เปนการเสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหสามารถพึ่งพา
ตนเองได โดยกระจายชนิ ด ของเชื้ อ เพลิ งทั้ งจากฟอสซิ ล และจากพลั งงานทดแทนอย าง
เหมาะสม สนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหลงเชื้อเพลิงใน
พื้นที่ เปดโอกาสใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงาน เชน ระบบกักเก็บพลังงาน เปนตน
2. ด า นเศรษฐกิ จ : การดํ าเนิ น โครงการดั งกล าวเป น การพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานด า น
พลังงานไฟฟาบนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งจะสงเสริมใหประชาชนบนเกาะ
สามารถประกอบอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ําระหวางประชาชนบนเกาะกับประชาชนบน
แผนดินใหญ
3. ดานผลประโยชนตอคุณภาพชีวิตของประชาชน : ประชาชนบนเกาะพะลวย จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ไดใชไฟฟาอยางเพียงพอ คุณภาพของระบบไฟฟาที่ดี ในราคาเดียวกับประชาชน
บนแผนดินใหญ ทําใหประชาชนบนพื้นที่เกาะพะลวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากการสํารวจเบื้องตนพบวา พื้นที่โครงการเปนของกรมธนารักษ ซึ่งถาจะดําเนินโครงการ
จําเปนจะตองเชาที่ดินจากกรมธนารักษ และพื้นที่ดังกลาวไมไดอยูในขอบเขตของโครงการที่
จะตองทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม เรื่ อ ง กํ า หนด ประเภทและขนาดของโครงการหรือ กิจ การซึ่ งจะต อ งจัด ทํ า
รายงานการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบี ยบปฏิบั ติ และ
แนวทางการจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม ตามมาตรา 46
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

9. เรื่อง รายงานผลการดําเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอรายงานผลการ
ดําเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจําเดือนเมษายน 2563 สรุปไดดังนี้
1. การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ปจจุบัน
อปท. ทุกแหง ไดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ครบเรียบรอยแลว (ตามเปาหมาย 7,550 แหง 377,500 คน)
และมีการบันทึกรายชื่อผูสมัครในระบบรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Report) ของกรมการปกครอง ที่ไดรับการ
ยืนยันขอมูลจากศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทานอําเภอแลว 425,418 คน และมีการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจํา อปท. 58 จังหวัด 1,193 อปท. โดยมีผูผานการอบรม 61,964 คน
2. การสํารวจขอมูลประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 จังหวัดรวมกับศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 – ภาค 4 มีผลการดําเนินการ ดังนี้ (1) ประชาชน
มีความประสงคไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพในโครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 3,467 คน
(2) ประชาชนที่อาศัยอยูรอบพระราชวัง/พระตําหนักในพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระราชวัง
บางปะอิ น ) จั งหวั ด เชี ย งใหม (พระตํ าหนั ก ภู พิ งคราชนิ เวศน ) จั งหวั ด สกลนคร (พระตํ าหนั กภู พ านราชนิ เวศน )
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ (พระราชวังไกลกังวล) และจังหวัดนราธิวาส (พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน) ไดรับความ
เดือดรอน 2,357 คน และ (3) ประชาชนไดรับความเดือดรอนในพื้ นที่ จังหวัดที่มีคําสั่ง/ประกาศปดพื้ นที่เป นการ
ชั่วคราว โดยมีประชาชนไดรับมอบถุงยังชีพ 83,030 คน
3. การดําเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาตานภัยแลง การประสานความรวมมือการแกปญหาภัย
แลงอยางยั่งยืน” ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทานไดดําเนินการจัดกิจกรรมฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(จังหวัดตนแบบ) และจังหวัดที่มีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) โดย
ดําเนินกิจกรรมแลว 1,404 ครั้ง
4. การประชุ ม ติ ด ตามความก า วหน า การดํ า เนิ น โครงการก อ สร า งสะพานข า มคลองเปรม
ประชากร กระทรวงมหาดไทยไดจัดประชุมติด ตามฯ เมื่อวัน ที่ 28 เมษายน 2563 โดยที่ป ระชุมไดมอบหมายให
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสํารวจขอมูลสะพานไมขามคลองเปรมประชากรในพื้ นที่วามีความ
เหมาะสมตอการใช งานมากน อยเพี ย งใดและจั งหวัด ได มีการบริห ารจั ด การหรื อกํ าหนดแนวทางการพั ฒ นา เช น
การกอสรางสะพานคอนกรีตทดแทน รวมทั้งแนวทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมอยางไร
5. ขอมูลจํานวนจิตอาสาและกิจกรรมจิตอาสา ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 มีจิตอาสาลงทะเบียน
6,634,585 คน [แยกตามพื้ น ที่ (ภู มิลํ าเนา) ไดแก กรุงเทพมหานคร 458,449 คน ส วนภู มิภ าค 6,176,136 คน
แยกตามเพศ ไดแก เพศชาย 2,953,132 คน เพศหญิง 3,681,453 คน] และดําเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
45,694 ครั้ง กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 472 ครั้ง สวนการบรรยายขยายผลใหความรูเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
กับประเทศไทย ขณะนี้ไดชะลอการบรรยายฯ ออกไปกอน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
10. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญ ในรอบ 12 เดือน ป 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ รายงานผลการดําเนินงานของ
ระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญ ในรอบ 12 เดือน ป 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) [ซึ่งเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 (10) ที่กําหนดใหสํานักงาน คปภ. จัดทํารายงานประจําปแสดงผลงาน
และอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงานตอคณะรัฐมนตรี] โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. ภาพรวมธุรกิจประกันภัยของไทยในรอบ 12 เดือน ป 2562 ธุรกิจประกันภัยเดือนมกราคม –
ธัน วาคม 2562 มี เบี้ ย ประกั น ภั ยรับ โดยตรงรวมทั้งสิ้น 854,536 ลานบาท หดตัวรอยละ 0.58 เมื่อเทียมกับ ชว ง
เดียวกันของปกอน ทั้งนี้ สํานักงาน คปภ. คาดการณวาอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยของป 2563 จะอยูที่
รอยละ 0.43-1.99 คิดเปนมูลคาเบี้ยประกันภัยประมาณ 860,863-882,317 ลานบาท
2. ผลการดําเนินงานที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาลและภายใตแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2559-2563)
การดําเนินการ
ภาพรวมปญหา/อุปสรรค
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย
1) เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ เชน ปรับปรุง
1) การปรับปรุงและออกกฎเกณฑตาง ๆ ตองดําเนินการ
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นเพื่อใหผูประกอบการ
อยางรอบคอบ โดยรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวน
สามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไดดียิ่งขึ้น
และมีระยะเวลาใหบริษัทขนาดเล็กไดปรับตัว
2) ยกระดับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจประกันภัย เชน 2) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเงินโลกมีความ
ทบทวนและปรับปรุงขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการ
ผันผวนสูง รวมถึงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
บริหารความเสี่ยงดานดิจิทัล และการจัดสัมมนา
สงผลใหธุรกิจประกันภัยมีโอกาสไดรับผลกระทบอยาง
3) คุมครองสิทธิประโยชนผูเอาประกันภัยและยกระดับ รุนแรง
พฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย ไดแก การ 3) ตัวแทน/นายหนาประกันภัยมีจํานวนมากอาจกํากับ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแล
ดูแลไดไมทั่วถึง
ตัวแทนและนายหนาประกันภัย
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ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความรูและการเขาถึงประกันภัย
1) เสริมสรางความรูความเขาใจดานการประกันภัย
1) ประชาชนบางสวนมีทัศนคติและประสบการณที่ไมดี
เชน การจัดประกวดสารคดีสั้นและการจัดอบรมความรู จากการประกันภัย ทําใหขาดความเชื่อมั่น
2) สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย ให
2) ประชาชนบางสวนไมสามารถเขาถึงการทําประกัน
สอดคลองกับความตองการและความเสี่ยงของประชาชน ชีวิตไดเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับรายไดสุทธิ
เชน กรมธรรมประกันภับลําไยและกรมธรรมประกันภัย 3) ผูบริโภคประกันชีวิตยังใชชองทางคนกลางในการทํา
คุมครองความเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออก
ประกันภัย จึงทําใหชองทางออนไลนยังไมเปนที่นิยม
3) สงเสริมการเขาถึงการประกันภัยเพื่อรองรับสังคม
ผูสูงอายุ โดยปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐานให
สอดคลองกับนโยบายภาครัฐเรื่องการปฏิรูประบบ
สาธารณสุข
4) ขยายชองทางการเขาถึงการประกันภัยของ
ประชาชน โดยการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมา
ประกอบการเสนอขาย การออกกรมธรรม และการชดใช
เงินหรือคาสินไหมทดแทน
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการแขงขัน
1) เสริมสรางการแขงขันผานการผอนคลายการกํากับ 1) การผอนคลายการกํากับผลิตภัณฑประกันภัยตอง
ผลิตภัณฑประกันภัยใหมีความยืดหยุนและอิงกลไกตลาด ดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อเตรียมความพรอมและ
มากยิ่งขึ้น
รองรับใหภาคธุรกิจมีความสามารถในการแขงขัน
2) พัฒนาการกํากับและกระบวนการใหความ
2) การปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐานตองมี
เห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑประกันภัย เชน พัฒนาระบบ ความรวมมือจากหลายภาคสวน
การขอรับความเห็นชอบกรมธรรมประกันภัยผานระบบ 3) กฎหมายในแตละประเทศมีความแตกตาง และมี
อิเล็กทรอนิกส
ระดับพัฒนาการไมเทากัน
3) สงเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาค
อาเซียน โดยลงนามบันทึกความเขาใจเพื่อสรางความ
รวมมือและพัฒนาการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยกับ
สิงคโปร
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานดานการประกันภัย
1) พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยใหเปนมือ 1. การผลักดันใหการประกันภัยเปนเครื่องมือในการ
อาชีพผานการจัดอบรมและสัมมนา
บริหารความเสี่ยงแกประชาชน โดยเฉพาะการผลักดันให
2) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบประกันภัย ผาน เกิดผลิตภัณฑใหม ๆ ที่ตอบสนองนโยบายภาครัฐและ
การจัดประชุมและสัมมนาวิชาการ
ความตองการของประชาชนจําเปนตองอาศัยความ
3) เสริมสรางศักยภาพระบบเทคโนโลยี เชน การ
รวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน
2) ขอมูลดานการประกันภัยมีความซับซอนและมีความ
พัฒนาแอปพลิเคชันและฐานขอมูล
4) ผลักดันใหการประกันภัยเปนเครื่องมือบริหารความ เชื่อมโยงหลายภาคสวน จึงตองใชระยะเวลาในการทํา
เสี่ยง เชน โครงการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเลี้ยง ความเขาใจและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําโครงสราง
ฐานขอมูล
สัตว
5) เสริมสรางศักยภาพของหนวยงานกํากับ โดย
3) กระบวนการแกไขกฎหมายตองใชระยะเวลาในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ และเขารับการประเมิน
ดําเนินการเนื่องจากตองพิจารณาใหครอบคลุมทุกมิติ
ภาคการเงินสาขาประกันภัย
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการและแผนการดําเนินงานป 2562 ของสํานักงาน
คปภ. ซึ่งประกอบดวย 11 ตัวชี้วัด มีคาคะแนนถวงน้ําหนักรวมอยูที่ 3.625 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
4. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการดานประกันภัยกับสํานักงาน คปภ. ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคในป 2562 จากกลุมตัวอยางจํานวน 3,393 ราย โดยประเมินผลความพึงพอใจ 3 ดาน ไดแก ความ
เปนธรรม คุณภาพการใหบริการ และการเขาถึงบริการมีผลคะแนนอยูที่รอยละ 93.20 ระดับความพึงพอใจมาก
11. เรื่อง ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน
มิ ถุ น ายน 2563 ตามที่ สํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ ายเลขานุ ก าร
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
หัวขอ
1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา
1.1 ความกาวหนายุทธศาสตรชาติ
แล ะการขั บ เคลื่ อ น แผ น แม บ ท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ

สาระสําคัญ
 จัดทําโครงการสําคัญเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประมวลผลความสอดคลอง
ตามภารกิจ บทบาท และหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับเปาหมายของแผนแมบท
ยอยทั้ง 140 เปาหมาย เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินการตามแนวทางการจัดทํา
โครงการสํ าคั ญ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ห น ว ยงานระดั บ กรมหรื อ
เทียบเทาแจงผลการดําเนินการแลว รวมทั้งสิ้น 231 หนวยงาน หรือรอยละ 75 จาก
ทั้ งหมด 310 หนวยงาน ทั้ งนี้ มีเปาหมายแผนแมบ ทยอยที่ยังไมมีห นว ยงานใดเลือก
ความเกี่ยวของทั้งหลักและสนับสนุน จํานวน 1 เปาหมาย คือ ภาคธุรกิจมีบทบาทสําคัญ
ในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น และมีเปาหมายแผนแมบทยอยที่ไมมีหนวยงานเลือกความ
เกี่ยวของหลัก จํานวน 16 เปาหมาย เชน ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดาน
ดิจิทัลในดานความพรอมในอนาคตดีขึ้น สถานประกอบการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และบริการทางการแพทยไดรับมาตรฐานเพิ่มขึ้น และระดับความมั่นคงดานน้ําในเขต
เมืองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สศช. จะประสานเจาภาพเปาหมายแผนแมบทยอยเพื่อพิจารณา
กําหนดหนวยงานที่เหมาะสม
ในการรวมขับเคลื่อนเปาหมายแผนแมบท
ยอยตอไป
เตรียมการปรับปรุงแผนแมบท โดยพิจารณาความสอดคลองและครอบคลุมของแผน
แม บทในการรองรับชีวิตวิถีใหม (New Normal) และผลกระทบที่เกิดจากการระบาด
ของโรค COVID-19 ซึ่ งอาจต อ งพิ จ ารณาแนวทางการพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม เช น ประเด็ น
ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต และประเด็นเศรษฐกิจฐานราก โดย สศช. จะรวมกับคณะกรรมการจัดทํา
ยุทศาสตรชาติพิจารณาความจําเปนของการปรับปรุง
แผนแมบทฯ ดังกลาว และนําเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติและคณะรัฐมนตรีตาม
ขั้นตอนตอไป
 ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติผานการ
ใชระบบบริหารจัดการขอมูลการพัฒ นาคนแบบชี้ เปา (TPMAP) โดยขยายผลการ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน การเพิ่มชุดขอมูลกลาง การ
จัดสวัสดิการของกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และการหารือ
รว มกั บ สํ านั กงานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออกและภาคี ที่
เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลจากระบบ TPMAP ไปใชประกอบการยกระดับ
ความ
เปนอยูใหประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
 ผลการพิจารณาแผนระดับที่สาม (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563) มีหนวยงานสงแผน
ระดั บ ที่ ส ามให สศช. กลั่ น กรองรวมทั้ งสิ้ น 95 แผน จําแนกเปน (1) แผนที่ผานการ
พิ จ ารณาและรายงานให ค ณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราแล ว 55 แผน (2) แผนที่ อ ยู ร ะหว า ง
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กลั่ น กรองหรื อ ให ท บทวน/ปรั บ ปรุ ง 35 แผน และ (3) แผนที่ ผ า นกระบวนการ
พิ จ ารณาของ สศช. เพิ่ ม เติ ม 5 แผน ได แ ก (ร า ง) แผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2563 (ร า ง) แผนขั บ เคลื่ อ นกรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ สู ก ารปฏิ บั ติ พ.ศ. 2562-2565
(ราง) แผนปฏิบั ติการดานการผลิต และพั ฒ นากําลังคนในสาขาอาชีพที่ มีความจําเป น
เรงดวน ตอการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ. 2562-2565 แผนปฏิบัติ
การดานผูสูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545-2568) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 และ
แผนยกระดับความมั่นคงและความเปนเลิศดานควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2563-2565
1.2 ความก าวหน าแผนการปฏิ รู ป รายงานความคืบหนาการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270
ประเทศ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) ตอวุฒิสภา
เมื่ อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 โดยวุฒิ สภาไดมีประเด็น อภิ ปรายที่สําคัญ เชน (1)
เรงรัดกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศที่ยังมีการดําเนินการลาชา
(2)
กําหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่มีนัยสําคัญ (Big Rock) เพิ่มเติม และ
(3)
ปรั บ ปรุ งแผนการปฏิรูป ประเทศโดยใหค วามสํ าคัญ กับ การกําหนดค าเป า หมายและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและคํานึงถึงสถานการณของประเทศที่ไดเปลี่ยนแปลงไปจากในชวงการ
จัดทําแผนการปฏิรูปประเทศที่ผานมา
คณะรัฐมนตรีมีมติ (30 มิ ถุน ายน 2563) เห็ น ชอบการแต งตั้ งคณะกรรมการปฏิ รู ป
ประเทศทั้ง 13 ดานแลว
1.3 ผลการดําเนินการอื่น ๆ
รายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562 และรายงาน
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ประจํ า ป 2562 ต อ สภา
ผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และตอวุฒิสภา เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน
2563 โดยมี ป ระเด็ น อภิ ป รายที่ สํ า คั ญ ได แ ก (1) การเร งรั ด กิ จ กรรมที่ อ ยู ร ะหว า ง
ดําเนินการแตมีความลาชา เชน การปฏิรูประบบการศึกษา (2) การใหความสําคัญกับ
ประเด็นทาทายตาง ๆ เชน การถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ
(3) ประเด็นที่
ควรใหความสําคัญในการพัฒนาในระยะตอไป เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การลด
ความเหลื่อมล้ํา และการกระจายอํานาจ (4) ประเด็นผลกระทบจากสถานการณ แพร
ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีตอการพัฒนาประเทศในอนาคต และ (5) ประเด็นการ
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศให ส อดรั บ กั บ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
 ปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENCSR) ใหรองรับการเสนอ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการแผนงานหรือโครงการภายใตพระ
ราชกํ า หนดให อํ า นาจกระทรวงการคลั งกู เงิ น เพื่ อ แก ไขป ญ หา เยี ย วยา และฟ น ฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 โดยระบบดั งกล าวจะช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการพิ จ ารณากลั่ น กรอง
ขอเสนอแผนงาน/โครงการตาง ๆ กระบวนการจัดสรรงบประมาณ และการติดตามผล
การเบิกจายเงินกู โดยจะมีการเชื่อมโยงขอมูลของระบบ eMENCSR กับระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตลอดจนการรายงานผลการดําเนิน
โครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนอื่น ๆ นอกจากนี้ ไดจัดทําเว็บไซต
ThaiME (Thai Monitoring and Evaluation)
เพื่อเปนชองทางใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของแสดงความคิดเห็นตอขอเสนอแผนงานหรือ
โครงการ เพื่อใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองและเพื่อรองรับการ
เผยแพรผลการดําเนินการตามพระราชกําหนดดังกลาว
 สร า งการตระหนั ก รู ความเข า ใจ และการมี ส ว นร ว มของภาคี ต า ง ๆ ต อ การ
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2. การดําเนินงานในระยะตอไป

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ผานการดําเนินการตาง ๆ เชน
การจั ดทํ า วี ดิทั ศ น เผยแพรร ายวิช า ยุ ท ธศาสตรช าติสํ าหรับ ขาราชการและบุ ค ลากร
ภาครัฐบนหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน การจัดทําสื่อวีดิทัศนเปรียบเทียบผล
ของการดําเนินการกอน – หลังของการมียุทธศาสตรชาติ และ
การสรางการ
ตระหนั กรู การขับ เคลื่ อนยุท ธศาสตรช าติในกลุ มเด็ก และเยาวชน
กลุ ม
เปราะบางในพื้นที่นํารองจังหวัดอุบลราชธานี
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ทํ า โครงการสํ า คั ญ ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อบรรลุเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในชวงเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ใหหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาหวงโซคุณคา เพื่อจัดทํา
โครงการที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทไดอยางเปนรูปธรรม และบูรณา
การร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง โครงการสํ า คั ญ และนํ า เสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
จัดการประชุมรวมกับประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะเพื่อพิจารณากรอบ
การดํ า เนิ น งานของทุ กคณะรว มกั น โดยคาดวาจะสามารถเสนอรางแผนการปฏิ รูป
ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) ต อ คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร ช าติ และคณะรั ฐ มนตรี
เพื่อพิจารณาในชวงเดือนพฤศจิกายน 2563 ตอไป

12. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(กพอ.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) เสนอ ดังนี้
สาระสําคัญของเรื่อง
มติ กพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ และการแตงตั้งคณะกรรมการของโครงการพัฒนา
สนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
1. เห็นชอบการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการรวมลงทุนกับเอกชนหรือใหเอกชนเปนผู
ลงทุน พ.ศ. 2560 แลที่แกไขเพิ่มเติม และการแตงตั้งคณะกรรมการของโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาฯ
1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 มิถุนายน 2563) รับทราบผลการประชุม กพอ. ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง มติ กพอ. เห็นชอบให สกพอ. ลงนามในสัญญารวมลงทุนกับนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชนที่รับคัดเลือก และ สกพอ. ไดมีการลงนามในสัญญารวมลงทุนฯ กับบริษัท อูตะเภา อินเตอร
เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แลว
1.2 ประกาศ กพอ.ฯ ขอ 19 และ 20 กําหนดใหเมื่อไดมีการลงนามในสัญญารวมลงทุน
แล ว ให กพอ. แต งตั้ งคณะกรรมการกํ ากั บ ดูแ ล และคณะกรรมการบริห ารสัญ ญาซึ่ งประกอบดวย “ผู แ ทน
กระทรวงเจาสังกัด” แตโดยที่ สกพอ. เปนคูสัญญาฝายรัฐที่ลงนามในสัญญารวมลงทุนฯ และตามมาตรา 5 และ
มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 กําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว และกําหนดให กพอ. เปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานของ สกพอ. จึงเปนกรณีที่ สกพอ.
รายงานขึ้ น ตรงกั บ กพอ. (ที่ มีน ายกรัฐ มนตรี เปน ประธาน) และนายกรัฐ มนตรีไมไดสังกัดกระทรวงใดจึงมีความ
จําเปนตองเสนอขอปรับปรุงแกไขประกาศ กพอ.ฯ ในขอดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ฉบับเดิม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุงลาสุด)
แกไของคประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแล
ขอ 19 เมื่อไดมีการลงนามในสัญญารวมลงทุนแลว ขอ 19 เมื่อไดมีการลงนามในสัญญารวมลงทุนแลว
ใหคณะกรรมการนโยบายแตงตั้งคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการนโยบายแตงตั้งคณะกรรมการ
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กํากับดูแล ซึ่งประกอบดวย “ผูแทนกระทรวงเจา
สังกัด” เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงาน
ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนเอกชนคูสัญญา
เปนกรรมการ และผูแทนหนวยงานเจาของโครงการ
เปนกรรมการและเลขานุการ

กํากับดูแล ซึ่งประกอบดวย “ผูแทนกระทรวงเจา
สังกัดหรือผูแทนหนวยงานที่
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย” เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนสํานักงาน ผูแทนสํานักงานอัยการ
สูงสุด ผูแทนเอกชนคูสัญญา เปนกรรมการ และ
ผูแ ทนหนวยงานเจาของโครงการเปนกรรมการและ
เลขานุการ

แกไของคประกอบของคณะกรรมการบริหารสัญญา
ขอ 20/1 (2) ผูแทนหนวยงานเจาของโครงการ
ขอ 20/1 (2) ผูแทนหนวยงานเจาของโครงการ
“ผูแทนกระทรวงเจาสังกัด” ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้ง “ผูแทนกระทรวงที่เกี่ยวของตามที่สํานักงาน
โดยสํานักงาน จากบุคคลที่สํานักงานเห็นวาเปนผูมี กําหนด” ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งโดยสํานักงาน จาก
ความรูหรือความเชี่ยวชาญอันจะเปนประโยชนแก บุคคลที่สํานักงานเห็นวาเปนผูมีความรูหรือความ
การดําเนินการของคณะกรรมการบริหารสัญญาเปน เชี่ยวชาญอันจะเปนประโยชนแกการดําเนินการของ
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารสัญญาเปนกรรมการ
1.3 สื บ เนื่ อ งจากประกาศ กพอ.ฯ ข อ 19 และ 20 (ตามข อ 1.2) จึ ง ได มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการกํากับดูแล และคณะกรรมการบริหารสัญญาของโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาฯ โดยใหมีผลเมื่อ
ประกาศ กพอ.ฯ ฉบับที่ปรับปรุงดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชแลว
แผนการสงมอบพื้นที่และการรื้อยายสาธารณูปโภคโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ
2. อนุมัติในหลักการใหการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และ การประปานครหลวง (กปน.) สามารถ
ปรับเปลี่ยนปริมาณงานและวงเงินคารื้อยายสาธารณูปโภคเปดพื้นที่กอสราง โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ หากมี
ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงอีกในอนาคต ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ (สงป.) ทั้งนี้ ตองไมเกินกรอบ
วงเงินที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563
2.1 โดยที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ (28 มกราคม 2563) รั บ ทราบมติ กพอ. ซึ่ งอนุ มั ติ ใน
หลักการแผนรื้อยายสาธารณูปโภค ภายในกรอบวงเงิน 479.055 ลานบาท ปจจุบัน กปน. การประปาสวนภูมิภาค
(กปภ.) กฟน. และการไฟฟ าส วนภู มิภ าค (กฟภ.) อยู ในขั้น ตอนการขอรับการจัด สรรงบประมาณจาก สงป.
(ขณะนี้ ไดดําเนินขั้นตอนจัดซื้อจัดจางไปพลางกอน และจะลงนามในสัญญาเมื่อไดรับงบประมาณแลว) แตเนื่องจาก
เอกชนคูสัญญามีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงสรางเพื่อความเหมาะสมทําใหปริมาณงานและคาใชจาย
เปลี่ยนแปลงไป และเกิดความลาชาจากกําหนดเวลาไปแลว 1 เดือน โดยมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

หนวยงาน
เจาของ
สาธารณูปโภค
กฟน.

ชวง

(หนวย : ลานบาท)
หมายเหตุ

กรอบงบประมาณ
วงเงิน
ตามมติ
หลังเปลี่ยนแปลง
คณะรัฐมนตรี
ปริมาณงาน
(28 มกราคม 2563)
ชวงที่ 1 ดอนเมือง –
228.300
ลดลง เหลือ
ไมเกินกรอบวงเงินตามมติ
พญาไท
56.740
คณะรัฐมนตรี (28
มกราคม 2563)
ชวงที่ 3 ลาดกระบัง –
เพิ่มขึ้น เปน
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อูตะเภา
28.249
รวม
228.300
84.989
กปน.
ชวงที่ 1 ดอนเมือง –
67.500
ลดลง เหลือ
พญาไท
46.388
ชวงที่ 3 ลาดกระบัง –
1.000
เพิ่มขึ้น เปน
อูตะเภา
22.030
รวม
68.500
68.418
ทั้งนี้ ระหวางการรื้อยายสาธารณูปโภคเปดพื้นที่กอสรางของทั้ง กฟน. และ กปน. อาจมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดําเนินงานซึ่งสงผลกระทบตอวงเงินโครงการ ดังนั้น หากมีปริมาณงานเปลี่ยนแปลง
อีกในอนาคต ใหทําความตกลงกับ สงป. ทั้งนี้ ตองไมเกินกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 28
มกราคม 2563
2.2 การกอสรางสาธารณูปโภคทดแทน และการรื้อยายสาธารณูปโภคสวนที่พบเพิ่มเติม
ของหนวยงานภายใตกระทรวงมหาดไทย (มท.) (กทม. กปน. กปภ. กฟน. และ กฟภ.) และกิจการไฟฟาสวัสดิการ
สั ม ปทานกองทั พ เรื อ กรอบวงเงิ น 4,103.608 ล า นบาท และการรื้ อ ย า ยสาธารณู ป โภคของหน ว ยงานอื่ น
(หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานและเอกชนอื่น) ซึ่งหนวยงานและเอกชนเจาของโครงการเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายทั้งหมด ตามมติคณะรัฐมนตรี (12 พฤษภาคม 2563) ยังเปนไปตามแผนเรงรัด
3. รับทราบผลการดํ าเนิน การส งมอบพื้ นที่ โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ [เรื่องสืบ เนื่ องจากมติ
คณะรัฐมนตรี (12 พฤษภาคม 2563)] โดยมีความคืบหนาในการดําเนิงานตามแผนการเวนคืน โยกยายผูบุกรุก
และยกเลิกสัญญาเชาเชิงพาณิชยของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ในพื้นที่โครงการฯ ดังนี้
แผนงาน
รายละเอียด
ความกาวหนาการเวนคืนพื้นที่ • ชวงดอนเมือง – พญาไท เจาของพื้นที่ที่ถูกเวนคืนเขาทําสัญญาครบแลวอยู
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนด ระหวางประสานงานขอใชพื้นที่ของกรมธนารักษที่กรมทางหลวงและบานราชวิถี
เขตที่ดินที่จะเวนคืน
ใชงานอยู
• ชวงลาดกระบัง – อูตะเภา ลาชาไป 1 เดือน จากปญหาการแพรระบาดของ
โรคโควิด – 19 ทั้งนี้ รฟท. และเอกชนคูสัญญาไดตกลงเรื่องการปรับเปลี่ยนแนว
เขตทางใหมแลว และ รฟท. จะเรงรัดแผนงานเวนคืนเพื่อสงมอบพื้นที่ใหเอกชน
ภายในเดือนกุมภาพันธ 2564
ความกาวหนาการโยกยายผู เปนไปตามแผนเรงรัด โดยจะสงมอบพื้นที่ใหเอกชนคูสัญญาชวงดอนเมือง –
บุกรุก
พญาไท ประมาณเดือนตุลาคม 2564 และชวงลาดกระบัง – อูตะเภา ประมาณ
เดือนมกราคม 2564
ความกาวหนาการยกเลิก
เปนไปตามแผนเรงรัด ปจจุบนั ยูระหวางการรวบรวมสัญญาเชา กําหนดพื้นที่เชา
สัญญาเชาเชิงพาณิชยของ
ลงในแผนที่เขตที่ดินรถไฟ และจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาเชาเฉพาะรายที่กระทบ
รฟท.
ตอไป โดยพรอมสงมอบพื้นที่ใหเอกชนคูสัญญา ชวงดอนเมือง – พญาไท
ประมาณเดือน มกราคม 2565 และชวงลาดกระบัง – อูตะเภา ประมาณเดือน
มกราคม 2564
13. เรื่อง โครงการปลูกปา และปองกันไฟปา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการปลูกปา และปองกันไฟปา และมอบหมายใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
(องคการมหาชน) และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกับศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน ดําเนินโครงการปลูกปา
และปองกันไฟปาตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
สาระสําคัญ ขอเท็จจริง

20
1. ศู น ย อํ า นวยการใหญ จิ ต อาสาพระราชทาน กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ ม
กระทรวงมหาดไทย รวมกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดทําโครงการปลูกปา และปองกัน ไฟปา โดยให
ครอบคลุมถึงปาตนน้ํา ปาชายเลน ปาพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ เพื่อรวมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ที่ไดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชนสุข
แหงอาณาราษฎร
2. โครงการปลูกปา และปองกันไฟปา มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
2.1 ความเปนมา
(1) พื้นที่ลุมน้ําของประเทศไทย มีจํานวน 22 ลุมน้ํา ครอบคลุมพื้นที่ 320,673,673
ไร แบงเปนพื้นที่ที่มีสภาพปา 101,721,291 ไร และไมมีสภาพปา 218,952,382 ไร โดยมีพื้นที่ในชั้นคุณภาพลุมน้ํา
1,2 ซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ําของประเทศจํานวน 84,471,153 ไร (พื้นที่ปา/พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ/พื้นที่ปาอนุรักษ/ อื่นๆ)
พบวามีสภาพปา 71,753,156 ไร (84.94%) และไมมีสภาพปา 12,717,998 ไร (15.06%) ซึ่งอยูในขอบเขตพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติและปาอนุรักษตามกฎหมายจํานวน 10,152,740.44 ไร และพื้นที่อื่นๆ จํานวน 2,565,257.56 ไร
(2) ยุ ท ธศาสตร ช าติ กํ าหนดให ป ระเทศไทยมี พื้ น ที่ สี เขี ย วร อ ยละ 55 ต อ พื้ น ที่
ป ระ เท ศ แ บ งเป น พื้ น ที่ ป าส ม บู รณ ร อ ย ล ะ 35 (คิ ด เป น พื้ น ที่ 112.35 ล าน ไร ) พื้ น ที่ ป าเศ รษ ฐ กิ จ
เพื่อการใชประโยชนรอยละ 15 (คิดเปนพื้นที่ 48.15 ลานไร) และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท รอยละ 5 (คิดเปน
พื้นที่ 16.05 ลานไร)
2.2 วัตถุประสงค
(1) พลิกฟนผืนปาเพื่อสืบสาน รักษา และตอยอดแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
(2) สรางความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
(3) พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาและพื้นที่ รอบเขต
ปาใหสามารถอยูกับปาไดอยางยั่งยืน
2.3 หลักการดําเนินงาน
(1) ประยุ ก ต แ นวพระราชดํ า ริ “คนอยู กั บ ป า ” ในการบริ ห ารจั ด การพื้ นที่
ปาตนน้ําและชุมชน ใหสอดคลองกับภูมิสังคม
(2) ฟนฟูดิน น้ํา ปา สิ่งแวดลอม ตามลักษณะภูมิสังคมเพื่อสรางและฟนคืนระบบ
นิเวศตนน้ํา
(3) การมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อฟนคืนระบบนิเวศปาตนน้ําและแกไขปญหา
ภัยแลง น้ําหลาก และอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําหลักของประเทศ
(4) สงเสริมสนับสนุนและดําเนินการปองกันไฟปา
2.4 ลักษณะพื้นที่เปาหมายโครงการ
(1) พื้ น ที่ ชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า 1 และ 2 ในเขตป าสงวนแห งชาติ แ ละป าอนุ รั ก ษ
ซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ําของประเทศ ที่เสื่อมโทรม และ/หรือถูกบุกรุกจากนายทุน
(2) พื้นที่ปาชุมชน ปาพรุ และปาชายเลนที่มีชุมชนอยูอาศัยและใชประโยชน
รวมทั้งพื้นที่สีเขียวนอกเขตปา
(3) พื้ นที่ ต น น้ํ าในชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า 1 และ 2 นอกเขตป าสงวนแห งชาติ
และปาอนุรักษที่เสื่อมโทรมและเปนสาเหตุของปญหาภัยแลง น้ําหลาก และน้ําทวม
2.5 เปาหมายจํานวนพื้นที่ปลูกป าและฟ นฟูปา (ป พ.ศ. 2563 - 2570 มีพื้นที่ปาที่ไดรับ
การฟนฟู และมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตปาภายใตโครงการปลูกปา และปองกันไฟปาเพิ่มขึ้น รวมกันจํานวนไมต่ํากวา
2.68 ลานไร ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร)
(1) ระยะที่ 1 ระยะเรงดวน (ดําเนินการพรอมกันทั่วประเทศในวันที่ 24 กรกฎาคม
2563 และแลวเสร็จภายใน 28 ก.ค. 2563)
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(1.1) จั ง หวั ด เร ง ด ว น จํ า นวน 6 จั ง หวั ด ได แ ก เชี ย งใหม ตาก น า น
นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช ปลูกปาไมต่ํากวา 1,010 ไร และทําฝายเพิ่มความชุมชื้นของระบบนิเวศน พื้นที่ละ
ไมต่ํากวา 10 แหง รวมจํานวนไมต่ํากวา 70 แหง
(1.2) จั ง หวั ด อื่ น น อกเหนื อจากจั ง ห วั ด เร ง ด ว น จํ า น วน 71 จั ง ห วั ด
(รวมกรุงเทพมหานคร) ปลูกปาหรือปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร รวมทั้งประเทศ 7,100 ไร
(2) ระยะที่ 2 และ 3 (ดําเนินการในป พ.ศ. 2563-2570)
(2.1) ป พ.ศ. 2563-2565 ฟ น ฟู ป า ในจั ง หวั ด เร ง ด ว น 6 จั ง หวั ด ได แ ก
เชียงใหม ตาก นาน นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช จํานวนรวมกันปละไมต่ํากวา 11,000 ไร รวม 2 ป ไมต่ํา
กวา 22,000 ไร รวมทั้ง ฟนฟูปาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตปาใน 71 จังหวัดที่เหลือ (รวมกรุงเทพมหานคร) เฉลี่ย
จังหวัดละ 100 ไรตอป รวม 71 จังหวัด 7,100 ไรตอป รวม 2 ป จํานวน 14,200 ไร
(2.2) ป พ.ศ. 2565-2570 กําหนดเปาหมายการเพิ่ มพื้นที่ ปาจํานวนรอยละ
1 5 -2 0 ข อ ง พื้ น ที่ ต น น้ํ า (ชั้ น คุ ณ ภ า พ น้ํ า 1 แ ล ะ 2 ) ที่ เสื่ อ ม ส ภ า พ แ ล ะ มี ก า ร ใช ป ร ะ โ ย ช น
จากราษฎรจํ า นวน 12.7 ล า นไร (ป า สงวนแห ง ชาติ / ป า อนุ รั ก ษ / อื่ น ๆ) ฟ น ฟู พื้ น ที่ ป า ชุ ม ชนเฉลี่ ย แห ง ละ
50 ไร จาก 11,327 แห ง เพิ่ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ ของพื้ น ที่ ป า ชายเลนจํ า นวน 0.153 ล า นไร จากพื้ น ที่
ป า ชายเลนตามกฎหมายจํ า นวน 1.5 ล า นไร ฟ น ฟู พื้ น ที่ ป า พรุ จํ า นวน 20,000 ไร รวมทั้ ง เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
ในจังหวัดที่ไมมีพื้นที่ปาตามกฎหมาย เฉลีย่ จังหวัดละ 100 ไร ตอป รวม 5 ป จังหวัดละ 500 ไร
2.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) สร า งความมั่ น คงทางทรั พ ยากรธรรมชาติ ให ค นอยู กั บ ป า อย า งยั่ ง ยื น
(2) สรางความมั่นคงของคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งในและนอกเขตปา
(3) สามารถลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอนาคต ได
จากการที่มีพื้นที่ปาและพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหนวยงานที่เกี่ยวของ เห็นชอบรวมกันใหจัดกิจกรรมภายใตโครงการปลูก
ปา และปองกันไฟปา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้
3.1 จัดฝกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกปา และปองกันไฟปา ระหวางวันที่
19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ฝ กอบรมระดับปฏิ บัติการ (ระดับอําเภอ ระดับตําบล และองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น ) จํานวน 150 คน ระหวางวัน ที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชีย งใหมแกรนด วิว จั งหวั ด
เชียงใหม
(2) เรี ย นเชิ ญ ผู วา ราชการจั งหวั ด 76 จั งหวัด รั บ ฟ งนโยบายการปลู ก ป า และ
ป อ งกั น ไฟป า รวมทั้ ง รั บ ฟ ง การสรุ ป การฝ ก อบรมระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ในวั น ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ศู นย ประชุ มและแสดงสิ นค านานาชาติ เฉลิ มพระเกี ยรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จั งหวั ดเชี ยงใหม โดยเรี ยนเชิ ญ
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน เปนประธานการประชุม
3.2 จั ดพิ ธี เ ป ดโครงการพร อ มกั นทั่ วประเทศในวั น ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จั ด พิ ธี เป ด โค ร ง ก า ร ใน พื้ น ที่ จั ง ห วั ด พ ร อ ม กั น ทั้ ง 7 7 จั ง ห วั ด
(รวมกรุงเทพมหานคร) ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(2) จั ด พิ ธี เป ด โครงการหลั ก ณ อุ ทยานแห งชาติ น้ํ าตกบั ว ตอง-น้ํ าพุ เจ็ ด สี อํ าเภอ
แม แ ตง จั ง ห วั ด เชี ย งให ม โดยกราบเรี ย นเชิ ญ นายกรั ฐ มน ตรี เ ป น ประธาน เรี ย นเชิ ญ คณ ะรั ฐ มนตรี
ผูวาราชการจังหวัด 76 จังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเขารวมงาน
14. เรื่อง มาตรการของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการปองกัน แกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โรคโควิด 19) และการชวยเหลือ เยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
ของโรคดังกลาว
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับ การปองกัน แกไขป ญหาการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และการชวยเหลือ เยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคดังกลาว ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และใหหนวยงานที่
เกี่ยวของพิจารณาความจําเปนเหมาะสมในการขยายระยะเวลามาตรการที่เกี่ยวของกับการปองกัน แกไขปญหาการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และการชวยเหลือ เยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่
ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อดังกลาว หรือแกไขปรับปรุงมาตรการใหสอดคลองกับสถานการณที่
อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยใหเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคม 2563
ทั้งนี้ สลค. เสนอวา ตามที่รัฐบาลไดมีมาตรการที่เปนการปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19 การช วยเหลื อ เยีย วยาประชาชนและภาคธุ รกิจ ที่ ไดรับ ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค
ดังกลาว ดังนี้
มาตรการ
จํานวน (มาตรการ)
1. มาตรการดานการสาธารณสุข
3
2. มาตรการดานการคลัง
39
2.1 มาตรการเกี่ยวกับภาษีเงินได
11
2.2 มาตรการเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต/ภาษีมูลคาเพิ่ม/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
6
2.3 มาตรการเกี่ยวกับอากรและคาธรรมเนียม
7
2.4 มาตรการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
4
2.5 มาตรการดานการคลังอื่นเพื่อชวยเหลือประชาชนโดยทั่วไป เกษตรกร และคนพิการ
6
2.6 มาตรการดานการคลังอื่นเพื่อชวยเหลือภาคธุรกิจและลูกจางของภาคธุรกิจ
5
3. มาตรการดานการเงิน
7
4. มาตรการดานแรงงานและคนตางดาว
3
5. มาตรการดานอื่น ๆ
2
รวมทั้งสิ้น
54
โดยที่สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ยังไมสิ้นสุด ซึ่ง
ในหลาย ๆ ประเทศพบวายังมีการระบาดและมีจํานวนผูติดเชื้อในระดับสูง สําหรับประเทศไทยก็ยังมีความเสี่ยงที่โรค
โควิด-19 จะกลับมาแพรระบาดไดอีก และการมีวัคซีนที่ใชในการรักษาโรคติดเชื้อดังกลาวตามขาวสารที่ปรากฏก็ยัง
จําตองใชระยะเวลา ประกอบกับมาตรการของรัฐบาลดังกลาวขางตน ซึ่งบางมาตรการจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม
2563 หรือมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดในป พ.ศ. 2563 เชน การยกเวนภาษีเงินไดเกี่ยวกับรายจายที่ไดจายเปนคาจาง
กรณี ของ (SMEs) การปรับปรุงตอเติมโรงแรม การลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิ น การ
ยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ใชรักษา วินิจฉัย หรือปองกันโรคติดเชื้อฯ และหนากาก

15. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 10
คณะรัฐ มนตรี มีมติ รับ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิ บัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 10 ตามที่สํานักงาน ก.พ.
เสนอ โดยสรุปขอมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไดรับขอมูลจาก 147 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 99 ของสวน
ราชการทั้งหมด (148 สวนราชการ) สรุปขอมูลดังนี้
1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ (Work From Home)
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1.1 สวนราชการรอยละ 53 (78 สวนราชการ) มีการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ ซึ่งลดจากสัปดาหที่ผานมา (สัปดาหที่ผานมา คือ รอยละ 76 จํานวน 111
สวนราชการ) โดยในจํานวนนี้มีสวนราชการรอยละ 12 (17 สวนราชการ) มอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ทุก
คนปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ตั้ ง และสวนราชการรอยละ 21 (31 สวนราชการ) กํ าหนดให มีจํานวนขาราชการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งรอยละ 50 ขึ้นไป (สัปดาหที่ผานมาคือ รอยละ 29 จํานวน 43 สวนราชการ)
1.2 สวนราชการรอยละ 47 (69 สวนราชการ) มีการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่
ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ผานมา (สัปดาหที่ผานมาคือ รอยละ
24 จํานวน 36 สวนราชการ)
2. การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ
2.1 สวนราชการกําหนดใหขาราชการและเจาหนาที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
เมื่อตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ โดยสวนใหญรอยละ 50 (74 สวนราชการ) กําหนดการเหลื่อมเวลา
การปฏิ บัติ งานเป น 3 ช วงเวลา คื อ เวลา 7.30 – 15.30 น. เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น.
(สัปดาหที่ผานมาคือ รอยละ 44 จํานวน 65 สวนราชการ) และสวนราชการรอยละ 10 (15 สวนราชการ) กําหนดให
เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 3 ชวงเวลา
2.2 สวนราชการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลา
ปกติในบางลักษณะงาน โดยลักษณะงานสวนใหญ คือ งานระดับ นโยบาย งานใหบริการประชาชน งานพิ จารณา
อนุมัติ/อนุญาต เปนตน
3. แนวทางการบริหารงานของสวนราชการ
3.1 การกํากับดูแลและบริหารผลการทํางาน สวนราชการที่มอบหมายใหขาราชการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ กําหนดใหมีระบบรายงานผลงานผานชองทางตาง ๆ โดยสวน
ใหญ ร อ ยละ 53 ให ข า ราชการและเจ า หน า ที่ ร ายงานความก า วหน า ของงานทั้ ง รายวั น และรายสั ป ดาห ผ า น
Application LINE ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และ Google Form
3.2 การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน สวนราชการที่มอบหมาย
ใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ มีการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุน
การปฏิ บั ติ งานโดยส ว นใหญ เลื อกใช Application LINE ร อยละ 99 Application Zoom รอ ยละ 74 Microsoft
Team รอยละ 40 และ Cisco Webex รอยละ 33 ตามลําดับ
16. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ รั บ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ข องการปฏิ บัติ งานนอกสถานที่ ตั้ง (Work from
Home) และการเหลื่ อ มเวลาในการทํ า งานในสถานที่ ต้ั ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ป ดาห ช ว งระหว า งวั น ที่ 6 – 10
กรกฎาคม 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญของเรื่อง
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต ก ารกํ ากั บ ดู แ ลของกระทรวงการคลั งโดยสํ านั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจํานวน 55 แหง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาหชวงระหวางวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม
2563 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ต้ังของรัฐวิ สาหกิจ (ปฏิ บัติ งานที่บานหรือที่พั กหรือสถานที่ตามที่
รัฐวิสาหกิจกําหนด)
รัฐวิสาหกิจ 18 แหง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยมีรัฐวิสาหกิจ 37 แหง
ที่ใหพนักงานกลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแลว เพิ่มขึ้น 6 แหง จากสัปดาหกอนหนา (ชวงระหวางวันที่
29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ จากจํานวนพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจํานวน 272,466
คน มีพนักงานและลูกจางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจํานวน 13,218 คน หรือคิดเปนรอยละ 5
2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา)
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รัฐ วิ ส าหกิ จ 23 แห ง ยั งคงดํ าเนิ น นโยบายการปฏิ บั ติ งานเหลื่ อมเวลา โดยมี รั ฐ วิส าหกิ จ ยกเลิ ก
นโยบายการปฏิ บั ติ ง านเหลื่ อ มเวลาเพิ่ ม ขึ้ น 3 แห ง จากสั ป ดาห ก อ นหน า (ช ว งระหว า งวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน –
3 กรกฎาคม 2563) โดยมีชว งเวลาเริ่มปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาตั้งแตเวลา 6.00 น. – 10.30 น.
3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิส าหกิจ ที่ ยังคงดําเนิ น นโยบายการปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ งมีการติ ดตามผลการปฏิบั ติ งาน
ทั้งเปนรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน ขึ้นอยูกับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีการกํากับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผานแอปพลิเคชัน Line ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
ปฏิบัติงานที่องคกรพัฒ นาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใชแอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด
ทั้ งนี้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ข อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ ง ว า ควรเตรี ย มอุ ป กรณ แ ละระบบเพื่ อ รองรั บ
การปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ ตั้ งให เพี ย งพอ และควรพั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ งานขององค ก รให ส ามารถรองรั บ
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารใหอยูในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส
รวมทั้งควรพิจารณาลักษณะงานที่จําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเทานั้น เชน การใหบริการประชาชน และสําหรับ
งานอื่นที่ไมจําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเปนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน
17. เรื่อง การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ แผนและขั้นตอนการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ตามที่ ส ภาผู แ ทนราษฎรได มี ม ติ รั บ หลั ก การร างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น
ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิการวิ ส ามัญ พิ จ ารณารางพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสภาผูแทนราษฎร คาดวาเมื่อการพิจารณาแลวเสร็จจะปรับลดงบประมาณ
รายจ ายลงได จํ านวนหนึ่ ง สํ านั กงบประมาณจึงขอเสนอแนวทางและขั้ น ตอนการเสนอขอเพิ่ มและเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. แนวทางและหลักเกณฑการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให
หนวยรับงบประมาณเสนอคําขอเพิ่มงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะรายการที่มีความ
จําเปนเรงดวนอยางแทจริง สอดคลองกับสถานการณของประเทศ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต
ยุ ทธศาสตรช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 แผนการปฏิ รู ป ประเทศ นโยบายและแผน
ระดั บ ชาติ ว า ด ว ยความมั่ น คงแห งชาติ และนโยบายสํ า คั ญ ของรั ฐ บาลที่ ต อ งดํ า เนิ น การภายในป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดังนี้
1.1 เปนรายจายที่ตองดําเนินการตามขอผูกพันที่เกิดจากกฎหมาย สัญญา ขอตกลงระหวาง
ประเทศ และคาใชจายเพื่อการชําระหนี้ รวมทั้งคาใชจายตามสิทธิ
1.2 เปนรายจายเพื่อการพัฒนาหรือแกไขปญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รายจ ายเพื่ อป องกั น หรื อบรรเทาความเดื อดรอนของประชาชน หรือเป น รายจายในการฟ น ฟู เศรษฐกิ จภายหลั ง
สถานการณ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือรายจายที่ประชาชนไดรับประโยชน
โดยตรง ตลอดจนรายจ า ยเพื่ อแก ไขป ญ หาการปฏิ บั ติงานของหน วยรับ งบประมาณ โดยรายการที่ เสนอขอเพิ่ ม
งบประมาณตองเปนรายการที่มีอยูในคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2564
โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ไมควรทําใหเกิดภาระรายจายประจําเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
(2) ไมควรผูกพันงบประมาณรายจายขามปในปตอ ๆ ไป
(3) หนวยรับงบประมาณมีศักยภาพและมีความพรอมที่จะดําเนินการไดทันที
(4) หนวยรับงบประมาณตองเสนอโครงการ/รายการ ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายของหนวยงานนั้น ๆ
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(5) ดําเนินการตามพระราชบัญญั ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แนวทางและหลักเกณฑการเสนอของเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย เฉพาะรายการที่หนวยรับ
งบประมาณเสนอขอตั้งงบประมาณไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
และกรณีที่มีการโอนภารกิจของหนวยรับงบประมาณ ดังนี้
2.1 มีกฎหมายกําหนดใหโอนภารกิจ ทั้งกรณีที่มีการจัดตั้งหนวยรับงบประมาณขึ้นใหมและ
ไมมีการจัดตั้งหนวยรับงบประมาณ และกรณีเปลี่ยนชื่อหนวยรับงบประมาณ
2.2 มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนสวนราชการเขาดวยกันที่ออกตามมาตรา 8 ทวิ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ใหหนวยรับงบประมาณที่ถูกโอนภารกิจ เสนอขอปรับลดงบประมาณเฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวกับภารกิจที่จะตองโอน
(2) ให ห น วยรับ งบประมาณที่ รับ โอนภารกิ จ เสนอขอเพิ่ มงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามวงเงินงบประมาณรายจายที่ไดปรับลดตามขอ (1)
3. ขั้ น ตอนในการเสนอขอเพิ่ ม และเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ของหนวยรับงบประมาณ
3.1 ให ห น ว ยรับ งบประมาณจัดทํ าคําขอเพิ่ มงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ที่ ได มีการตรวจสอบและรั บ รองข อมู ล แลว วาการดําเนิ น งานนนั้ น ไมขัดหรือ แยงกับ รัฐ ธรรมนูญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และใหเสนอขอรับความเห็นชอบตอ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับ หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด และสงสํานักงบประมาณพรอมทั้งบันทึกขอมูล
รายละเอียดคําขอเพิ่มงบประมาณในระบบ e-Budgeting ภายในวันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2563
กรณี การเสนอขอเพิ่ มงบประมาณแผนงานบู รณาการ ให ห น วยรับ งบประมาณ
เสนอหนวยงานเจาภาพ เพื่อรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการนั้น ๆ พิจารณาใหความ
เห็นชอบและหนวยงานเจาภาพสงสํานักงบประมาณ พรอมทั้งบันทึกขอมูลรายละเอียดคําขอเพิ่มงบประมาณในระบบ
e-Budgeting ภายในวันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2563
สําหรับกรณี เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ไดมีการตรวจสอบและรับรองขอมูลแลววาการดําเนินงานนั้นไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 กฎหมายระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และใหเสนอขอรับความเห็นชอบตอนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่กํากับ หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด และรวบรวมจัดสงใหสํานักงบประมาณภายในวันศุกรที่ 31 กรกฎาคม
2563
3.2 สําหรับหนวยงานของรัฐสภา หนวยงานของศาล และหนวยงานขององคกรอิสระ และ
องคกรอัยการ ใหยื่นคําขอแปรญั ตติตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยตรง ทั้งนี้ ขอใหหนวยงานดังกลาวบันทึกขอมูลรายละเอียดตามที่ไดยื่นคําขอ
แปรญั ต ติ ต อ คณะกรรมาธิ ก ารฯ ในระบบ e-Budgeting ภายในวั น ศุ ก ร ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ด ว ย เพื่ อ
สํานั กงบประมาณจะไดป ระมวลภาพรวมการขอเพิ่ มและเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตอไป
3.3 ใหสํานักงบประมาณพิจารณาคําขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และจั ด ทํ าข อ เสนอต อ คณะรั ฐ มนตรี ในวั น อั งคารที่ 18 สิ งหาคม 2563 เพื่ อ นํ าเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เปนผูพิจารณาตามขั้นตอนตอไป รายละเอียดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอ
เพิ่มและเปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
21 ก.ค. 63 ครม. ให ความเห็ น ชอบหลั ก เกณฑ ก ารเสนอขอเพิ่ ม และเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 – 31 ก.ค. 63 หน ว ยรั บ งบประมาณจั ด ทํ ารายละเอี ย ดการเสนอขอเพิ่ ม และเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณฯ พรอมทั้งบันทึกขอมูลในระบบ
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3 – 14 ส.ค. 63 สํานักงบประมาณพิจารณาและจัดทําขอเสนอรายละเอียดการเสนอขอเพิ่มและ
เปลี่ยนแปลงฯ เสนอ นรม. เพื่อเสนอ ครม.
18 ส.ค. 63 เสนอ ครม. ขอเสนอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ
25 ส.ค. 63 สํ านั กงบประมาณเสนอรายละเอียดการขอเพิ่ มและเปลี่ยนแปลงฯ ที่ไดเสนอ ครม.
แลว ตอ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เปนผูพิจารณาตามขั้นตอนตอไป
18. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกูในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2563 ตามมติคณะกรรมการฯ ที่ไดมีการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการเพื่อขอใชจายเงินกู
ภายใตแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคทางการแพทยและสาธารณสุข เพื่อแกปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข และขอเสนอโครงการภายใตแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ชวยเหลือ เยียวยาและชดเชยใหกับประชาชน เกษตรกร และผูประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงคมนาคม เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8(1)
แหงพระราชกําหนด ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเสนอ ดังนี้
1. รั บ ทราบผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองข อ เสนอของแผนงานหรื อ โครงการฯ ของกระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 234 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 51,985.54 ลานบาท ประกอบดวย (1) โครงการที่พิจารณา
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 3 โครงการ วงเงินรวม 119.3700 ลานบาท ปรับลดเหลือ 101.84 ลานบาท (2) โครงการที่
พิจารณาจัดทําขอมูลเพิ่มเติม จํานวน 42 โครงการ วงเงินรวม 45,868.02 ลานบาท (3) โครงการที่เห็นควรให
หนวยงานวิจัยรวมกลั่นกรอง จํานวน 32 โครงการ วงเงินรวม 1,260.89 ลานบาท และ (4) โครงการที่พิจารณา
แลวเห็นควรทบทวน จํานวน 157 โครงการ วงเงินรวม 4,737.26 ลานบาท
2. อนุมัติโครงการที่มีวัตถุประสงคทางการแพทยและสาธารณสุขเพื่อแกไขปญหาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ วงเงินรวม 101.8372 ลาน
บาท โดยใชจายจากเงินกูภายใตแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคทางการแพทยและสาธารณสุข เพื่อแกปญหา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบัญชีทายพระราชกําหนด พรัอมทั้งรับความเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ไปดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
3. เห็นชอบการกําหนดหลักการของการดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการที่จะ
เสนอขอใชจายจากเงินกูตามพระราชกําหนดวาตองเปนการใหความชวยเหลือผูประกอบการรายยอยที่สามารถ
ยืนยันและตรวจสอบคุณสมบัติตัวบุคคลที่จะขอรับความชวยเหลือตามสิทธิได รวมทั้งตองเปนบุคคลที่ไมเคยไดรับ
ความชวยเหลือประชาชนผูที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เยียวยาจากมาตรการ
ตาง ๆ ของภาครัฐ สําหรับการใหความชวยเหลือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ (รวมถึงผูประกอบการ
ขนสงรถโดยสาร) เพิ่ มเติมนอกเหนือจากมาตรการที่รัฐได ดําเนิ นการแลวในป จจุ บัน เห็น ควรใหหน วยงานที่
รับผิดชอบดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป
4. เห็น ควรให กระทรวงคมนาคม ทบทวนการดําเนิน มาตรการชดเชยเยียวยาผูประกอบการ
ขนสงรถโดยสารประจําทางที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ไมรวมรถของ
ขสมก. และ บขส.) และมาตรการชวยเหลือเยียวยาผูประกอบการขนสงรถโดยสารไมประจําทางที่ไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการฯ กําหนด
5. มอบหมายให ก ระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาจั ด ทํ า ข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น การและผู ไ ด รั บ
ผลประโยชนในแตละมาตรการตาง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหดําเนินการแลว เพื่อประกอบการพิจารณา
ความเหมาะสมของขอเสนอมาตรการภายใตแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ เยียวยาและชดเชย
ใหแกผูประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6. มอบหมายให ห น ว ยงานของรั ฐ ที่ จ ะจั ด ทํ า ข อ เสนอโครงการภายใต แ ผนงาน 3.2
ให ค ณะกรรมการฯ พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการตามมาตรา 8 (1) ต องเป น การสร า งงาน สร า งอาชีพ โดย
(1) การสงเสริมตลาดสําหรับผลผลิต และผลิตภัณฑของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวหรือภาคบริการอื่น
(2) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชุมชน (3) การจัดหาปจจัยการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน สําหรับ

27
การพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน รวมทั้ง (4) การเขาถึงชองทางการตลาด พรอมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชนเทานั้น หากขอเสนอโครงการที่หนวยงานเสนอไมตรงกับ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในแผนงาน 3.2 ทายพระราชกําหนด ขอใหนํากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
19. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกูในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2563 ตามมติคณะกรรมการกลั่น กรองการใช จายเงิน กู ที่ ไดมีการพิ จ ารณากลั่น กรองขอเสนอ
โครงการเพื่ อขอใช จายเงิน กู ภ ายใต แผนงานหรือโครงการที่ มีวัต ถุป ระสงค ตามบัญ ชีทายพระราชกําหนดฯ ของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงแรงงาน และการพิจารณาขอชี้แจง
การปรับลดหนวยงานดําเนินการภายใตโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รวมถึงผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการทองเที่ยวของกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8 (1) และ 8 (2) แหงพระราชกําหนดฯ และ
ระเบี ยบสํ านั กนายกรัฐมนตรีฯ ขอ 18 ตามที่ คณะกรรมการกลั่น กรองการใชจายเงิน กู สํานั กงานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอดังนี้
1. อนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย วงเงินไมเกิน 1,080.59 ลานบาท โดยใชจายจากเงินกูภายใตแผนงานที่ 3.3
ตามบัญชีทายพระราชกําหนดฯ
2. อนุมัติโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วงเงิน
ไมเกิน 2,701.876 ลานบาท โดยใชจายจากเงินกูภายใตแผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีทายพระราชกําหนดฯ
3. อนุมัติโครงการเฝาระวังสรางแนวกันไฟสรางรายไดชุมชน ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วงเงินไมเกิน 246.699 ลานบาท โดยใชจายจากเงินกู
ภายใตแผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีทายพระราชกําหนดฯ
4. อนุมัติโครงการชดเชยรายไดแกลูกจางของสถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไมไดรับการชวยเหลือเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน วงเงิน รวม
896.640 ลานบาท โดยใชจายจากเงิน กูภายใตแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่ อชวยเหลือ เยียวยาและ
ชดเชยใหแกประชาชน ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบัญชี
ทายพระราชกําหนดฯ โดยให สํานักงานประกัน สังคม ดําเนินการจายเงินเยียวยาจํานวน 15,000 บาท ใหกั บ
กลุมเปาหมายเพียงครั้งเดียว
5. เห็นควรมอบหมายใหหนวยงานรับผิดชอบโครงการทั้ง 4 โครงการดําเนินการ ดังนี้
5.1 รับความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
5.2 จัดทําประมาณการความตองการใชจายเปนรายเดือน เพื่อใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สามารถจัดหาเงินกูเพื่อใชจายโครงการตามแผนการใชจายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะชวยลดคาใชจายทางการเงินของ
ภาครัฐ
5.3 รายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการ และการใชจายเงินกู รวมถึงปญหาอุปสรรค
โดยจัดสงใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป
5.4 ประสานกั บ กระทรวงการคลั งในการรายงานขีด ความสามารถในการชําระคืน หนี้ เงิน กู
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แหงพระราชกําหนดฯ ดวย
5.5 ดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลการจางงานกับแพลตฟอรมแรงงาน (Labor Platform) ที่ขณะนี้
อยู ร ะหว า งการพั ฒ นา นํ าโดยกระทรวงแรงงาน รว มกั บ สํ านั กงานบริห ารนโยบายของนายกรัฐ มนตรี (PMDU)
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหนวยงานที่เกี่ยวของโดยคาดวาแพลตฟอรมดังกลาวจะ
พัฒนาแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 จึงเห็นควรใหกรมฯ ดําเนินการดังกลาวอยางเครงครัด
6. รับทราบเหตุผลในการปรับลดหนวยงานดําเนินการภายใตโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตร
ทฤษฎีใหมของกระทรวงเกษตรและสหกรณจาก 10 หนวยงานเปน 6 หนวยงาน

28
7. อนุ มั ติ ใ ห ก ระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของโครงการฟ น ฟู
เศรษฐกิจและสังคมภาคการทองเที่ยวตามที่เสนอ
ตางประเทศ
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอการตอบรับคําเชิญผูกพันตอกรรมสารของ OECD Council ที่เกี่ยวกับการยอมรับ
รวมของขอมูลเรื่องการประเมินสารเคมี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการตอบรับคําเชิญผูกพันตอกรรมสารของ OECD Council ที่เกี่ยวกับ
การยอมรับรวมของขอมูลเรื่องการประเมินสารเคมี (การยอมรับรวมของขอมูลฯ) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ร า งเอกสารในส ว นที่ ไ ม ใ ช ส าระสํ า คั ญ หรื อ ไม ขั ด
ตอผลประโยชนของไทย และไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไปแลว ใหกระทรวง
สาธารณสุขสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน
ที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงสาธารณสุ ข เสนอคณะรัฐ มนตรีพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการตอบรับ คํ าเชิ ญ ผู ก พั น
ตอกรรมสารของ OECD Council ที่เกี่ยวกับการยอมรับรวมของขอมูลเรื่องการประเมินสารเคมี ซึ่งเดิมประเทศไทย
ไดเคยแสดงเจตจํ านงเข ารวมเป น ภาคีชั่วคราวในระบบการยอมรับ รวมของข อมู ลเรื่องการประเมิน สารเคมีกับ
OECD มาแล ว ตั้ งแต ป พ.ศ. 2553-2556 และไดรับ การขยายเวลาการเขารว มเป น ภาคี ชั่ว คราวอี ก 2 ครั้ง ในป
พ.ศ. 2556-2559 และ พ.ศ. 2559-2562 ทั้งนี้ การเขารวมเปนภาคีชั่วคราวดังกลาว ประเทศไทยตองยอมตกลงที่จะ
ผูกพันตอกรรมสารของ OECD Council เปนการชั่วคราว ซึ่งกรรมสารดังกลาวกําหนดใหประเทศไทยตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการทดสอบของ OECD และหลักปฏิบัติที่ดีของหองปฏิบัติการของ OECD โดยผลการประเมินจากสมาชิก
ภาคเครือขาย OECD ในชวงที่ผานมา ประเทศไทยสามารถดําเนินการสอดคลองตามหลักเกณฑการทดสอบฯ และ
หลั กปฏิ บั ติที่ดี ของห องปฏิ บั ติการฯ ที่ กําหนดไวในกรรมสารดังกลาวไดทัดเทีย มกับ ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ดังนั้น
OECD Council จึ งได มีมติ เชิ ญ ประเทศไทยเขาเปน ประเทศภาคีแ บบสมบูรณ (Full adherence) ในระบบการ
ยอมรับรวมในขอมูลการประเมินสารเคมี OECD และเขาเปนสมาชิกสมทบในคณะทํางานและการประชุมที่เกี่ยวของ
ซึ่งการตอบรับคําเชิญดังกลาว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยจะตองยอมตกลงผูกพันตอกรรม
สารของ OECD Council เช น เดิ มเหมื อนกั บ ครั้งที่เปน ภาคีชั่ว คราว โดยดํ าเนิ น การ ดั งนี้ (1) ดํา เนิ น การตาม
บทบัญญัติที่กําหนดไวในกรรมสารของ OECD Council จํานวน 2 ฉบับ ไดแก
(1) มติของสภาบริหารเกี่ยวกับการยอมรับรวมของขอมูลการประเมินสารเคมี
คือ วิธีการดําเนินงานของหองปฏิบัติการทดสอบสารเคมีโดยทาง OECD Council ไดกําหนดเปน
หลักเกณฑการทดสอบและหลักปฏิบัติที่ดีของหองปฏิบัติการเพื่อใหหองปฏิบัติการทดสอบสารเคมีนําหลักดังกลาวไป
ใชเปนแนวทางในการตรวจสอบความปลอดภัยของสารเคมีในวัตถุทดสอบ
(2) มติ-ข อเสนอแนะของสภาบริหารในการดํา เนิน การใหสอดคลองตามหลักปฏิ บัติที่ ดีทาง
หองปฏิบัติการ
คื อ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานของหน ว ยตรวจสอบขึ้ น ทะเบี ย นแห งชาติ โดยทาง OECD Council ได
กําหนดเปนคูมือเพื่อใหหนวยตรวจสอบดังกลาวใชเปนแนวทางในการตรวจประเมินหองปฏิบัติการทดสอบสารเคมีวา
มีการดําเนินการสอดคลองตามหลักเกณฑการทดสอบฯ และหลักปฏิบัติที่ดีของหองปฏิบัติการฯ
ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตรการแพทยในฐานะหนวยตรวจสอบขึ้นทะเบียนแหงชาติจะตองไดรับการตรวจ
ประเมินจากผูตรวจประเมินของภาคีเครือขาย OECD ดวย เพื่อใหมั่นใจวาการทําหนาที่เปนหนวยตรวจสอบฯ ของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย นั้น ไดดําเนินงานอยางเปนมาตรฐานเทาเทียมกับประเทศสมาชิก OECD และ (2) ชําระ
คาบํารุงเพื่อสนับสนุนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการยอมรับรวมของขอมูลเรื่องการประเมินสารเคมีจํานวน
ปละ 5,900 ยูโร (ประมาณ 300,000 บาท)
21. เรื่อง การรับรองการปรับปรุงรายการขอสงวนของสาธารณรัฐฟลิปปนส ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการ
ลงทุนอาเซียน (ASEN Comprehensive Investment Agreement)
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คณะรัฐมนตรีอนุ มัติ ให รัฐ มนตรีว าการกระทรวงพาณิ ช ยล งนามในจดหมายรับ รองการปรับ ปรุ ง
รายการขอสงวน (Letter Endorsement) เพื่ อใหกระบวนการการปรั บ ปรุงรายการข อสงวนของฟ ลิป ป น สเสร็จ
สมบูรณ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนซึ่งเปนผูติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณี ของความ
ตกลงวาดวยการลงทุ น อาเซี ยน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) และเป นหน วยงาน
หลักในการเขารวมประชุมคณะกรรมการประสานงานดานการลงทุน (Coordinating Committee on Investment:
CCI) ไดรับแจงจากฟลิปปนสในที่ประชุม CCI วามีความประสงคที่จะปรับปรุงรายการขอสงวนในประเด็นเกี่ยวกับ
คําอธิบายกิจการการพิมพและเผยแพร (Printing and Publishing) และมาตรการการลงทุนจากตางประเทศและ
เงินกูตางประเทศ (Foreign Investment and Foreign Loans) เพื่อใหมีความชัดเจนและโปรงใสมากขึ้น ทั้งนี้ การ
ปรับปรุงรายการขอสงวนของแตละประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนตองออกจดหมายรับรองการปรับปรุงรายการขอ
สงวน (Letter of Endorsement) โดยในกรณีของไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยจะเปนผูลงนามจดหมาย
รับรองฯ เนื่องจากเปนผูลงนามในความตกลง ACIA และสงใหแกเลขาธิการอาเซียนเพื่อใหกระบวนการการปรับปรุง
รายการขอสงวนเสร็จสมบูรณ
2. ในการปรั บ ปรุ งรายการข อ สงวนของฟ ลิ ป ป น ส สํ านั กงานคณะกรรมการส งเสริ ม การลงทุ น
พิจารณาแลวเห็นวา หลังจากการปรับปรุงรายการขอสงวนแลวทําใหรายการฯ มีความชัดเจนโปรงใส เปนประโยชน
ตอผู ล งทุ น ของประเทศสมาชิกอาเซี ย นที่ จะไปลงทุ น ในฟลิป ป น ส และไมมีผลกระทบในเชิงลบตอเศรษฐกิจ ของ
ประเทศสมาชิ กอื่ น ซึ่ งเป น ไปตามวั ตถุ ป ระสงคของอาเซีย นที่ป ระเทศสมาชิกควรตองดําเนิน การลดหรือยกเลิ ก
อุปสรรคที่มีตอการลงทุนตามลําดับหรือเปดเสรีมากขึ้นโดยลดขอจํากัดใหนอยลง โดยนักลงทุนไทยที่มีความสนใจจะ
เขาไปลงทุนในฟลิปปนสและตองการศึกษากฎระเบียบเรื่องการลงทุน รวมถึงสาขาการลงทุนและนโยบายเรื่องการ
ลงทุน ที่ เป นข อสงวนของฟลิ ป ป นส กอนที่ จ ะเขาไปลงทุนในฟลิป ปน สสามารถศึกษาไดจากรายการขอสงวนนี้ ซึ่ง
รายการขอสงวนที่มีความชัดเจน โปรงใส มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน มีแหลงที่มาของกฎหมายอยางชัดเจนจะเปน
ประโยชนสําหรับนักลงทุนไทย
22. เรื่อง รางกรอบความรวมมือเพื่ อส งเสริมการระดมทุน และการสรางตลาดทุน เพื่ อโครงสรางพื้ น ฐานไทยสหรัฐอเมริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกรอบความรวมมือเพื่อสงเสริมการระดมทุนและการสรางตลาดทุน
เพื่อโครงสรางพื้นฐานไทย-สหรัฐอเมริกา (รางกรอบความรวมมือฯ) โดยหากมีความจําเปนตองปรับแกรางกรอบความ
รวมมือฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหอยูในดุลพินิจของกระทรวงการคลัง
ดําเนินการได โดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก พรอมอนุมัติใหปลัดกระทรวงการคลังเปนผูลงนามในราง
กรอบความรวมมือเพื่อสงเสริมการระดมทุนและการสรางตลาดทุนเพื่อโครงสรางพื้นฐานไทย-สหรัฐอเมริกา ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. รางกรอบความรวมมือฯ มีวัตถุประสงคและสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แนวทาง
กระตุนการลงทุนจากภาคเอกชนดานโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนสงเสริมการเติบโตของตลาดเงินผานการสรางโอกาส
ในการลงทุนในโครงการที่สําคัญ นอกจากนี้ ความรวมมือของทั้งสองฝายจะมุงเนนศึกษาและขจัดปญหาและอุปสรรค
เชิงนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบและการเขาถึงตลาดสําหรับการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาคเอกชน เพื่อให
บรรลุเปาหมายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยและตามที่ไดตกลงรวมกัน
ขอบขายความรวมมือ คูภาคีจะรวมมือเพื่อสงเสริมการลงทุนและการทํางานรวมกันในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ในดานการพัฒนาและเพิ่มสภาพคลองแกตลาดตราสารหนี้ การเสาะหาและคิดคนเครื่องมือและ
โครงสรางทางการเงินใหม ๆ เพื่อกระตุนการลงทุนจากภาคเอกชน การสงเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก
การแบงปนองคความรูและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากกรณีศึกษาของนานาชาติ และการพัฒ นาขีดความสามารถดาน
การเงินและดานเทคนิคตาง ๆ รวมกัน
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แนวทางดําเนินงาน คูภาคีจะจัดตั้งคณะทํางานรวม ซึ่งประกอบดวยผูแทนอาวุโสของแตละฝาย
เพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการและศึกษาถึงโอกาสในการพัฒนาดานตาง ๆ ของโครงสรางพื้นฐานรวมกัน
รูปแบบและกิ จกรรมความรวมมือ คูภาคี จะเสริมสรางองคความรูและทั กษะผ านการฝ กอบรม
การสั ม มนา และหลั ก สู ต รต า ง ๆ รวมถึ งการสรางความแข็ งแกรงของภาคี เครือ ข าย ส งเสริม ความรว มมื อ เพื่ อ
แลกเปลี่ ย นข อ มู ล และองค ค วามรู จ ากผู เชี่ ย วชาญและภาคเอกชนทั้ ง สองฝ า ย เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
รางกรอบความรวมมือฯ
บทบัญญัติทั่วไป รางกรอบความรวมมือฯ นี้ไมกอใหเกิดสิทธิ หนาที่หรือผลบังคับผูกพันใด ๆ ของ
แตละคูภาคีภายใตกฎหมายระหวางประเทศ
2. ร า งกรอบความร ว มมื อ ฯ เป น การส ง เสริ ม ความร ว มมื อ และการทํ า งานร ว มกั น ระหว า ง
กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาและกระทรวงการคลัง ประเทศไทย เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
รวม กระตุนการลงทุนจากภาคเอกชนดานโครงสรางพื้นฐานตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของตลาดเงินเพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน และพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรผานการอบรมและแบงปนองคความรูจากผูเชี่ยวชาญ
ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้ ปจจุบันไดมีประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ลงนามในกรอบความรวมมือฯ กับสหรัฐอเมริกาแลว
3 ประเทศ ไดแกสาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบรางแถลงการณประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคและรางปฏิญญาเรื่องการอํานวยความ
สะดวกทางการคาในการเคลื่อนยายสินคาที่มีความจําเปนโดยรัฐมนตรีการคาเอเปค
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตอรางแถลงการณการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคและราง
ปฏิญญาเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการคาในการเคลื่อนยายสินคาที่มีความจําเปนโดยรัฐมนตรีการคาเอเปค
โดยหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย
ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองรางแถลงการณการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคและรางปฏิญญา
เรื่องการอํานวยความสะดวกทางการคาในการเคลื่อนยายสินคาที่ มีความจําเปนโดยรัฐมนตรีการคาเอเปค ตามที่
กระทรวงพาณิชยเสนอ
สาระสําคัญ ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
1. รางแถลงการณการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค มีสาระสําคัญ ดังนี้ 1) ยืนยันความมุงมั่นในการ
ลดผลกระทบจากโรคโควิด-19 และนําภูมิภาคเอเปคไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจที่ครอบคลุม กลับฟนตัวอยางรวดเร็วและ
ยั่งยืน และตระหนักถึงความพยายามของเอเปคในการเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษยเพื่อนําไปสูความมั่งคั่ง
รวมกันในอนาคต 2) ยินดีที่เอเปคมีการดําเนินการในการนําแถลงการณรัฐมนตรีการคาเอเปค เรื่องการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ไปสูการปฏิบัติ โดยมีความคืบหนาในการดําเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบออนไลน 3) ตระหนักถึงความสําคัญของ
การชวยเหลือผูเปราะบางทางสังคม รวมถึงสตรี ชนกลุมนอย ผูสูงอายุ และMSMEs ที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19
โดยยินดีกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนความรวมมือในการรับมือกับโรคติดเชื้อโควิด-19 และการฟนฟูเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเปค 4) เนนย้ําถึงขอผูกพันที่ใหความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกทางการคา โดยเฉพาะเวชภัณฑทาง
การแพทย อาหาร สินคาเกษตร เพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19 โดยยินดีกับการมีปฏิญญาการอํานวยความสะดวก
ทางการคาในการเคลื่อนยายสินคาที่มีความจําเปน ซึ่งแสดงถึงความยึดมั่นตอกติกาทางการคาที่สอดคลองกับองคการ
การคาโลก 5) ตระหนักถึงสภาพแวดลอมทางการคาและการลงทุนที่เสรี เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ โปรงใส คาดการณ
ได และมีเสถียรภาพเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอยางยั่งยืน โดยรับทราบถึงการดําเนินของเอเปคเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว 6) ยินดีกับการรายงานของสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค และรับทราบถึงขอเสนอแนะในการบรรเทาผลกระทบ
จากการแพรระบาดโควิด-19 เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการเปดตลาดสินคา บริการ และการลงทุน
เพื่ อ สนั บ สนุ น MSMEs และยกระดั บ การเชื่ อ มโยงด านดิ จิ ทั ล และ 7) ชี้ แ นะเจ าหน า ที่ อ าวุ โสเอเปคให เร งการ
ดําเนินการเพื่อนําไปสูการจัดทําวิสัยทัศนเอเปคหลังป 2020 ใหสําเร็จลุลวง บนพื้นฐานของระบบการคาพหุภาคี และ
เสริมสรางเปาหมายโบเกอร โดยรวมถึงการลดผลกระทบของโควิด-19 ที่สงผลกระทบใหเปนการเรงบทบาทของ
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เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งวิสัยทัศนเอเปคหลังป 2020 จะตองสะทอนเปาหมายที่จะทําใหภูมิภาคเอเปคฟนตัว มีความยั่งยืน
ครอบคลุม เพื่อนําไปสูความมั่งคั่งรวมกัน
2. รางปฏิญญาเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการคาในการเคลื่อนยายสินคาที่มีความจําเปนโดย
รัฐมนตรีการค าเอเปค มี ส าระสํา คัญ ดั งนี้ 1) ตระหนักถึงความสําคัญ และมุงมั่น ที่ จะทํางานรว มกัน เพื่อชวยการ
ไหลเวียนทางการคาในชวงการแพรระบาดฯ 2) ตระหนักวาเปนผลประโยชนรวมกันเพื่อเปดเสนทางการคา ซึ่งรวมถึง
เสนทางการบิน ทางบกและทางทะเล 3) มุงมั่นที่จะสรางสภาพแวดลอมทางการคาและการลงทุนที่เสรี เปนธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ โปรงใส คาดการณได และมีเสถียรภาพ 4) เนนย้ําที่จะมุงมั่นในการตอบสนองเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ของโควิด-19 โดยตระหนักวามาตรการฉุกเฉินที่จะนํามาใชรับมือกับโควิด-19 สอดคลองกับองคการการคาโลก และ
ไมใชมาตรการที่เปนอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษีตอสินคาที่มีความจําเปน รวมถึงการสนับสนุนการอํานวยความ
สะดวกทางการคา และการตระหนักถึงขอเรียกรองของสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปคในการใชมาตรการการเปดเสรีดาน
ภาษี ซึ่งบางเขตเศรษฐกิจไดดําเนินการในรูปแบบฝายเดียว (Unilateral) ที่เอเปคอาจเห็นวาเป นโอกาสที่จะใชวิธี
ดังกลาวในรูปแบบขอริเริ่มหลายฝาย (Plurilateral initiative)
ทั้งนี้ รัฐมนตรีการคาเอเปคมีกําหนดรับรองรางแถลงการณขางตนภายในวันเสารที่ 25 กรกฎาคม
2563 ในการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคผานการประชุมทางไกลผานจอภาพ (VMRT) เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความ
รวมมือในระดับภูมิภาคและการมีบทบาทสําคัญของเอเปคที่มีสวนรวมรับมือสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด-19
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางแผนปฏิบัติการดานความยืดหยุนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการดานความยืดหยุนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน และ
หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย
ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมใหการรับรองรางเอกสารดังกลาว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
สาระสําคัญ ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
1. รางแผนปฏิ บั ติการด านความยื ดหยุ น ทางเศรษฐกิจ อาเซี ย น-ญี่ ปุน เป น เอกสารความรว มมื อ
ระหวางอาเซียนกับญี่ปุนในการตอบสนองตอความทาทายทางเศรษฐกิจตาง ๆ จากการแพรระบาดของโควิด-19 เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค 3 ขอ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ขอ 1 การรักษาความสัมพันธทางเศรษฐกิจอันใกลชิดระหวางอาเซียนกับญี่ปุน เนนย้ําถึง
ความสําคัญของการรักษาตลาดที่เปดกวางสําหรับการคาและการลงทุน และหลีกเลี่ยงการใชมาตรการที่มิใชภาษีที่ไม
จําเปนที่อาจกอใหเกิดการจํากัดการสงออกและการนําเขาสินคาตาง ๆ โดยเฉพาะสินคาจําเปน อาทิ อุปกรณ และ
เครื่องมือทางการแพทย อาหาร และสิ่งจําเปนอื่น ๆ หรืออาจทําใหเกิดการหยุดชะงักของหวงโซอุปทานระดับภูมิภาค
ขอ 2 การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพรระบาดของโควิด-19 อํานวย
ความสะดวกการเคลื่ อนยายสิน ค าจํ าเป น รวมทั้งสิน คาอาหารและเกษตร เพื่อสนับ สนุน ความอยูร อดและความ
สมบูรณของหวงโซอุปทาน และสงเสริมใหการสนับสนุนดานตาง ๆ รวมถึงทางการเงินสําหรับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย (MSMEs) และกลุมเปราะบางที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ
โควิด-19
ข อ 3 การเสริ ม สร า งความยื ด หยุ น ทางเศรษฐกิ จ กํ า หนดกรอบความร ว มมื อ ในการ
เสริมสรางศักยภาพดานการเตรียมความพรอมและตอบสนองตอหวงโซอุปทานในภาวะฉุกเฉิน และพิจารณาจัดทําขอ
ริเริ่ ม ความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ และภาคเอกชนในสาขายุ ท ธศาสตร รวมถึ งอุ ต สาหกรรมอาหารและเกษตร
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ และพลังงาน
2. นอกจากนี้ รางแผนปฏิ บั ติ การฯ ไดกําหนดมาตรการทางยุทธศาสตร (strategic measures)
และแนวทางการดําเนินกิจกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนกิจกรรมที่ฝายญี่ ปุนจะเปนผูดําเนินการตามวัตถุประสงค
ขางตน ไดแก ขอ 1 การเรงลงนามความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ภายในเดือนพฤศจิกายน
2563 ตามกําหนด การสงเสริมความรวมมือดานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมยานยนตและเคมีภัณฑ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรม และยุทธศาสตรดิจิทัลเพื่อปกปองธุรกิจ รวมถึงแสวงหาโอกาสการคาดิจิทัลและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน ขอ 2 การจัดสัมมนาและบริการจับคูธุรกิจออนไลนโครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อ
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เสริมสรางการเปลี่ยนผานไปสูดิจิทัลในเอเชีย และการสํารวจความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ MSMEs เปนตน
และขอ 3 การเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการโรงงานดวยอินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง (loT) การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อระบุกฎระเบียบของอาเซียนที่จําเปนใน “ความปกติใหม” และโครงการการเสริมสรางศักยภาพเพื่อ
พัฒนาตลาดกาซธรรมชาติเหลว (LNG) เปนตน
ทั้งนี้ อาเซี ยนและญี่ ปุ นตั้งเป าหมายที่จะให การรับรองรางแผนปฏิ บัติ การดานความยืดหยุนทาง
เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AEM-METI) สมัยพิเศษวาดวยโควิด-19 ผาน
ระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.
แตงตั้ง
25. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอแตงตั้ง
นางเสาวณีย แสงสุพรรณ ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ใหดํ ารงตําแหน ง ที่ ป รึกษาด านนโยบายและแผนงาน (นั กวิเคราะหน โยบายและแผนทรงคุณ วุฒิ ) สํานักงานสภา
พัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
26. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น เสนอแต ง ตั้ ง
นางสาวซอนกลิ่น พลอยมี ผูอํานวยการกองพัฒ นาและเชื่อมโยงการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานการลงทุน (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
27. เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ
หนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
คณะรั ฐมนตรี มีม ติ รั บ ทราบคํ าสั่ งสํานัก นายกรัฐ มนตรี ที่ 214/2563 เรื่ อง แก ไขเพิ่ มเติ มคํ าสั่ ง
มอบหมายให ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ตามที่ ได มี คําสั่ งสํ านั กนายกรัฐ มนตรี ที่ 167/2562 เรื่ อง มอบหมายให รองนายกรั ฐมนตรีและ
รัฐ มนตรี ป ระจํ าสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นั้น
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จึงแกไขเพิ่มเติม คําสั่งมอบหมายใหรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ 167/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกขอ 2.1.2
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ขอ 3.1.12
“ขอ 3.1.12 คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน”
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
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28. เรื่อง การมอบหมายใหรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเปนหลักการมอบหมายใหรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ตามนัยมาตรา 42
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ
ดังนี้
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ผูรักษาราชการแทน
คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
2. รั ฐ มนตรีว า การกระทรวงพลั งงาน ผู รัก ษาราชการแทน คื อ รองนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ
เครืองาม)
สาระสําคัญของเรื่อง
1. โดยที่มีรัฐมนตรีจํานวน 6 ทาน ขอลาออกจากตําแหนง ดังนี้
1.1 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
1.2 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)
1.3 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน)
1.4 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (นายสุวิทย
เมษินทรีย)
1.5 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ)
1.6 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (หมอมราชวงศจัตุมงคล โสณกุล)
2. กรณี ที่รัฐมนตรีขอลาออกดังกลาว (ตามขอ 1.) จะทําใหตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ไมมีผูรักษาราชการแทนตามมติ
คณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 6 สิงหาคม 2562) และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 42 ที่บัญญัติใหในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง หรือ
มี แต ไม อาจปฏิ บั ติราชการได ให รัฐมนตรีช วยวาการกระทรวงเปน ผูรักษาราชการแทน ถามีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงหลายคน ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน
ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายให
รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ดังนี้
1) รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ผูปฏิบัติราชการแทน/ผูรักษาราชการ
แทน คือ (1) รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) (2) รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) (หมายเหตุ
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 161/2562 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562)
2) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ผูปฏิบัติราชการแทน/
ผูรักษาราชการแทน คือ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) (หมายเหตุ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่
161/2562 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562)
3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั ง ผูปฏิบัติราชการแทน/ผูรักษาราชการแทน คื อ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (หมายเหตุ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา
42)
4) รัฐ มนตรี วา การกระทรวงการอุมศึ กษา วิท ยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ผูปฏิ บั ติ
ราชการแทน/ผูรักษาราชการแทน ไมมี
5) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ผูปฏิบัติราชการแทน/ผูรักษาราชการแทน ไมมี
6) รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ผูปฏิบัติราชการแทน/ผูรักษาราชการแทน คือ (1)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (นายจุติ ไกรฤกษ) (2) รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ (นายดอน ปรมัตถวินัย) (หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรี 6 สิงหาคม 2562)
29. เรื่อง การแตงตั้งผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแตงตั้ง นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข เปนผูวาการการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย โดยใหไดรับคาตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 380,000 บาท ตามมติคณะกรรมการการทางพิเศษแหง
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ประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
2563 ซึ่งกระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบแลว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ลง
นามในสัญญาจางเปนตนไปแตไมกอนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และใหนายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข ลาออกจากการเปน
พนักงานของรัฐวิสาหกิจกอนลงนามในสัญญาจางดวย
30. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทน
ขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย
คณะรัฐ มนตรี มีม ติ อนุ มั ติ ต ามที่ สํ านัก งบประมาณเสนอการแต งตั้ ง นางสาวศิลั ก ษณ ป น น ว ม
ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะหงบประมาณทรงคุณวุฒิ) ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นักบริหารสูง) แทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

