
                         บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                           1 
ที ่ กษ 0401.4/                            วันที ่   5   มิถุนายน   2562                           0     
เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562                                             0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
        

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที ่6 เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎีกากาํหนดลุม่น้าํ จํานวน 14 ฉบบั 

         สาระสาํคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมัติและรบัทราบ ดังน้ี 
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้า จาํนวน 14 ฉบับ ตามท่ีสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   2. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองได้ภายในกําหนด
ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 
   3. ให้สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ               
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการ แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องน้ีต่อไปด้วย 
   4. ให้สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเร่งรัดดําเนินการนําร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้า
ชายฝั่งอ่าวไทยตะวันตก ลุ่มนํ้าสะแกกรัง ลุ่มนํ้าท่าจีน ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบนลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และลุ่มนํ้าฝั่งตะวันตก เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไปด้วย 
   สทนช. เสนอว่า 
   1. โดยที่พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 มาตรา 25 บัญญัติให้เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  ให้มีการกําหนดลุ่มนํ้า   ซึ่งหมายถึงบริเวณพ้ืนที่ซึ่งครอบคลุมลํานํ้าธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นแหล่งที่รวมนํ้าให้ไหลลงสู่ลํานํ้า โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา 
สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศการต้ังถิ่นฐาน  การผังเมือง  ผังนํ้าและเขตการปกครองประกอบด้วย และ 
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตลุ่มนํ้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา และให้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น การกําหนดลุ่มนํ้า จึงต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและมีแผนที่ท้ายพร
พระราชกฤษฎีกาด้วย 
   2. สําหรับการกําหนดลุ่มนํ้าน้ัน เดิมเมื่อปี 2536 คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่ง
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าเป็น 25 ลุ่มนํ้า ต่อมาในปี 2550 กรมทรัพยากรนํ้าได้ทบทวนและจัดทํามาตรฐานใหม่ แต่มิได้มีผล
บังคับทางกฎหมาย ส่งผลให้เกิดปัญหาเชิงการบริหารจัดการที่ขาดเอกภาพไม่ต่อเน่ืองเช่ือมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาวะวิกฤต ประกอบกับในปัจจุบันความก้าวหน้าทันสมัยของเทคโนโลยีสามารถ
วิเคราะห์ผลได้ละเอียดแม่นยํามากขึ้น จึงจําเป็นต้องมีการทบทวนการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้าขึ้นใหม่ 
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   3. สทนช. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาทบทวนขอบเขตการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้า           
ที่เหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและผลกระทบจากการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้าในปี 2561 สรุปผล
การศึกษาให้ปรับปรุงลุ่มนํ้า 25 ลุ่มนํ้า เป็น 22 ลุ่มนํ้า  
  4. คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้า จํานวน 22 ลุ่มนํ้า และให้ สทนช. ดําเนินการจัดทําแผนที่ลุ่มนํ้า และ
ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้าฯ ต่อไป 
   5. สทนช. จึงได้ดําเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดเขตลุ่มนํ้าทั้ง 22 ลุ่มนํ้า แต่
เน่ืองจากคณะกรรมการลุ่มนํ้าที่เก่ียวข้องขอเปลี่ยนช่ือลุ่มนํ้าจาก   “ลุ่มนํ้าเพชรบุรี – ปะจวบคีรีขันธ์” เป็น 
“ลุ่มนํ้าชายฝั่งอ่าวไทยตะวันตก” ส่วนลุ่มนํ้าสะแกกรัง ลุ่มนํ้าท่าจีน ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มนํ้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบนลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และลุ่มนํ้าฝั่งตะวันตก จํานวน 
7 ลุ่มนํ้า  อยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันความเห็นจากคณะกรรมการลุ่มนํ้าที่เกี่ยวข้อง และการ
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าน้ี จะเป็นฐานในการออกกฎหมายลําดับรองที่เก่ียวเน่ืองกัน  
   6. โดยที่มาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 บัญญัติให้การ
ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แล้วแต่กรณี รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ดังน้ัน สทนช. จึงได้รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบถึงเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาฯ ได้ทัน ภายในวันที่ 26 
เมษายน 2562  ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องดําเนินการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ 
การแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมมิติต่าง ๆ โดยคํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ 
การต้ังถิ่นฐาน การผังเมือง ผังนํ้า และเขตการปกครอง ประกอบกับการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
อาจไม่เหมาะสมท่ีจะดําเนินการในช่วงที่มีการกําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการ
เลือกต้ังทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นอกจากน้ี ในการจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต้องระบุเขต
พ้ืนที่การปกครองจนถึงระดับตําบล และครอบคลุมพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีข้อมูลเป็นจํานวนมาก เพ่ือให้
การกําหนดขอบเขตลุ่มนํ้าเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และลดข้อผิดพลาดที่จะมีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าในแต่ละลุ่มนํ้า  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 10 เรื่อง ขออนุมัติแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก และแผนหลักการ 

พัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติแผนหลักการฟ้ืนฟูบึงราชนก จังหวัด 

พิษณุโลก และแผนหลักการพัฒนาและฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติ (สทนช.) เสนอ แล้วมีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบในหลักการตามที่ สนทช. เสนอ ดังน้ี  
       1.1 เห็นชอบแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก  จังหวัดพิษณุโลก รวม 4 ด้าน ระยะเวลา
ดําเนินการ 7 ปี (พ.ศ. 2563 – 2569) วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,456.98 ล้านบาท โดยให้เร่ง
ดําเนินการแผนงานเร่งด่วนที่มีความพร้อม จํานวน 11 โครงการในระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2565 วงเงิน
งบประมาณ 754.56 ล้านบาท  
       1.2 เห็นชอบแผนหลักการพัฒนาและฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ รวม 6 ด้าน
ระยะเวลาดําเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2563 – 2572) วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 5,701.5 ล้านบาท โดยให้              
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เร่งดําเนินการแผนงานเร่งด่วนที่มีความพร้อม จํานวน 9 โครงการ  ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2565               
วงเงินงบประมาณ 1,513.5 ล้านบาท 
      1.3 มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการที่มีความพร้อมสามารถดําเนินการ
ได้ทันทีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานมาดําเนินการเป็นลําดับแรก  หากไม่เพียงพอให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความ
จําเป็นเหมาะสมต่อไป 
      1.4 มอบหมายให้ สทนช. อํานวยการและกํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน
หลักที่วางไว้ทั้ง 2 แผง รวมท้ังให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 อย่างเคร่งครัด    
  2. ให้สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องช้ีแจงและทําความเข้าใจกับ
ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการดําเนินการตามแผนหลักการฟ้ืนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก และ               
แผนหลักการพัฒนาและฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ให้ถูกต้อง  โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับของ
ส่วนรวม  พร้อมทั้งวางแผนเยียวยาในเรื่องการจัดหาที่อยู่ที่ทําให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. บึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก และบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าและ
แหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันบึงทั้ง 2 แห่งมีสภาพเสื่อมโทรมและต้ืนเขิน (เกิดจากตะกอน
ดินสะสม)  ทําให้มีการเข้าครอบครองทําประโยชน์หรือบุกรุกพ้ืนที่บึงเพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้การใช้ประโยชน์และเป็น
พ้ืนที่รับนํ้าได้ไม่เต็มศักยภาพ  นอกจากน้ี  การกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ยังไม่เป็นรูปธรรม
ชัดเจนและไม่มีการบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เคยมีข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวด้วยแล้ว 
  2. สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการศึกษาจัดทําแผน
หลักการฟ้ืนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก และแผนหลักการพัฒนาและฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์   
โดยได้พิจารณาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  และร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี  โดยมี
เป้าหมายสําคัญ คือ (1) จัดระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยงานราชการและประชาชนให้คงเหลือ
เท่าที่จําเป็นและเหมาะสมเท่าน้ัน  (2) เป็นแก้มลิงธรรมชาติโดยคืนพ้ืนที่กักเก็บนํ้าให้มากข้ึนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางรับนํ้าเข้าและทางระบายนํ้าออก และ (3) เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่ง
สันทนาการของชุมชน  และแหล่งท่องเท่ียวระดับประเทศ  ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติ  ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแผนฯ และให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและดําเนินการตามระเบียบงบประมาณต่อไป ดังน้ี  
 

ประเดน็ แผนหลกัการฟืน้ฟูบงึราชนก จงัหวัดพิษณโุลก แผนหลกัการพฒันาและฟืน้ฟู         
บงึบอระเพด็ จงัหวัดนครสวรรค ์

1. แผนหลักการ 4  ด้าน 11 แผนงาน 23 โครงการ 
1.1 แผนด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 5 
แผนงาน 10 โครงการ งบประมาณ 66.2 ล้าน
บาท เช่น แผนงานการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดเพ่ือการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมในพ้ืนท่ี 
บึงราชนก 

6 ด้าน 56 โครงการ 
1.1 แผนการบริหารจัดการและการเข้า
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประกอบด้วย 17 
โครงการ งบประมาณ 175 ล้านบาท 
เช่น ตรวจสอบการเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของรัฐ 
กําหนดเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
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ประเดน็ แผนหลกัการฟืน้ฟูบงึราชนก จงัหวัดพิษณโุลก แผนหลกัการพฒันาและฟืน้ฟู         
บงึบอระเพด็ จงัหวัดนครสวรรค ์

 1.2 แผนด้านการจัดการน้ํ า ท่วมและอุทกภัย
ประกอบด้วย 2 แผนงาน 6 โครงการงบประมาณ 
1,273.82 ล้านบาท เช่น แผนงานการขุดลอก
พ้ืนท่ีบึงราชนกอย่างเป็นระบบเพ่ือฟ้ืนฟูเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ําขนาดใหญ่ 

1.2 แผนด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและ
สร้างความม่ันคงของน้ําประกอบด้วย 
2.2โครงการงบประมาณ 2,923.5 
ล้านบาท เช่น ปรับปรุงประตูระบายนํ้า 
ขุดลอกคลอง ขุดลอกตะกอนดิน  
บึงบอระเพ็ด  

 1.3 แผนด้านการสร้างความม่ันคงของน้ําภาคการ
ผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ประกอบด้วย 1 
แผนงาน 3 โครงการงบประมาณ 63.36 ล้านบาท 
ได้แก่ แผนงานการพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรบริเวณ
ด้านท้ายน้ําและพ้ืนท่ีโดยรอบของพ้ืนท่ีบึงราชนก 
 
 
1.4 แผนด้านการจัดการคุณภาพน้ํา และอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ํา ประกอบด้วย 3 แผนงาน 4 โครงการ 
งบประมาณ 53.6 ล้านบาท เช่น แผนงานการฟื้นฟู
และปรับปรุงคุณภาพน้ําและระบบนิเวศวิทยาทาง
น้ําในพ้ืนท่ีบึงราชนก 

1.3 แผนด้านคณุภาพน้ํา ตะกอนและ     
รักษาระบบนิเวศ ประกอบด้วย 7 
โครงการ งบประมาณ 1,768   
ล้านบาท เช่น ขุดคลองดักตะกอนตาม
แนวของบึงบอระเพ็ด กําจัดวัชพืชและ
ขุดลอกตะกอนวัชพืช การรักษาระบบ
นิเวศของบึง 
1.4 แผนด้านการจัดการน้ําท่วมและ
บรรเทาอุทกภัย  ประกอบด้วย  6 
โครงการ  งบประมาณ 770 ล้านบาท 
เช่น  แก้มลิง  ปรับปรุงประตูระบายน้ํา  

  1.5 แผนด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีต้น
น้ํ า  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  3  โ ค ร ง ก า ร
งบประมาณ 62 ล้านบาท ได้แก่ ฟ้ืนฟู
เพ่ือการอนุ รักษ์พ้ืนท่ีป่าต้นน้ํา ฟ้ืนฟู
คุณภาพดินและสิ่ งแวดล้อมในพื้น ท่ี
ตอนบนของลุ่มน้ําบึงบอระเพ็ด 
1.6 แผนด้านการจัดการน้ํา อุปโภค
บริโภค จํานวน 1 โครงการงบประมาณ 
3 ล้านบาท คือ ก่อสร้างสระเก็บน้ําใน
ตําบลพนมเศษ อําเภอท่าตะโก 

2. ระยะเวลาดําเนินการ 7 ปี (พ.ศ. 2563 – 2569) 10 ปี (พ.ศ. 2563 – 2572) 
3. งบประมาณรวม  1,456.98 ล้านบาท 5,701.5 ล้านบาท 
4. หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงกลาโหม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

กระทรวงคมนาคม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย  และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กระทรวงกลาโหม  กระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  กระทรวงมหาดไทยและ
คณะกรรมการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และพัฒนา
บึงบอระเพ็ด   
จังหวัดนครสวรรค์ 

5. ประโยชน์ท่ีได้รับ 5.1 มีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และ
การใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีบึงราชนกอย่างเหมาะสม 
  
5.2 มีพ้ืนท่ีแหล่งน้ํา  3,714-0-92 ไร่ (จากเดิม 
858.18 ไร่) และมีปริมาณนํ้าเก็บกัก/ชะลอได้ 
28.850 ล้านลกูบาศก์เมตร  
 

5.1 ปริมาณนํ้าต้นทุนเพ่ิมข้ึน ประมาณ 
67 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนท่ีรับ
ประโยชน์ ประมาณ 85,000 ไร่  
5.2 ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ี
ประมาณ 21,000 ไร่ พร้อมท้ังเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค และ
ประชาชนได้รับประโยชน์ 500
ครัวเรือน  

 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 6 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มน้ํา จํานวน 14 ฉบับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เศรษฐกิจ-สังคม 10 ขออนุมัติแผนหลักการฟ้ืนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก และแผน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักการพัฒนาและฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                      เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 
 
  วันน้ี (4 มิถุนายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ 
    ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. [ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการ 
    ดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพ่ีช่วยน้อง)]  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงิน
    เฉพาะกิจของรัฐ)  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ 
    พลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  
    จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ป่าลุ่มนํ้าปาย บางส่วน            
    ในท้องที่ตําบลเวียงใต้ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ….  
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้า จํานวน 14 ฉบับ 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนา 
    โครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) ของโครงการ 
    จัดทําระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House : CCH)  
  8.  เรื่อง  การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน 
    การเงินเพ่ือชําระคืนต้นเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3 
  9. เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 
    องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

10.  เรื่อง  ขออนุมัติแผนหลักการฟ้ืนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก และแผนหลักการพัฒนา
 และฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  

  11.  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์เครื่องมือสําหรับอาคารประกอบและ 
    ทดสอบดาวเทียมภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา  
    (THEOS - 2) 

 12.  เรื่อง  สรุปผลการดําเนินมาตรการส่งเสริมการชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ และการ
    นําส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กระทรวงการคลัง) 
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ต่างประเทศ 

 
  13.   เรื่อง   ปฏิญญาการประชุมระดับผู้นําของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และ
    มาตรการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 

 14.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุด 
    ยอดอาเซียน ครั้งที่ 34  
  15.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อ 
    ริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง 
    ประเทศ สมัยที่ 108  
  16.   เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร 
    ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการก่อสร้าง 
    สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5  (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) 
  17. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5  
    (บึงกาฬ - บอลิคําไซ)  
  18.  เรื่อง  การขอต่ออายุการกู้เงินภายใต้ Euro Commercial Paper (ECP) Programme 
    ครั้งที่ 3 
  19.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยา กรณีฤดูนํ้าหลาก 
    สําหรับแม่นํ้าโขง – ล้านช้าง ของคณะทํางานร่วมสาขาทรัพยากรนํ้า ภายใต้กรอบ
    ความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 
  20.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อท่าทีของผู้แทนรัฐบาลไทยในการประชุมใหญ่ประจําปีองค์การ
    แรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 
  21.   เรื่อง   การจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพ (host country agreement) กับ 
    สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
  22.  เรื่อง  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
    เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน  

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
สํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
   3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  กค. เสนอว่า   
   1. แนวทางกําหนดมาตรการทางการเงินหรือการคลังในการสนับสนุนผู้ประกอบการหรือประชาชน
ที่สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกที่จะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ตามมติคณะรัฐมนตรี (17 กรกฎาคม 
2561) กค. พิจารณาแล้วเห็นสมควรกําหนดมาตรการโดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลสามารถนํารายจ่ายจากการซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพที่ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์
จากกระทรวงอุตสาหกรรม มาหักเป็นรายจ่ายได้อีกเป็นจํานวนร้อยละย่ีสิบห้า ทั้งน้ี สําหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปสําหรับ
เงินได้ที่ได้จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
   2. กค. ได้พิจารณาการสูญเสียรายได้ของรัฐตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยสถาบันพลาสติกได้จัดทําประมาณการตลาดที่คาดว่าจะตอบรับมาตรการ
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีว่า ผู้ประกอบการจะเปลี่ยนมาใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพเพ่ือการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ของปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีการผลิตอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
การกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีน้ีจะทําให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่จะช่วยส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นทางเลือกของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ทดแทน
พลาสติกที่สลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ อันจะช่วยส่งเสริมให้บรรลุเป้าประสงค์ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio 
Hub of ASEAN ช่วยลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ 
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจรวมทั้งประชาชนมีความสนใจตระหนักในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
ช่วยลดปริมาณขยะและสิ่งตกค้างที่ไม่ย่อยสลาย ส่งผลดีในเรื่องการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและ                 
ลดงบประมาณของภาครัฐในการกําจัดขยะตกค้างและการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับเงินได้เป็นจํานวน
ร้อยละย่ีสิบห้าของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ และได้รับการรับรอง
จากกระทรวงอุตสาหกรรม สําหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)                
พ.ศ. …. [ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง)]  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
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   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยที่มี
สินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินเกิน 200 ล้านบาท  และมีการจ้างแรงงานเกิน 200 คน เป็นจํานวน 2 เท่า ของรายจ่าย
ที่ได้จ่ายไปเพ่ือส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีสินทรัพย์
ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาสําหรับโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ รายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดสร้างและการบํารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชน ที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็น
การทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการ และค่าใช้จ่ายที่
ต้องนํามารวมคํานวณรวมกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศล
สาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 แต่ไม่เกินวันที่            
31 ธันวาคม 2563  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   ร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งเสริมภารกิจ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และการระดมเงินโดย             
การออกผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ และเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เพ่ือนํามาใช้ในโครงการสินเช่ือต่าง ๆ ของ
ธนาคาร และตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในด้านภาระภาษีสําหรับผลิตภัณฑ์สลากออม
ทรัพย์ และเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในลักษณะเดียวกันของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมีสาระสําคัญของ              
ร่างกฎกระทรวง ดังน้ี  
   1. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับดอกเบ้ียและรางวัลสลากออมทรัพย์ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แต่ไม่รวมถึงดอกเบ้ียซึ่งผู้รับมิใช่ผู้ทรงคนแรก ทั้งน้ี สําหรับสลากออมทรัพย์ที่ออกจําหน่าย
ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป    
   2. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งน้ี สําหรับดอกเบ้ียที่คํานวณต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาํหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน           
ในท้องที่ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมืองสุพรรณบรุี จังหวัดสุพรรณบรุี พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสําหรบัพลเมืองใช้ร่วมกัน ในทอ้งที่ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้
กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย  
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   สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลงที่ 1  
“ที่จับสัตว์นํ้าลาดขะโมยฯ” บางส่วน และแปลงที่ 2 “ลาดชะโดสาธารณประโยชน์” ในท้องที่ตําบลโคกโคเฒ่า  
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตใช้เป็นที่ต้ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า ป่าลุ่มน้าํปาย บางส่วน ในท้องที่ตําบลเวียงใต้ 
อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ป่าลุ่มนํ้าปาย 
บางส่วน ในท้องที่ตําบลเวียงใต้ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้เพิกถอนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ป่าลุ่มนํ้าปาย บางส่วน ในท้องที่ตําบลเวียงใต้ อําเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกจากการเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ตามท่ีกําหนดไว้โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 341 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และกําหนดให้บริเวณที่ดินป่าลุ่มนํ้าปาย ซึ่งอยู่ในท้องที่ตําบลปางมะผ้า 
ตําบลห้วยผา ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตําบลแม่นางเติง ตําบลเวียงใต้ และตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มน้าํ จํานวน 14 ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี 
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้า จํานวน 14 ฉบับ ประกอบด้วย 
    1.1  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าสาละวิน พ.ศ. .... 
    1.2  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าปิง พ.ศ. .... 
    1.3  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าวัง พ.ศ. .... 
    1.4  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้ายม พ.ศ. .... 
    1.5  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าน่าน พ.ศ. .... 
    1.6  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มน้ําโขงเหนือ พ.ศ. .... 
    1.7  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าเจ้าพระยา พ.ศ. .... 
    1.8  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าป่าสัก พ.ศ. .... 
    1.9  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าบางปะกง พ.ศ. .... 
    1.10 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าโตนเลสาป พ.ศ. .... 
    1.11 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าแม่กลอง พ.ศ. .... 
    1.12 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. .... 
    1.13 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าชี พ.ศ. .... 
    1.14 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้ามูล พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ให้รับความเหน็ของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
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   2. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองได้ภายในกําหนดระยะเวลา
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 
   3 .  ให้ สํ า นัก งานท รัพยากร นํ้ าแ ห่ งชา ติ รั บความ เห็ นของกระทรวงการ ต่ า งประ เทศ                
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการ แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องน้ีต่อไปด้วย 
   4. ให้สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเร่งรัดดําเนินการนําร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าชายฝั่ง
อ่าวไทยตะวันตก ลุ่มนํ้าสะแกกรัง ลุ่มนํ้าท่าจีน ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน              
ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และลุ่มนํ้าฝั่งตะวันตก เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว                 
ต่อไปด้วย 
   สทนช. เสนอว่า 
   1. โดยที่พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 มาตรา 25 บัญญัติให้เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า ให้มีการกําหนดลุ่มนํ้า ซึ่งหมายถึงบริเวณพ้ืนที่ซึ่งครอบคลุมลํานํ้าธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งที่รวมนํ้า
ให้ไหลลงสู่ลํานํ้า โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ               
การต้ังถิ่นฐาน การผังเมือง ผังนํ้าและเขตการปกครองประกอบด้วย และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต้องมีแผนที่แสดง
แนวเขตลุ่มนํ้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของพระราชกฤษฎีกา ดังน้ัน การกําหนดลุ่มนํ้า                
จึงต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและมีแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย 
   2. สําหรับการกําหนดลุ่มนํ้าน้ัน เดิมเมื่อปี 2536 คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพ้ืนที่ลุ่ม
นํ้าเป็น 25 ลุ่มนํ้า ต่อมาในปี 2550 กรมทรัพยากรนํ้าได้ทบทวนและจัดทํามาตรฐานใหม่ แต่มิได้มีผลบังคับทาง
กฎหมาย ส่งผลให้เกิดปัญหาเชิงการบริหารจัดการที่ขาดเอกภาพไม่ต่อเน่ืองเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในภาวะวิกฤต ประกอบกับในปัจจุบันความก้าวหน้าทันสมัยของเทคโนโลยีสามารถวิเคราะห์ผลได้ละเอียด
แม่นยํามากขึ้น จึงจําเป็นต้องมีการทบทวนการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้าขึ้นใหม่ 
   3. สทนช. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาทบทวนขอบเขตการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้า           
ที่เหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและผลกระทบจากการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้าในปี 2561 สรุปผลการศึกษา
ให้ปรับปรุงลุ่มนํ้า 25 ลุ่มนํ้า เป็น 22 ลุ่มนํ้า ได้แก่ ลุ่มนํ้าสาละวิน ลุ่มนํ้าโขงเหนือ ลุ่มนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ           
ลุ่มนํ้าชี ลุ่มนํ้ามูล ลุ่มนํ้าปิง ลุ่มนํ้าวัง ลุ่มนํ้ายม ลุ่มนํ้าน่าน ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ลุ่มนํ้าสะแกกรัง ลุ่มนํ้าป่าสัก ลุ่มนํ้าท่าจีน 
ลุ่มนํ้าแม่กลอง ลุ่มนํ้าบางปะกง ลุ่มนํ้าโตนเลสาป ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มนํ้าเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์             
ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มนํ้าทะเลสงขลา ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และลุ่มนํ้าภาคใต้             
ฝั่งตะวันตก 
   4. คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้า จํานวน 22 ลุ่มนํ้า และให้ สทนช. ดําเนินการจัดทําแผนที่ลุ่มนํ้า และให้มี    
การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้าฯ ต่อไป 
   5. สทนช. จึงได้ดําเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดเขตลุ่มนํ้าทั้ง 22 ลุ่มนํ้า แต่เน่ืองจาก
คณะกรรมการลุ่มนํ้าที่เก่ียวข้องขอเปลี่ยนช่ือลุ่มนํ้าจาก “ลุมนํ้าเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์” เป็น “ลุ่มนํ้าชายฝั่งอ่าว
ไทยตะวันตก” ส่วนลุ่มนํ้าสะแกกรัง ลุ่มนํ้าท่าจีน ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน               
ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และลุ่มนํ้าฝั่งตะวันตก จํานวน 7 ลุ่มนํ้า อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบและยืนยันความเห็นจากคณะกรรมการลุ่มนํ้าที่เก่ียวข้อง และการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าน้ี จะ
เป็นฐานในการออกกฎหมายลําดับรองที่เก่ียวเน่ืองกัน เช่น ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา              
ซึ่งกรรมการลุ่มนํ้า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้นํ้าและกรรมการลุ่มนํ้าผู้ทรงคุณวุฒิ 
และร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มนํ้าในคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ดังน้ัน สทนช. จึงเห็นสมควรดําเนินการร่างพระราชกฤษฎีกา จํานวน 14 ฉบับดังกล่าว ต่อไป 
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   6. โดยที่มาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 บัญญัติให้การดําเนินการตรา
พระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่า              
การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี รายงาน
เหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ดังน้ัน สทนช. จึงได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบถึง
เหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาฯ ได้ทัน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องดําเนินการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเพ่ิมเติมให้
ครอบคลุมมิติต่าง ๆ โดยคํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ การต้ังถิ่นฐาน การผังเมือง ผังนํ้า 
และเขตการปกครอง ประกอบกับการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอาจไม่เหมาะสมท่ีจะดําเนินการในช่วงที่
มีการกําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นอกจากน้ี 
ในการจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต้องระบุเขตพ้ืนที่การปกครองจนถึงระดับตําบล และครอบคลุมพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ ซึ่งมีข้อมูลเป็นจํานวนมาก เพ่ือให้การกําหนดขอบเขตลุ่มนํ้าเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และ                 
ลดข้อผิดพลาดที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในแต่ละลุ่มนํ้า เช่น การคัดเลือกคณะกรรมการลุ่ม
นํ้า การจัดทําแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า
ในเขตลุ่มนํ้า การจัดทําแผนป้องกันภาวะนํ้าแล้งและภาวะนํ้าท่วม การประกาศเขตภาวะนํ้าแล้ง การขออนุญาตการใช้
นํ้าประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจึงจําเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดรอบคอบ เพ่ือความถูกต้อง เหมาะสม และ    
ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้า จํานวน 14 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ 
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ  
   ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ จํานวน 14 ฉบับ ที่สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเสนอ เป็นการกําหนด        
ลุ่มนํ้า ได้แก่  ลุ่มนํ้าสาละวิน ลุ่มนํ้าปิง ลุ่มนํ้าวัง ลุ่มนํ้ายม ลุ่มนํ้าน่าน ลุ่มนํ้าโขงเหนือ ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ลุ่มนํ้าป่าสัก 
ลุ่มนํ้าบางปะกง ลุ่มนํ้าโตนเลสาป ลุ่มนํ้าแม่กลอง ลุ่มนํ้าโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มนํ้าชี และลุ่มนํ้ามูล                
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับลุ่มนํ้าให้สามารถดําเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อกฎหมาย และคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในหลักการการกําหนดลุ่มนํ้าดังกล่าวแล้ว    
  

เศรษฐกิจ - สงัคม 
7. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) ของโครงการจัดทําระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central 
Clearing House : CCH)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) สําหรับโครงการจัดทําระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
(Central Clearing House : CCH)  ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  (สนข.) โดยให้สามารถ
เบิกจ่ายเ งินได้ภายใน  1 เ ดือน  หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติ ใ ห้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายแล้ว                
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561  [เรื่อง การบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL)] รับทราบสถานะและ                
ผลการเร่งรัดส่วนราชการเจ้าของโครงการดําเนินโครงการเงินกู้ DPL และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดําเนิน
โครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL ของโครงการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดทํา
ระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House : CCH) ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) โดยให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 และให้ สนข. ดําเนินการตามสัญญาที่
ผูกพันไว้กับผู้รับจ้างตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐน้ัน  ต่อมาสํานักงานบริหารหน้ี
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สาธารณะได้ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการและอยู่ระหว่างการ
เบิกจ่ายเงินกู้ DPL เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL ให้แล้วเสร็จตาม
นัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  ซึ่งพบว่ามีโครงการจัดทําระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) ของ สนข.                
ที่ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม 2562 ได้  ในครั้งนี้กระทรวงการคลังจึงเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL สําหรับโครงการจัดทําระบบศูนย์บริหาร
จัดการรายได้กลาง (CCH) ของ  สนข. โดยให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายใน 1 เดือน  หลังจากคณะรัฐมนตรี            
มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายแล้ว 
 
8. เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟืน้ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชําระคืน               
ต้นเงนิกู้ FIDF 1 และ FIDF 3 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โอนเงินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กอง
ทุนฯ) จํานวน 3,121 ล้านบาท เข้าบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) ในปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมเติม ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
   สาระสาํคญัของเร่ือง 
   กค. รายงานว่า โดยที่กองทุนฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษทับริหารสินทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 3,121 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเงินจํานวนดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในเงินนําส่งที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (25 กันยายน 2561) คณะกรรมการจัดการกองทุนในการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2562 จึงได้มีมติให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินของกองทุนฯ เพ่ือชําระคืนต้นเงินกู้ FIDF 1 และ 
FIDF 3 ในปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมเติมทั้งจํานวน 
 
9. เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) กู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความจําเป็นที่ต้องจ่าย ภายใน
วงเงิน 11,319.580 ล้านบาท ตามนัยมาตรา 7 (7) ของพระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
พ.ศ. 2519 โดยให้ ขสมก. รับภาระเงินต้น ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน ตลอดจนให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ํา
ประกันเงินกู้ กําหนดวิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน และให้ ขสมก. ดําเนินการขอบรรจุ
วงเงินกู้เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามนัยพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2549 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)                
กู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 11,319.580 ล้านบาท (ประกอบด้วยการ
ชําระค่าเช้ือเพลิง ค่าเหมาซ่อม และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ 
กําหนดวิธีการกู้เงิน เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน เพ่ือให้ ขสมก. มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อ
การให้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งการกู้เงินของ ขสมก. ในครั้งน้ีจะทําให้สามารถประหยัดค่าดอกเบ้ียค้างชําระได้
ประมาณร้อยละ 5.317 – 5.572 หรือประมาณเดือนละ 21.286 ล้านบาท หรือปีละ 255.433 ล้านบาท 
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10. เรื่ อง  ขออนุ มั ติแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก  จังหวัดพิษณุ โลก  และแผนหลักการพัฒนาและ                
ฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติแผนหลักการฟ้ืนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก และ               
แผนหลักการพัฒนาและฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ 
แล้วมีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบในหลักการตามที่ สนทช. เสนอ ดังน้ี  
   1.1 เห็นชอบแผนหลักการฟ้ืนฟูบึงราชนก  จังหวัดพิษณุโลก รวม 4 ด้าน ระยะเวลา
ดําเนินการ 7 ปี (พ.ศ. 2563 – 2569) วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,456.98 ล้านบาท โดยให้เร่งดําเนินการแผนงาน
เร่งด่วนที่มีความพร้อม จํานวน 11 โครงการในระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2565 วงเงินงบประมาณ 754.56 ล้านบาท  
   1.2 เห็นชอบแผนหลักการพัฒนาและฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ รวม 6 ด้าน
ระยะเวลาดําเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2563 – 2572) วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 5,701.5 ล้านบาท โดยให้             
เร่งดําเนินการแผนงานเร่งด่วนที่มีความพร้อม จํานวน 9 โครงการ  ในระหว่างปี พ .ศ .  2563 - 2565                
วงเงินงบประมาณ 1,513.5 ล้านบาท 
   1.3 มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินโครงการที่มีความพร้อมสามารถดําเนินการได้
ทันทีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
มาดําเนินการเป็นลําดับแรก  หากไม่เพียงพอให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความจําเป็นเหมาะสมต่อไป 
   1.4 มอบหมายให้ สทนช. อํานวยการและกํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนหลัก
ที่วางไว้ทั้ง 2 แผง รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (กนช.) 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 อย่างเคร่งครัด 
   และให้สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวง
คมนาคม   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  สําหรับค่าใช้จ่ายและภาระงบประมาณที่
จะเกิดขึ้น   ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  ที่เห็นควรให้ สนทช. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
จัดลําดับความสําคัญ  ความจําเป็นเร่งด่วน  ความคุ้มค่าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  และผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดขึ้น
จากการดําเนินโครงการ   ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งจัดเตรียมความ
พร้อมและจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความ
จําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
   ทั้งน้ี ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย  ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง
โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 (เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 สิงหาคม 2543 
เรื่อง  ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้า) และวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 
เรื่อง  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับ
นานาชาติ  และระดับชาติของประเทศไทย  และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้า ข้อ 10) อย่างเคร่งครัด  รวมทั้งไม่ให้
เกิดความซ้ําซ้อนด้านภาระงบประมาณแผ่นดินด้วย 
  2. ให้สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติและหน่วยงานที่เก่ียวข้องช้ีแจงและทําความเข้าใจกับ
ประชาชนท่ีจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินการตามแผนหลักการฟ้ืนฟูบึงราชนก  จังหวัดพิษณุโลก  และ                 
แผนหลักการพัฒนาและฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ให้ถูกต้อง  โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับของส่วนรวม  
พร้อมทั้งวางแผนเยียวยาในเรื่องการจัดหาที่อยู่ที่ทําให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. บึงราชนก  จังหวัดพิษณุโลก  และบึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค์  เป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าและแหล่ง
นํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ของประเทศ   ปัจจุบันบึงทั้ง 2 แห่งมีสภาพเสื่อมโทรมและต้ืนเขิน  (เกิดจากตะกอนดินสะสม)  
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ทําให้มีการเข้าครอบครองทําประโยชน์หรือบุกรุกพ้ืนที่บึงเพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้การใช้ประโยชน์และเป็นพ้ืนที่รับนํ้าได้ไม่
เต็มศักยภาพ  นอกจากน้ี  การกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนและไม่มี
การบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เคยมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว
ด้วยแล้ว 
  2. สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการศึกษาจัดทําแผนหลักการ
ฟ้ืนฟูบึงราชนก  จังหวัดพิษณุโลก  และแผนหลักการพัฒนาและฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค์   โดยได้
พิจารณาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  และร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี  โดยมีเป้าหมาย
สําคัญ คือ (1) จัดระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยงานราชการและประชาชนให้คงเหลือเท่าที่จําเป็นและ
เหมาะสมเท่าน้ัน  (2) เป็นแก้มลิงธรรมชาติโดยคืนพ้ืนที่กักเก็บนํ้าให้มากขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพทางรับนํ้าเข้าและ
ทางระบายนํ้าออก และ (3) เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งสันทนาการของชุมชน  และแหล่งท่องเที่ยว
ระดับประเทศ  ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ  ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้
มีมติเห็นชอบในหลักการแผนฯ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและดําเนินการตามระเบียบ
งบประมาณต่อไป ดังน้ี  
 

ประเด็น แผนหลักการฟ้ืนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก แผนหลักการพัฒนาและฟ้ืนฟู         
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

1. แผนหลักการ 4  ด้าน 11 แผนงาน 23 โครงการ 
1.1 แผนด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 5 
แผนงาน 10 โครงการ งบประมาณ 66.2 ล้านบาท 
เช่น แผนงานการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือ
การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินและการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมในพ้ืนท่ีบึงราชนก 

6 ด้าน 56 โครงการ 
1.1 แผนการบริหารจัดการและการเข้า
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประกอบด้วย 17 
โครงการ งบประมาณ 175 ลา้นบาท เช่น 
ตรวจสอบการเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดินของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของรัฐ กําหนดเขต
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 1 .2 แผนด้านการจัดการน้ํ า ท่วมและอุทกภัย
ประกอบด้วย 2 แผนงาน 6 โครงการงบประมาณ 
1,273.82 ล้านบาท เช่น แผนงานการขุดลอกพ้ืนท่ีบึง
ราชนกอย่างเป็นระบบเพ่ือฟ้ืนฟูเป็นแหล่งกักเก็บน้ํา
ขนาดใหญ่ 

1.2 แผนด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและ
สร้างความม่ันคงของน้ําประกอบด้วย 22 
โครงการงบประมาณ 2,923.5 ล้านบาท 
เช่น ปรับปรุงประตูระบายน้ํา ขุดลอก
คลอง ขุดลอกตะกอนดิน บึงบอระเพ็ด 

 1.3 แผนด้านการสร้างความม่ันคงของน้ําภาคการ
ผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ประกอบด้วย 1 
แผนงาน 3 โครงการงบประมาณ 63.36 ล้านบาท 
ได้แก่ แผนงานการพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรบริเวณด้าน
ท้ายน้ําและพ้ืนท่ีโดยรอบของพ้ืนท่ีบึงราชนก 

1.3 แผนด้านคุณภาพน้ํา                
ตะกอนและรักษาระบบนิเวศ 
ประกอบด้วย 7 โครงการ งบประมาณ 
1,768  ล้านบาท เช่น ขุดคลองดักตะกอน
ตามแนวของบึงบอระเพ็ด กําจัดวัชพืชและ
ขุดลอกตะกอนวัชพืช การรักษาระบบ
นิเวศของบึง 

 1.4 แผนด้านการจัดการคุณภาพน้ํา และอนุรักษ์
ทรัพยากรนํ้า ประกอบด้วย 3 แผนงาน 4 โครงการ 
งบประมาณ 53.6 ล้านบาท เช่น แผนงานการฟื้นฟู
และปรับปรุงคุณภาพน้ําและระบบนิเวศวิทยาทางน้ําใน
พ้ืนท่ีบึงราชนก 

1.4 แผนด้านการจัดการน้ําท่วมและ
บรร เทาอุทก ภัย   ประกอบ ด้วย   6 
โครงการ  งบประมาณ 770 ล้านบาท เช่น  
แก้มลิง  ปรับปรุงประตูระบายน้ํา   
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  1.5 แผนด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีต้น
น้ํา ประกอบด้วย 3 โครงการงบประมาณ 
62 ล้านบาท ได้แก่ ฟ้ืนฟูเพ่ือการอนุรักษ์
พ้ืน ท่ีป่ า ต้นน้ํ า  ฟ้ืน ฟูคุณภาพดินและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีตอนบนของลุ่มน้ําบึง
บอระเพ็ด

  1.6 แผนด้านการจัดการน้ํ าอุปโภค
บริโภค จํานวน 1 โครงการงบประมาณ 3 
ล้านบาท คือ ก่อสร้างสระเก็บน้ําในตําบล
พนมเศษ อําเภอท่าตะโก  

2. ระยะเวลาดําเนินการ 7 ปี (พ.ศ. 2563 – 2569) 10 ปี (พ.ศ. 2563 – 2572) 
3. งบประมาณรวม  1,456.98 ล้านบาท 5,701.5 ล้านบาท 
4. หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงกลาโหม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

กระทรวงคมนาคม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย  และมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

กระทรวงกลาโหม  กระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  กระทรวงมหาดไทยและ
คณะกรรมการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึง
บอระเพ็ด   
จังหวัดนครสวรรค์ 

5. ประโยชน์ท่ีได้รับ 5.1 มีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการใช้
ทรัพยากรในพ้ืนท่ีบึงราชนกอย่างเหมาะสม  
5.2 มีพ้ืนท่ีแหล่งน้ํา  3,714-0-92 ไร่ (จากเดิม 858.18 
ไร่) และมีปริมาณนํ้าเก็บกัก/ชะลอได้ 28.850 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  
5.3 บรรเทาพ้ืนท่ีอุทกภัยในพ้ืนท่ีอําเภอวังทอง 10,575 
ไร่  
5.4 ประชาชนรับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 22,370 
ครัวเรือน พ้ืนท่ีรับประโยชน์ 3,960 ไร่ และประชาชน
ใชบ้ริการในพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 300 คนต่อวัน 

5.1 ปริมาณนํ้าต้นทุนเพ่ิมข้ึน ประมาณ 67 
ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนท่ีรับ
ประโยชน์ ประมาณ 85,000 ไร่  
5.2 ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีประมาณ 
21,000 ไร่ พร้อมท้ังเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค และประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 500 ครัวเรือน  
5.3 วัชพืชถูกกําจัดปีละ 100,000 ตัน 
และจัดการขยะได้อย่างน้อย 14 ตันต่อวัน 
มีการใช้ทรัพยากรโดยมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน ป่าต้นน้ําใน
พ้ืนท่ีได้รับการอนุรักษ์ 

 
  3. จากแผนหลักการข้างต้น  สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติได้พิจารณาโครงการที่สําคัญต่อ               
การพัฒนาบึงราชนก  จังหวัดพิษณุโลก  และบึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค์  และสามารถดําเนินการได้ทันที  โดย
เสนอเป็นแผนปฏิบัติการเร่งด่วน  ดําเนินการในปี  พ.ศ. 2563 - 2565 อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาบุกรุกและการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้ในเบ้ืองต้น  ซึ่งทันต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  แบ่งเป็น ในส่วนของบึงราชนก 
จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน 11 โครงการ  วงเงิน 754.56 ล้านบาท เช่น โครงการแก้ไขปัญหาบุกรุกเข้าครอบครองและ
ทําประโยชน์ในพ้ืนที่ บึงราชนก  โครงการขุดลอกพ้ืนที่บึงราชนก (บางส่วน) และในส่วนของบึงบอระเพ็ด                
จังหวัดนครสวรรค์  จํานวน 9 โครงการ วงเงิน 1,513.5 ล้านบาท เช่น  โครงการตรวจสอบการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด  ในพ้ืนที่ “ให้ หวง ห้าม” การขุดลอกคลอง/ตะกอนดิน 
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11. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์เครื่องมือสําหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียมภายใต้
โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS - 2) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการระบบ
ดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS - 2) จาก รายการอุปกรณ์เครื่องมือสําหรับอาคารประกอบและทดสอบ
ดาวเทียม เป็น รายการเดิมโดยเพ่ิมวัตถุประสงค์ในการจัดหาระบบควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และฝุ่น เพ่ิมเติม              
ทั้งน้ี ไม่มีการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ (มติคณะรัฐมนตรี 10 ตุลาคม 2560) 
ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เสนอ 
 
12. เรื่อง สรุปผลการดําเนินมาตรการส่งเสริมการชําระเงินเพื่อซ้ือสินค้าและบริการ และการนําส่งข้อมูล
ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กระทรวงการคลัง) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินมาตรการส่งเสริมการชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและ
บริการ และการนําส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยมี
สาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  

1. สรุปผลการดําเนนิมาตรการฯ 
 

ประเด็น ผลการดําเนนิการที่สาํคญั 
การลงทะเบียนเข้าร่วม
มาตรการฯ ของประชาชนที่
สนใจ 

- ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ต้ังแต่วันที่     
7 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th โดยระบุเลขที่
บัญชีธนาคารที่จะนํามาใช้ชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการได้สูงสุดไม่เกิน 10 เลข
บัญชีธนาคาร จากผลการลงทะเบียนฯ พบว่ามีผู้ลงทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 34,865 
ราย และมีเลขบัญชีธนาคารที่จะนํามาใช้ชําระเงินจํานวน 40,074 เลขทีบั่ญชี

การรับสมัครรา้นค้าที่สนใจ
เข้าร่วมมาตรการฯ 

- ร้านค้าที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.cgd.go.th ต้ังแต่
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 จนถงึ 31 มกราคม 2562 ซึ่งมผีู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม
มาตรการฯ จํานวนทั้งสิ้น 213 ราย และมีจาํนวนสาขา 19,551 สาขาทั่วประเทศ

ข้อมูลการชําระเงินเพ่ือซื้อ
สินค้าและบริการ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) และ
จํานวนเงินชดเชย (ข้อมูล ณ 
วันที่ 11 มีนาคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการ
ชําระเงิน 

จํานวน
รายการ 
(รายการ)

มูลค่าสินค้า
และบริการ 
รวม VAT 

(บาท) 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(บาท) 

เงินชดเชยที่
ผู้เข้าร่วม
มาตรการฯ 
จะได้รับคืน 

(บาท) 

บัตรเดบิต 10,608 14,049,254 789,413 563,866
คิวอาร์โค้ด 2,132 2,188,920 126,448 90,320

รวม 12,740 16,238,174 915,861 654,186

การวิเคราะห์ผลการดําเนิน
มาตรการฯ 

- ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ที่ซื้อสินค้าและบริการ (คิดเป็นร้อยละ 18.55 ของ
ผู้ลงทะเบียนฯ) ยังมีจํานวนจํากัดเน่ืองจากการชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการผ่าน
บัตรเดบิต และคิวอาร์โค้ดอาจไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการชําระเงินของคนไทยท่ี
ชําระเงินผ่านบัตรเครดิตเป็นส่วนใหญ่ และบัตรเครดิตมีแรงจูงใจมากกว่าในแง่
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ส่วนลด การสะสมคะแนน และการผ่อนชําระการซื้อสินค้าและบริการ 
- ผลการสํารวจของ กค. พบว่า ประชาชนมีความกังวลในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล และข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ซึ่ง กค. จะเร่งสร้างความเข้าใจและสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับประชาชนในโอกาสต่อไป 
- มาตรการฯ มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชําระเงินของ
ผู้บริโภค และการรับชําระเงินของผู้ประกอบการจากระบบเงินสดไปสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเป็นการผลกัดันการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ์(National e-Payment 
Master Plan) เพ่ือให้ระบบการชําระเงินของประเทศไทยเข้าสู่ระบบการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ต่อไป 

   2. ความเห็น กค. ต่อมาตรการฯ 
    2.1 การดําเนินมาตรการฯ อย่างต่อเน่ือง จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร
แก่ภาครัฐ เน่ืองจากจะจูงใจให้ผู้ประกอบการ ธนาคารพาณิชย์ และผู้ให้บริการการชําระเงินอ่ืน ลงทุนและพัฒนา
ระบบการส่งข้อมูลการทําธุรกรรมและจํานวนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาครัฐ และจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมอันจะเป็นการขยายฐานภาษี ลดต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผู้เสียภาษี (Compliance 
Costs) และต้นทุนการบริหารจัดเก็บภาษีของภาครัฐ (Administrative Costs) 
    2.2 การจ่ายเ งินชดเชยเพื่อ ดําเนินการตามมาตรการฯ โดยคํานวนจากจํานวน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้ชําระ อาจพิจารณานํามาใช้พร้อมกับการยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
สําหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งจะทําให้ระบบภาษีมีความเป็นธรรมมากย่ิงขึ้น (เน่ืองจาก
เป็นการเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีทุกคนเท่ากัน) และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและการกําหนดนโยบายของภาครัฐ 
(เน่ืองจากนําภาษีมาจ่ายเงินคืนให้กับผู้ที่สมควรจะได้รับประโยชน์หรือกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด รวมถึงสามารถ
พัฒนาระบบให้สามารถแยกประเภทสินค้าที่รัฐบาลต้องการจะส่งเสริมในแต่ละช่วงเวลาได้อีกด้วย)  
    2.3 กค. เห็นว่าควรดําเนินมาตรการฯ หรือมาตรการอื่นใดที่สนับสนุนและส่งเสริมการซื้อ
สินค้าและบริการอีกในระยะต่อไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุด โดย กค. จะมุ่งสู่การกําหนดเง่ือนไขของ
มาตรการฯ เช่น จะต้องจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงบัตรเครดิตด้วย) ซื้อสินค้าและ
บริการกับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ผู้ประกอบการจะต้องมีระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale : 
POS) ช่วยเก็บบันทึกการขาย ยอดขาย จํานวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่แยกออกจากราคาสินค้าและบริการ รายละเอียด
สินค้า พิมพ์ใบกํากับภาษี และต้องรับและส่งข้อมูลจํานวนภาษีมูลค่าเพ่ิมในแต่ละรายการที่รับชําระค่าสินค้าและ
บริการได้แบบทันที (Real-time) รวมถึงต้องพัฒนาระบบให้สามารถแยกประเภทสินค้าที่รัฐบาลต้องการจะส่งเสริมใน
แต่ละช่วงเวลาได้ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของภาครัฐ
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ
ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ แล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เพ่ือให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือผู้ให้บริการการ
ชําระเงินตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน สามารถหักรายจ่ายลงทุนได้เป็นจํานวน 2 เท่า สําหรับรายจ่าย
ลงทุนใน POS การพัฒนาระบบการนําส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e – Withholding Tax) รวมทั้งการ
พัฒนาระบบการจัดทําใบกํากับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e – Tax Invoice/e-Receipt) 
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ต่างประเทศ 
 
13.  เรื่อง  ปฏิญญาการประชุมระดับผู้นําของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาการประชุมระดับผู้นําของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction 
and Confidence Building Measures in Asia - CICA) ครั้งที่ 5 (ร่างปฏิญญาฯ) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีร่วมรับรองปฏิญญาฉบับ
ดังกล่าว ทั้งน้ีในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมร่างปฏิญญาฯ จากที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกําหนดการเข้าร่วมการ
ประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
(Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia - CICA) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 
– 15 มิถุนายน 2562 ที่กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีการพิจารณารับรอง           
ร่างปฏิญญาดูชานเบ ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม
ของประเทศสมาชิก CICA ที่จะร่วมมือกันเสริมสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างกันในการเผชิญกับปัญหาและส่ิง             
ท้าทายต่าง ๆ ผ่านกรอบความร่วมมือทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การเมืองและการทหาร เศรษฐกิจ ภัยคุกคามและความท้าทาย
รูปแบบใหม่ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ในประเด็นความม่ันคง เศรษฐกิจ การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้าม
ชาติ การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธประเภทอ่ืน ๆ ความร่วมมือด้านพลังงาน การเงิน การพัฒนาที่ย่ังยืน 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรนํ้า การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ในการน้ีกระทรวง                 
การต่างประเทศสาธารณรัฐทาจิกิสถานระบุว่า การประชุมสุดยอดดูชานเบมีเป้าหมายที่จะทําหน้าที่เป็นเวทีสําหรับ
การพูดคุยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในประเด็นที่มีอยู่เดิมและประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ในเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งยังส่งเสริมความคิดริเริ่มและการค้นหากลไกที่มีประสิทธิภาพสูงในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย 
 
14.  เรื่อง  การขอความเหน็ชอบต่อเอกสารท่ีจะมีการลงนามหรือรบัรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสาร รวม 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างวิสัยทัศน์ผู้นําอาเซียนว่าด้วย               
ความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือความย่ังยืน (ASEAN Leaders’ Vision Statement on Partnership for Sustainability)                
(2) ร่างเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด – แปซิฟิก (An ASEAN Indo – Pacific Outlook) และ                
(3) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (Chairman’s Statement of the 34th 
ASEAN Summit) ที่ไทยต้องออกในฐานะประธานการประชุมฯ โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และหลังจากน้ันให้รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ
ต่อไป พร้อมให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารในข้อ (1) – (2) และออกแถลงการณ์ใน
ข้อ (3) ในฐานะประธานการประชุมฯ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
  ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 
ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการรับรองเอกสาร (to be adopted) โดยผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 4 ฉบับ 
และไทยจะต้องออก (to be issued) แถลงการณ์ของประธานการประชุมฯ อีก 1 ฉบับ รวมท้ังสิ้น 5 ฉบับ              
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ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้รวบรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันน้ีจํานวน 3 ฉบับ เน่ืองจากอีก 2 ฉบับ 
ได้แก่ ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และแถลงการณ์ผู้นําอาเซียนว่าด้วยปี             
แห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองได้เคยนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว                
ซึ่งเอกสารท้ัง 3 ฉบับ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
 

ชื่อเอกสาร สรุปสาระสาํคญั 
เอกสารที่ผูน้ําประเทศสมาชกิอาเซียนจะรบัรอง (จํานวน 2 ฉบับ) 

ร่างวิสยัทัศน์ผูน้ํา
อาเซียนว่าด้วยความ
เป็นหุ้นส่วนเพื่อความ
ย่ังยืน (ASEAN 
Leaders’ Vision 
Statement on 
Partnership for 
Sustainability) 

เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมของผู้นําอาเซียน ในการขับเคลื่อนประชาคม
อาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเตรียมความพร้อม
สําหรับอนาคต รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นสําคัญที่ไทยผลักดันภายใต้แนวคิด
หลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ย่ังยืน” ในปี 2562 โดยเฉพาะการส่งเสริมความย่ังยืน
ของอาเซียนในทุกมิติ 

ร่างเอกสารมุมมองของ
อาเซียนต่อแนวคิด         
อินโด-แปซิฟกิ  (An 
ASEAN Indo – Pacific 
Outlook) 

ระบุถึงวัตถุประสงค์ หลักการ สาขาความร่วมมือ และกลไกท่ีจะใช้ผลักดันมุมมองของ
อาเซียนต่อแนวคิดอินโด – แปซิฟิก โดยเน้นยํ้าความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการ
ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก และต้ังอยู่บนหลักการต่าง ๆ ที่เป็นที่
ยอมรับกันในภูมิภาค เช่น การเปิดกว้างการมีส่วนร่วม รวมท้ังส่งเสริมการใช้หลักการ
ของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพ้ืนฐานในการ
ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในสาขาที่ประชาชนและทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ 
เช่น ความร่วมมือด้านความเช่ือมโยง การพัฒนาที่ย่ังยืน และความร่วมมือทางทะเล 
โดยใช้กลไกและเวทีที่อาเซียนมีบทบาทนําที่มีอยู่แล้ว
เอกสารที่ไทยต้องออกในฐานะประธานการประชุมฯ 

ร่างแถลงการณ์ของ
ประธานการประชุม        
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 
34 (Chairman’s 
Statement of the 
34th ASEAN Summit) 

เป็นเอกสารผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่สรุปประเด็นหารือระหว่างผู้นํา
และประเด็นต่าง ๆ ที่ไทยผลักดันในฐานะประธานอาเซียนในช่วงคร่ึงปีแรกของ  
ปี 2562 รวมถึงเน้นยํ้าหลักการต่าง ๆ ที่มีความสําคัญต่ออาเซียนและทบทวนผลการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ของอาเซียน 

 
15.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตร              
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตร                 
ต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองถ้อยแถลงดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อย
แถลงข้างต้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงแรงงานสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
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[ถ้อยแถลงดังกล่าวจําเป็นต้องได้รับการรับรองโดยรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ก่อนการประชุมใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Conference : ILC) สมัยที่ 108 ระหว่างวันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2562 
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส]  
  สาระสําคัญของถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะบูรณาการการทํางานร่วมกันของ             
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือผลักดันและเน้นยํ้าให้ภาคส่วนต่าง ๆ เห็นความสําคัญของงานที่มีคุณค่า ย่ังยืน และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจะร่วมกันศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เก่ียวกับประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิด
การจ้างงานอย่างสร้างสรรค์ต่อไป ทั้งน้ี แนวคิดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเป็นหน่ึงใน 7 ข้อริเริ่มของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศเพ่ือเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และเป็นกลไก
หน่ึงในการขับเคล่ือนปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเจริญเติบโต 
อย่างเท่าเทียมและทุกคนมีส่วนร่วมของประชาคมอาเซียน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่                
6 พฤศจิกายน 2561 และได้รับการรับรองจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 ด้วยแล้ว 
 
16.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล              
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5                
(บึงกาฬ – บอลิคําไซ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล           
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5                
(บึงกาฬ – บอลิคําไซ)  
  2. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทน สําหรับการลงนามดังกล่าว 
  ทั้งน้ี เรื่องน้ีกระทรวงคมนาคมยังไม่มีกําหนดเวลาที่จะลงนามในร่างความตกลงฯ 
  โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) เป็นการดําเนินการ
ตามท่ีได้หารือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในระหว่างการเยือน สปป.ลาว อย่างเป็น
ทางการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2560 และ
คณะรัฐมนตรีมีมติ (30 พฤษภาคม 2560) รับทราบแล้ว ซึ่งการจัดทําร่างความตกลงฉบับน้ี เป็นการดําเนินการตาม
ผลการหารือดังกล่าว  โดยร่างความตกลงฯ มีสาระสําคัญ เช่น กําหนดพ้ืนที่ต้ังของโครงการ สิทธิและกรรมสิทธ์ิใน
โครงการของแต่ละประเทศ การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัย และการจัดการจราจร 
เป็นต้น  
 
17. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคําไซ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กรมทางหลวงดําเนินการโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคําไซ) ภายในกรอบวงเงิน 2,630 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
สําหรับงบประมาณที่จะนํามาใช้ในโครงการดังกล่าว ให้กรมทางหลวงจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยคํานึงถึงภาระผูกพันงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณให้เป็นไปตามสัดส่วนของรายจ่ายลงทุนที่
กําหนด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะ
มีการย่ืนคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย ตามนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือ
เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
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  คค. รายงานว่า 
  1. ภายหลังจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ (30 พฤษภาคม 2560) กรมทางหลวงได้จ้างกลุ่มบริษัทวิศวกร
ที่ปรึกษา  ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ  วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมสํารวจ
ออกแบบรายละเอียด  สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 เช่ือมระหว่างจังหวัดบึงกาฬ และแขวงบอลิคําไซ สปป.
ลาว แล้วเสร็จเมื่อปี 2557  
  2. ในการประชุมคณะทํางานประสานงานร่วมไทย - สปป.ลาว เพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 จังหวัดหนองคาย ที่ประชุมรับทราบแนวทางการ
ดําเนินการโครงการ การบริหารโครงการและการบริหารสัญญา  รวมท้ังกรอบระยะเวลาการดําเนินการโครงการ  ใน
กรณีที่ทั้งสองฝ่ายสามารถได้ข้อสรุปเร่ืองวงเงินค่าก่อสร้างและแหล่งเงินดําเนินการแล้ว  สามารถดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างและเริ่มงานก่อสร้างได้ภายใน 8 เดือน มีระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 36 เดือน โดยทั้งสองฝ่ายจะนําเสนอรัฐบาลของ
ตนพิจารณาแหล่งเงินเพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าวตามวงเงินที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบต่อไป  
  3. กรมทางหลวงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ.  2562 สําหรับดําเนินการ
ก่อสร้างโครงการ  แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  อย่างไรก็ตาม  สําหรับค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินทั้งหมดในฝั่งไทย
จํานวน 400 ล้านบาท กรมทางหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 - 2561 แล้ว จํานวน 250 
ล้านบาท และอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณในส่วนที่เหลือ  ในส่วนของ สปป.ลาว ได้มีหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ขอกู้เงินไปยังสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน)  (สพพ.) แล้ว 
โดย สพพ. จะดําเนินการเจรจาต่อรองเง่ือนไขการให้กู้เงินกับ สปป.ลาว ตามระเบียบต่อไป 
  4. โดยที่กระทรวงการคลัง (กค.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) มีความเห็นแตกต่างกันเก่ียวกับ
แหล่งเงินงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการฯ (กค. เห็นควรให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีเน่ืองจาก
โครงการฯ ไม่มีผลตอบแทนทางการเงินโดยตรงจากการลงทุน  ในขณะที่ สงป.  เห็นควรให้ กค. กู้เงินเพ่ือดําเนิน
โครงการ) คค. จึงได้จัดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยมีผู้แทนจาก 
กค. และ สงป. ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี วงเงิน 2,630 ล้านบาท เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่ฝ่ายไทยต้องรับผิดชอบ ได้แก่ ค่าก่อสร้าง จํานวน 2,553 ล้านบาท  และค่าควบคุมงาน
ก่อสร้าง จํานวน 77 ล้านบาท ทั้งน้ี สรุปค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ทั้งในส่วนของประเทศไทยและ สปป.ลาว 
ได้ดังน้ี  
หน่วย : ล้านบาท 
 รายละเอียด ค่างานก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน รวม 
1 งานถนนและด่านพรมแดนฝั่งไทย 1,766 53 1,819
2 งานสะพานข้ามแม่นํ้าโขงฝั่งไทย  

(รวมงานปรับปรุงสี่แยก ทล. 212  
และลานเอนกประสงค์ใต้สะพาน)  

787 24 811 

3 งานสะพานข้ามแม่นํ้าโขง ฝั่ง สปป.ลาว 476 14 490
4 งานถนนและด่านพรมแดน ฝัง่ สปป.ลาว 780 30 810
 รวมทั้งสิน้ 3,809 121 3,930

 รวมค่างานฝั่งไทย           2,630 ลา้นบาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง 2,533 ล้านบาท และค่า
ควบคุมงาน 77 ล้านบาท (ไม่รวมวงเงินค่าจัดกรรมสิทธ์ิ 400 ล้านบาท)  
 รวมค่างานฝั่ง สปป.ลาว   1,300 ลา้นบาท 
18. เรื่อง การขอต่ออายุการกู้เงินภายใต้ Euro Commercial Paper (ECP) Programme ครั้งที่ 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต่ออายุการกู้เงินภายใต้ Euro Commercial Paper (ECP) 
Programme ครั้งที่ 3 วงเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับต้ังแต่วันที่ 22 สิถุนายน 2562 ต่อไปอีก 10 ปี  (การต่อ
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อายุการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ครั้งที่ 2 จะครบกําหนดสิ้นสุดในวันที่ 22 มิถุนายน 2562) ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ในปี 2532 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังสามารถดําเนินการกู้เงินในรูป Euro 
Commercial Paper (ECP) Programme ภายในกรอบวงเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอายุสัญญา 10 ปี ซึ่งเป็น
การกู้เงินโดยการออกตราสารระยะสั้น (ระหว่าง 7-364 วัน) ที่สามารถทําการกู้เงินใหม่แบบหมุนเวียน (Revolving 
Credit Facility) ได้ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ต่ออายุการกู้เงิน ECP Programme จํานวน 2 ครั้ง และให้
ขยายกรอบวงเงินกู้เป็นจํานวน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากการต่ออายุการกู้เงินภายใต้ ECP Programme 
ครั้งที่ 2 จะครบกําหนดสิ้นสุดในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดังน้ัน กระทรวงการคลังจึงนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติการต่ออายุการกู้เงินภายใต้ Euro Commercial Paper (ECP) Programme ครั้งที่ 3                
วงเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2562  เป็นต้นไป  ทั้งน้ี กระทรวงการคลังมีความ
จําเป็นต้องจัดเตรียมแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ทั้งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศเพ่ือรองรับแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง ECP Programme ถือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารหน้ีต่างประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ โดยกระทรวงการคลังแจ้งว่า  การขอต่ออายุการกู้เงินดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ี
สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่ง
กระทรวงการคลังได้กําหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ภายใต้ ECP Programme สําหรับการต่ออายุครั้งที่ 3 ไว้เพ่ือใช้
เป็นเงินกู้ระยะสั้นสําหรับการปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐ และใช้เป็นเงินกู้ในลักษณะ Bridge 
Financing สําหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ก่อนการจัดหาเงินกู้   
ระยะยาวมาใช้ทดแทน รวมทั้งเพ่ือนํามาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพ่ือใช้ในโครงการของรัฐวิสาหกิจ 
  
19.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยา กรณีฤดูน้ําหลากสําหรับแม่น้ําโขง – 
ล้านช้าง ของคณะทํางานร่วมสาขาทรัพยากรน้ํา ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เสนอ ดังน้ี 
                   1. ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเสนอเร่ือง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี ในการเสนอเรื่องน้ี 
                   2. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยากรณีฤดูนํ้าหลากสําหรับ
แม่นํ้าโขง – ล้านช้าง ของคณะทํางานร่วมสาขาทรัพยากรนํ้า ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ทั้งน้ี หากมี
ความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
                   3. อนุมัติให้เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยา กรณีฤดูนํ้าหลากสําหรับแม่นํ้าโขง – ล้านช้าง ของ
คณะทํางานร่วมสาขาทรัพยากรนํ้า ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 
                   สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation: MLC) และ
ตอบสนองความจําเป็นในการบริหารจัดการนํ้าท่วมและบรรเทาภัยพิบัติของประเทศท้ายนํ้าของแม่นํ้าโขง โดยฝ่ายจีน
จะเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านอุทกวิทยา (ข้อมูลระดับนํ้าและปริมาณฝน) แก่คณะทํางานร่วมสาขาทรัพยากรนํ้า 5 ประเทศ 
(CLMVT) ในช่วงฤดูนํ้าหลาก (1 มิ.ย. – 31 ต.ค.) จากสถานีอุทกวิทยา 2 แห่งของจีน โดยฝ่ายจีนเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะทํางานร่วมสาขาทรัพยากรนํ้าฯ กําหนดจัดประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณา ร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ในวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 ณ นครคุนหมิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้
ทันกับช่วงฤดูนํ้าหลาก (ฤดูฝน) ในปี 2562 
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20. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อท่าทีของผู้แทนรัฐบาลไทยในการประชุมใหญ่ประจําปีองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ สมัยที่ 108 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อท่าทีของผู้แทนรัฐบาลไทยในการประชุมใหญ่ประจําปีองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 และการประชุมที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย (1) เห็นชอบให้ลงคะแนนเสียงรับรองการออก
อนุสัญญาว่าด้วยการยุติความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทํางาน (2) เห็นชอบให้ลงคะแนนเสียงรับรอง
การออกข้อแนะว่าด้วยการยุติความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทํางาน (3) เห็นชอบให้รับรองร่าง
ปฏิญญาแห่งศตวรรษ โดยไม่มีการลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีของผู้แทนรัฐบาลไทยต่อร่าง
อนุสัญญาฯ ร่างข้อแนะฯและร่างปฏิญญาแห่งศตวรรษ  ที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย
ก่อนการลงคะแนนเสียงหรือการรับรอง ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณาดําเนินการ โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ    

สาระสําคัญ  
ท่าทีของผู้แทนรัฐบาลไทยในการประชุมใหญ่ประจําปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  สมัยที่ 108   

ประเทศไทยจะแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการขับเคล่ือนประเด็นสําคัญด้านแรงงานร่วมกับประชาคมโลก ตาม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการทํางาน   โดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย  สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าทั้งน้ี จะต้องไม่ขัดต่อพันธกรณีของประเทศไทย
ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนๆ กฎหมายภายในประเทศ นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆภายในประเทศด้วย 

เอกสารสําคัญที่จะมีการพิจารณาในการประชุมใหญ่ประจําปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัย
ที่ 108 จํานวน 3 ฉบับ สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
   1.เอกสารที่มีการลงคะแนนเสียง (Vote) ระหว่างการประชุม จํานวน 2 ฉบับ  
                        (1) ร่างอนุสัญญาว่าด้วยการยุติความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทํางาน มีเน้ือหา
ครอบคลุมการกําหนดลักษณะ หรือคําจํากัดความของความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทํางาน ขอบเขต 
หลักการสําคัญ  การคุ้มครองและการป้องกัน  การบังคับใช้กฎหมายและการเยียวยา คําแนะนํา การฝึกอบรมและ
สร้างการตะหนักรู้ และแนวทางการปฏิบัติตามอนุสัญญา โดยที่หลักการและแนวคิดของการออกอนุสัญญาฯ มี
จุดประสงค์เพ่ือให้ความคุ้มครองบุคคลที่อาจมีความเสี่ยงในการตกเป็นผู้เสียหายต่อความรุนแรงและการล่วงละเมิดใน
โลกแห่งการทํางาน  ซึ่งตอบสนองต่อแนวโน้มสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั่วโลก และสอดคล้องกับอนุสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

(2) ร่างข้อแนะว่าด้วยการยุติความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทํางาน  เป็นข้อแนะ
ประกอบอนุสัญญา ซึ่งเป็นแนวทางสําหรับให้ประเทศสมาชิกนําไปปรับใช้กับสถานการณ์ภายในประเทศ โดยไม่มีผล
ผูกพันทางกฎหมาย เน้ือหาข้อแนะฯ มีรายละเอียดที่มากกว่าอนุสัญญา ฯ เช่น มาตรการที่รัฐควรดําเนินการ ประเด็น
ที่ควรระบุในกฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศ บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง การเยียวยาและกลไกแก้ไขข้อพิพาท 

2 เอกสารที่มีการรับรอง (adopt) แต่ไม่มีการลงคะแนน (Vote) ระหว่างการประชุมจํานวน 1 ฉบับ 
คือ ร่างปฏิญญาแห่งศตวรรษ เป็นกรอบแนวทางการดําเนินการในเชิงนโยบายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ในศตวรรษที่ 2 เพ่ือสร้างอนาคตของงานท่ียุติธรรม ครอบคลุม และมั่งคงยิ่งขึ้น โดยมีการจ้างงานอย่างเต็มรูปแบบ
และเป็นงานที่มีคุณค่าสําหรับทุกคน ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : 
ILO) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมดําเนินการบนพ้ืนฐานของไตรภาคีที่ประกอบด้วยภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง เพ่ือ
พัฒนาแนวทางการทํางานที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางเพ่ืออนาคตของงาน  
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21.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพ (host country agreement) กับสํานักงานป้องกันยาเสพติด
และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพ (host country agreement) 
กับสํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และหนังสือแลกเปลี่ยน ทั้งน้ี หากมี
ความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างหนังสือความตกลงฯ และหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่
ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยดําเนินการได้ โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว พร้อมอนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าว และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
(Full Powers) ให้ผู้ลงนามดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การ
มหาชน)) เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ  มีพันธกรณีที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
                   1. การให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการ
ประชุม และการนําเข้าวัสดุอุปกรณ์โดยปลอดภาษีอากรสําหรับการประชุมตามที่กําหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วย                
เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของ
สหประชาชาติและทบวงชํานัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. 2505 และพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
เป็นกฎหมายอนุวัติการรับรองอยู่แล้ว 
                   2. สถาบันฯ และสํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) จะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของร่างความตกลงฯ ฉบับน้ี ทั้งน้ี ได้มีการแบ่งความรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 
                   3. ร่างความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันที่ฝ่ายไทยมีหนังสือตอบโดยให้ถือว่าการแลกเปลี่ยน
หนังสือระหว่างกันเพียงอย่างเดียว ก็มีผลให้เกิดเป็นความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างรัฐบาลไทยและสํานักงาน
UNODC โดยไม่ต้องมีการลงนามในหนังสือสองฝ่าย 
                   สํานักงาน UNODC ขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาและขอรับหนังสือตอบกลับแสดงความเห็นชอบในโอกาส
แรก ทั้งน้ี ร่างความตกลงฯ ดังกล่าวจะต้องมีผลบังคับใช้ก่อนการประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพ่ือทบทวนเน้ือหาการ
ปรับปรุงคู่มือเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2562  
 
22. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโต            
อย่างย่ังยืน  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรี G 20  ด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมโลกเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน ได้แก่ (1) ร่างแถลงการณ์ Communique (Global Environment)  
(2)  G 20 Implementation Framework for Actions on Marine Plastic Litter และ (3) ร่างแถลงการณ์ G20  
Communique Joint part (Energy and Environment)  พร้อมอนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยให้การรับรองร่าง
เอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมโลกเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนดังกล่าว ทั้งน้ี 
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารข้างต้น ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ต่อ
ประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนํากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีอีก
ครั้ง ตามท่ีเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ  

 ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรี G 20  ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพ่ือการ
เติบโตอย่างย่ังยืน มีดังน้ี  
  1. Communique (Global Environment)   มีสาระสําคัญดังนี้ 
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   (1) ยอมรับการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางนโยบายและวิธีการ
ต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการวัสดุอย่างย่ังยืน หลักการ3Rs  (การลด การใช้ซ้ํา การหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่) และการทําขยะให้มีมูลค่า 
   (2) เร่งให้เกิดกิจกรรมต่างๆเพ่ือลดการสูญเสียอาหารและขยะจากอาหาร ตลอดจนการ
จัดการขยะจากอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขอนามัย 
   (3) ขยะทางทะเลโดยเฉพาะอย่างย่ิงขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกในทะเลเป็นเรื่องที่
ต้องการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากมีอิทธิพลต่อระบบนิเวศทางทะเล  อุตสาหกรรมต่างๆรวมไปถึงการประมง 
การท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าและอาจมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วย 
   (4) รับทราบถึงการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สามารถลดความเสี่ยงภัยพิบัติและส่งเสริมการดําเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อ
ชุมชนที่มีความเปราะบาง และประชาชนทั่วไป 
  2. G 20  Implementation Framework for Actions on Marine Plastic Litter ซ่ึงเป็น
ภาคผนวกของ Communique (Global Environment) มีสาระสําคัญดังนี้ 
   (1) เพ่ือส่งเสริมแนวทางวัฏจักรชีวิตที่ครอบคลุมเพ่ือป้องกันและลดขยะพลาสติกที่ระบาย
ออกสู่มหาสมุทรอย่างเร่งด่วน  การทําความสะอาดขยะพลาสติกในทะเลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การจัดการวิธีการ
แก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ  เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ  ตลอดจน
การป้องกันและการลดการเกิดขยะพลาสติก  การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน 
   (2) เสริมสร้างการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมวิธีการแก้ปัญหาเชิง
นวัตกรรมเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์  ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและวิธีการหมุนเวียน   เทคโนโลยีในการจัดการ
ของเสีย เทคโนโลยีในการบําบัดนํ้าเสีย ทางเลือกต่างๆท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สําหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและไมโครพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว 
  3. G20  Communique Joint part (Energy and Environment) มีสาระสําคัญดังนี้ 
   (1) ยอมรับความสําคัญของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพ่ือที่จะตระหนักใน
เรื่อง “3E+S” (ความมั่งคงทางพลังงาน ความพอเพียงทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) และ             
การจัดการประเด็นความท้าทายหลักระดับโลกต่างๆ  ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นยํ้าความสําคัญในการส่งเสริมการทํางานร่วมกันเมื่อต้องต่อสู้กับปัญหาที่กล่าว
มาข้างต้น เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน 
   (2) เพ่ือกระตุ้นวงจรประเสริฐ  (Virtuous Cycle) และนาํการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่มี
ความยืดหยุ่นและย่ังยืนขณะเดียวกันสร้างความมั่นใจในความม่ังคงด้านพลังงาน  การลดก๊าซเรือนกระจกและการ
ปล่อยก๊าซอ่ืนๆ  รวมถึงการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเน้นการรวบรวมภูมิปัญญาจากทั่วโลก 
การระดมทุน/การลงทุน  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพ่ือส่งเสริมเทคโนโลยีและสังคมนวัตกรรม  
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