
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                  กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                           1 
ที ่ กษ 0401.4/727                                    วันที ่  7   พฤศจิกายน   2562                        1 

เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562                                          1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 2 ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....  

สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต 
ทําการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
    1. กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์ใหม่   
   2. กําหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขรายการในใบอนุญาต โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถย่ืนคําขอ
แก้ไขรายการในใบอนุญาต  ในกรณีที่นําเรือประมงลําอ่ืนมาทดแทนเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง 
เครื่องมือทําการประมง พ้ืนที่ทําการประมง หรือห้วงเวลาที่กําหนดให้ทําการประมงได้หรือปริมาณสัตว์นํ้าสูงสุด
ที่อนุญาตให้ ทําการประมง  
  3. กําหนดหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์ นํ้า เพื่อให้
ผู้ ไ ด้รับใบอนุญาตสามารถนําปริมาณสัตว์นํ้าที่ได้รับการจัดสรรโอนให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายอ่ืนได้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ด้านแต่งตั้ง 
วาระที ่17 การแต่งตัง้ผู้อาํนวยการองคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย 
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 

การแต่งต้ัง นายณรงค์ฤทธ์ิ  วงศ์สุวรรณ  เป็นผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 190,000 บาท และให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
เป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 

ทั้งน้ี กลุ่ม... 
 

 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 2 ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. ....

แต่งตั้ง 17 การแต่งตั้งผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                          เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
 
  วันน้ี (6 พฤศจิกายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่ยม ป่าแม่ตํ๋า และป่าแม่ 
    ร่องขุย บางส่วน ในท้องที่ตําบลเชียงม่วน อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรับประกันความเสี่ยง
    ทางการเมือง พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตาม
    มาตรฐาน พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร
    ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)  
    (การยกเว้นอากรขาเข้ายาในกลุ่มยากําพร้า)  
  6.  เรื่อง  ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผัง
    การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
    สาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  7.  เรื่อง  ร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  
  8.  เรื่อง  แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด 
    (Quick Win)  
  9.  เรื่อง  สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย WEF   
    ปี 2019 – 2020  
  10.  เรื่อง  สรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของ 
    ธนาคารโลก Doing Business  2020  
  11.  เรื่อง  มาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนอันเน่ืองมาจากเหตุ 
    ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย 
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
  

ต่างประเทศ 
  12.   เรื่อง   การให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน  
    ฉบับ 8 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน  
  13.   เรื่อง   ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุน
    พิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 
  14.   เรื่อง  การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม  2560  เรื่อง การจัดทําร่าง
    บันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นว่าด้วย 
    ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางทหาร 
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  15.   เรื่อง   ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย  
    ครั้งที่ 19 
  16.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุม 
    รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 25 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

แต่งต้ัง 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการ 
    รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่ยม ป่าแม่ตํ๋า และป่าแม่ร่องขุย บางส่วน ในท้องที่
ตําบลเชียงม่วน อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่ยม ป่าแม่ตํ๋า 
และป่าแม่ร่องขุยบางส่วน ในท้องที่ตําบลเชียงม่วน อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ และให้ ทส. รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่ยม ป่าแม่ตํ๋า และป่าแม่ร่องขุย บางส่วน ในท้องที่ตําบล
เชียงม่วน อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้านํ้าป้ีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ              
จังหวัดพะเยา 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ 
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
    1. กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์ใหม่   
   2. กําหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขรายการในใบอนุญาต โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถย่ืนคําขอแก้ไข
รายการในใบอนุญาต  ในกรณีที่นําเรือประมงลําอ่ืนมาทดแทนเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง เครื่องมือ
ทําการประมง พ้ืนที่ทําการประมง หรือห้วงเวลาที่กําหนดให้ทําการประมงได้หรือปริมาณสัตว์นํ้าสูงสุดที่อนุญาตให้ 
ทําการประมง  
  3. กําหนดหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์นํ้า เพ่ือให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
สามารถนําปริมาณสัตว์นํ้าที่ได้รับการจัดสรรโอนให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายอ่ืนได้   
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง  
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรับประกัน
ความเสี่ยงทางการเมือง พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. แก้ไขเพ่ิมเติมนิยาม คําว่า “กรมธรรม์” ให้หมายความรวมถึงกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงทาง
การเมืองที่ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ออกให้แก่ผู้ลงทุนหรือธนาคารของผู้ลงทุน  
   2. กําหนดให้ ธสน. รับประกันความเสี่ยงทางการเมืองแก่ผู้ลงทุนหรือรับประกันความเสี่ยงในการให้
สินเช่ือของธนาคารของผู้ลงทุน สําหรับความเสียหายจากการไม่ได้รับชําระคืนเงินกู้จากผู้ลงทุนเน่ืองมาจากความเสี่ยง
ทางการเมือง   
  3. กําหนดให้ ธสน. ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ลงทุนหรือธนาคารของผู้ลงทุน              
ในกรณีที่   
    3.1 การกระทําหรือการละเว้นการกระทําใดของรัฐบาลของประเทศที่ผู้ลงทุนไปลงทุนซึ่ง           
ผู้ลงทุนได้ตกลงยินยอมด้วย    
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    3.2 การกระทําหรือการละเว้นการกระทําใดท่ีผู้ลงทุนมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ของประเทศท่ีผู้ลงทุนไปลงทุน และ  
   3.3 กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ธสน. กําหนด   
  4. กําหนดให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ให้แก่ผู้ลงทุน หรือธนาคารของผู้ลงทุนให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธสน. กําหนด โดยอย่างน้อยกรมธรรม์จะต้องระบุ  
   4.1 หน้าที่ของผู้ลงทุนหรือธนาคารของผู้ลงทุน ในการดําเนินการให้ได้มาซึ่งการชดเชย
ความเสียหายตามควรแก่กรณีตามกฎหมายของประเทศที่ไปลงทุนในทันที หรือภายในระยะเวลาอันสมควรนับแต่
วันที่เกิดความเสียหายหรือวันที่ผู้ลงทุนหรือธนาคารของผู้ลงทุนได้ทราบถึงความเสียหายน้ัน    
    4.2 กําหนดให้ ธสน. รับช่วงสิทธิหรือรับโอนสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือธนาคารของ 
ผู้ลงทุนมีต่อประเทศท่ีผู้ลงทุนไปลงทุนและบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง เมื่อ ธสน. ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ลงทุน
หรือธนาคารของผู้ลงทุน แล้วแต่กรณี   
  5. กําหนดให้ ธสน. อาจนําความเสี่ยงทางการเมืองที่รับประกันแก่ผู้ลงทุน หรือธนาคารของผู้ลงทุน
ไปประกันต่อกับบริษัทประกันภัยหรือองค์กรอ่ืนที่รับประกันความเสี่ยงทางการเมือง ทั้งจํานวนหรือเพียงบางส่วนได้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธสน. กําหนด    
  6. ให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง และการชดใช้          
ค่าสินไหมทดแทนมาใช้บังคับกับการรับประกันภัยต่อของ ธสน. เฉพาะความเสี่ยงทางการเมืองโดยอนุโลม   
  7. กําหนดให้คณะกรรมการ ธสน. เป็นผู้กําหนดอัตราเบ้ียประกัน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืน          
ที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือธนาคารของผู้ลงทุนที่เอาประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยหรือองค์กรอ่ืนที่รับประกัน 
ความเสี่ยงอ่ืนทางการเมืองที่ ธสน. รับประกันภัยต่อ และให้มีการทบทวนอัตราดังกล่าว ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง
ทางการเมืองได้ตามสมควร   
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  อก. เสนอว่า    
  1. โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับแล้ว และ             
มาตรา 17 บัญญัติให้เพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน หรือแก่กิจการ
อุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาจเสนอรัฐมนตรีว่า            
การกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อออกกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของมาตรฐานก็ได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกฎหมายในการกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาให้เป็นการออกกฎกระทรวงแทน  
   2. ประกอบกับพิจารณาแล้วเห็นว่า ระยะเวลาในการนําร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ไม่ทันกําหนดวันที่
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ ดังน้ัน เพ่ือความเหมาะสมและ
เป็นไปตามความเห็นของสํ า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  จึ ง ไ ด้จัดทํ าร่ างกฎกระทรวงกําหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ และได้เสนอร่างกฎกระทรวงฯ             
มาเพ่ือดําเนินการ  
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   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 2915 – 
2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5126 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านความปลอดภัย – สารมลพิษจาก
เครื่องยนต์ ระดับที่ 7 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  
 
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12              
แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นอากรขาเข้ายาในกลุ่มยากําพร้า)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นอากรขาเข้ายาใน
กลุ่มยากําพร้า) ที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  ยกเว้นอากรขาเข้าผลิตภัณฑ์ยารักษาหรือยาป้องกันโรคในตอนที่ 30 เฉพาะที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ตํารับยาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และระบุ (P) ต่อท้ายในเลขทะเบียนตํารับ
ยา เว้นแต่ยาที่มีการผลิตในประเทศ 11 รายการ  
 
6. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติ ดังน้ี  
   1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 8/2562 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. .... ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ   
   2. อนุมัติร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. .... และรายการประกอบแผนผังท้ายประกาศดังกล่าว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเสนอ  และให้ดําเนินการต่อไปได้   
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. สาระสําคัญของร่างประกาศ   
    1.1 กําหนดหลักการในการวางและจัดทําแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผัง            
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  
   1.2 กําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนผัง เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ             
การสาธารณูปโภค เป็นต้น 
   1.3 กําหนดแผนผังและข้อกําหนดเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินแผนผังระบบ
สาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ แผนผังระบบ
คมนาคมและขนส่ง แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม แผนผังระบบบริหารจัดการนํ้า แผนผังระบบป้องกัน
อุบัติภัย    
    1.4 กําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของแผนผัง
ตามข้อ 1.2  
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   2. สาระสําคัญของร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
   2.1 กลุ่มพ้ืนที่พัฒนาเมืองและชุมชน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทศูนย์กลาง               
พาณิชยกรรม ประเภทชุมชนเมือง ประเภทรองรับการพัฒนาเมือง และประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือ
กิจการพิเศษ   
   2.2 กลุ่มพ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรม กําหนดให้รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ ประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ืออุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม   
   2.3 กลุ่มพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชนชนบท 
ที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม และที่ดินประเภทท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน   
   2.4 กลุ่มพื้นที่อนุรักษ์พ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้    
    2.5 พ้ืนที่อ่ืน ๆ (เขตทหาร แหล่งนํ้า)  
    2.6 แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค แบ่งเป็น 5 แผนผัง และ 
1 มาตรการ ประกอบด้วย แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และระบบการ
ควบคุมและขจัดมลภาวะ แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง แผนผังระบบการต้ังถิ่นฐานและภูมิสังคม แผนผังระบบ
บริหารจัดการนํ้า แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย และมาตรการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และการประกอบกิจการ   
   3. สาระสําคัญรายการประกอบแผนผังท้ายประกาศฯ ประกอบด้วย 5 รายการ คือ รายการ
ประกอบแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (ขอบเขตพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทและตําแหน่งที่ต้ัง) 
รายการประกอบแผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและ
ขจัดมลภาวะ (ตําแหน่งที่ต้ังสถานีดับเพลิง สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน) รายการประกอบ
แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง (ตําแหน่งที่ต้ังและระยะทางของระบบคมนาคมและขนส่ง ถนนโครงการขนาดเขต
ทาง) รายการประกอบแผนผังระบบบริหารจัดการนํ้า (ตําแหน่งที่ต้ังโครงการแหล่งนํ้า สถานีผลิตนํ้าประปา อ่างเก็บ
นํ้า คลองส่งนํ้าดิบ คลองเพ่ือการระบายนํ้า คันป้องกันนํ้าท่วม อุโมงค์ผันนํ้าและแก้มลิง) และรายการประกอบแผนผัง
ระบบป้องกันอุบัติภัย (ที่ต้ังโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง และศูนย์ปฏิบัติจังหวัด)  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
7. เรื่อง ร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี    
  สาระสําคัญของเร่ือง  
   ร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังน้ี   
   1. เพ่ือให้ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน   
   2. เพ่ือหยุดย้ังและป้องกันการทําลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ   
  3. เพ่ือให้มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างเหมาะสม ย่ังยืน เป็นธรรม และเป็นฐานการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคําถึงถึง
ดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม    
   4. เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม 
รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
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   ร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติประกอบด้วยบทบัญญัตินโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครอบคลุม 3 ด้าน จํานวน 
24 ข้อ ดังน้ี   
   1. นโยบายด้านการจัดการป่าไม้ ประกอบไปด้วยบทบัญญัติจํานวน 13 ข้อ โดยจัดทําขึ้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ของรัฐ การทําลายทรัพยากรป่าไม้ของชาติ การครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของ
รัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ที่ยังไม่เหมาะสม การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้อย่างไม่
เหมาะสม และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า ดังน้ี  
 

ข้อ บทบัญญัตินโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
1 เชื่อมโยงการทํางานของภาครัฐในการบริหารจัดการป่าไม้ทุกระดับให้มีเอกภาพและประสานกันตามห่วงโซ่

การพัฒนาระหว่างการบริหารราชการทุกระดับ รวมท้ังมีการประสานความร่วมมือและพัฒนากลไกหรือ
เครื่องมือ ในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาป่าไม้ของชาติในภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง โดยดําเนินการอย่างมีเป้าหมายและต่อเน่ือง 

2 กําหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตรา ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ประกอบด้วย 
(1) ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ประเทศ (2) ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
15 ของพ้ืนที่ประเทศโดยกําหนดให้เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ ทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชน ให้ได้
ตามเป้าหมายภายใต้กรอบเวลาที่กําหนดในแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ   

3 จําแนกพื้นที่ป่าไม้เพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่ พร้อมทั้งกําหนดแนว
ทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในแต่ละพ้ืนที่อย่างเหมาะสม  

4 ปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้ทุกประเภทของรัฐให้ชัดเจนและมีเอกภาพด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

5 พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่ให้มีมาตรฐาน เอกภาพ 
ทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าไม้ทุกประเภท และเช่ือมโยงกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรอ่ืนของประเทศและกําหนดหน่วยงานหรือคณะบุคคลผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม 

6 ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของทุกภาคส่วนให้มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วม รวมทั้งรับผิดชอบใน
การอนุรักษ์ การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน 

7 หยุดย้ังและป้องกันการทําลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ โดย
กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงานที่ชัดเจน

8 บริหารจัดการป่าอนุรักษ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติต่าง ๆ และรักษาสภาพธรรมชาติที่สวยงามหรือมีจุดเด่นเฉพาะตัว โดยให้
คงไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติ รักษาดุลยภาพของระบบนิเวศให้มากที่สุด ซึ่งการใช้ประโยชน์ต้องกระทําเท่าที่
จําเป็นตามศักยภาพหรือขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การ
วิจัย และนันทนาการ   

9 จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐอย่าง
เหมาะสม เป็นธรรม ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง และคํานึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้
และสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบเวลา  

10 พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม  
11 ฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์ โดยกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการฟ้ืนฟูอย่างชัดเจนและ

ต่อเน่ือง มีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ผลการดําเนินงานต่อสาธารณะบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน และกําหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
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12 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถอํานวยประโยชน์ต่อชุมชน สร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ของประชาชน เป็นส่วนส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง และเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน  

13 พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าทั้งระบบ รวมท้ังแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าอย่างเป็นรูปธรรม 
และสัตว์ป่าได้รับการคุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  

    2. นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ประกอบไปด้วยบทบัญญัติ จํานวน 4 ข้อ โดยจัดทําขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอของปริมาณไม้เศรษฐกิจ            
ต่อความต้องการใช้ไม้ ความไม่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้ 
มาตรฐานการรบัรองป่าไม้ที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ไม่ย่ังยืน ดังน้ี  

ข้อ บทบัญญัตินโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
1 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งในท่ีดินของรัฐที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์และในที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือ

สิทธิครอบครองที่มิใช่ของรัฐให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไม้ และตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในทุก 
ภาคส่วน 

2 ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้ครบวงจรในทุกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจ 
จากฐานทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม 

3 พัฒนาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้ตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล  

4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์การบริการจากป่าไม้อย่างสมดุล ย่ังยืน และเก้ือกูลระบบนิเวศ  
  3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารและองค์กรเก่ียวกับการป่าไม้ ประกอบไปด้วยบทบัญญัติ 
จํานวน 7 ข้อ โดยจัดทําขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพ เอกภาพ ธรรมาภิบาล และความสอดคล้องกันใน
การบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
 

ข้อ บทบัญญัตินโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเก่ียวกับการป่าไม้ให้สามารถบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาดที่เหมาะสม ลดความซ้ําซ้อน และปรับปรุงวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือพันธกิจ
ของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2 พัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตให้กับ
ประชาชนและการบริการอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  

3 พัฒนาและส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม โดยภาครัฐมีการ
บริหารอัตรากําลังที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือ
ประชาชนและประเทศ มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

4 พัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพในงานป่าไม้ มีความ
เหมาะสมกับตําแหน่งงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองและรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ในภาคสนามให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและไม่น้อยกว่าบุคลากรสายงานอื่น
ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน  
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5 กําหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนการวิจัยภาคป่าไม้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนการวิจัยระดับชาติ 
และ/หรือพิจารณาจัดต้ังสถาบันวิจัยป่าไม้ในระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนางานวิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรม ให้ตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ทั้งระบบ 

6 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของสังคมและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  
ป่าไม้ทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และนําเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

7 ให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่จัดต้ังเป็นการถาวรโดยกฎหมาย มีหน้าที่และอํานาจในการ
กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศท้ังระบบ รวมท้ังกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประสานและให้คําแนะนําแก่ภาคส่วนที่ เ ก่ียวข้อง และให้พิจารณาจัดต้ังสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เ พ่ือทําหน้าที่ขับเคล่ือนและสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  

  
8. เรื่อง แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ดําเนินการตามแผนงานเปลีย่นระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,673.40 ล้านบาท 
โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จํานวน 2,500  ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟน. จํานวน 1,173.40 ล้านบาท                    
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  ตามท่ี กฟน. ได้ดําเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ระยะทางรวม 
215.6 กิโลเมตร ปัจจุบันดําเนินการแล้วเสร็จระยะทางรวม 46.6 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการดําเนินการ ระยะทาง
รวม 169 กิโลเมตร เน่ืองจากแผนงานบางส่วนต้องรอดําเนินการพร้อมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอ่ืน ทําให้แผนงาน
ของ กฟน. มีความล่าช้า ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายให้ กฟน. ดําเนินการลงทุนโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินในพ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมให้เร็วขึ้น โดยจากการสํารวจพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความจําเป็น
ที่จะต้องเพ่ิมขีดความสามารถของระบบจําหน่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นได้อย่าง
เพียงพอ ตลอดจนเพ่ิมความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า รวมถึงมีความพร้อมในการดําเนินโครงการ คือ ได้มีการ
ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินหลักร่วมไปกับโครงการรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว กฟน. จึงขอความเห็นชอบ
แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) วงเงินลงทุนรวม
ทั้งสิ้น 3,673.40 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จํานวน 2,500 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟน. จํานวน 
1,173.40 ล้านบาท ระยะทางรวม 20.5 กิโลเมตร จํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 
 

โครงการ ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

1. เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนรัตนาธิเบศร์ (ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก) 4.4 745.2 
2. เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี-ถนนติวานนท์  10.6 1,937.6 
3. เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 81-ซอยแบริ่ง)  5.5 931.0 

รวม 20.5 3,613.8 
ดอกเบ้ียระหว่างการก่อสร้าง   59.7 

รวมทั้งสิน้  3,673.4 
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ทั้งน้ี แผนงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ด้วยแล้ว  
 
9. เรื่อง สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย WEF  ปี 2019 – 2020  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
เสนอเรื่อง สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ของสภาเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forum : WEF) ซึ่งได้ประกาศผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ประจําปี 
2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยมีประเด็นที่สําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
   1. ประเทศที่ครองสามอันดับแรกยังคงเป็นกลุ่มเดิม ในขณะท่ีอันดับของประเทศไทยลดลง               
2 อันดับ แม้ว่าจะมีคะแนนดีขึ้น 0.6 คะแนน   
    ผลการจัดอันดับในภาพรวมปี 2562 ปรากฏว่าสิงคโปร์ได้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 จาก
ทั้งหมด 141 ประเทศ ตามด้วยสหรัฐอเมริกาและฮ่องกงตามลําดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีอันดับลดลง 2 อันดับ จาก
อันดับที่ 38 ในปี 2561 เป็น 40 ในปี 2562 แม้จะทําคะแนนได้ดีขึ้นเล็กน้อย จาก 67.5 เป็น 68.1 แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในภาพรวมดีขึ้นเล็กน้อย แต่การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมายังไม่ชัดเจนและรวดเร็ว
มากพอเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน   
   2. จุดเด่นและประเด็นที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมจากผลการจัดอันดับโดย WEF    
    2.1 ฐานขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยเด่น ได้แก่                
1) สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่มีเสถียรภาพ ซึ่งได้คะแนน 90 จาก 100 คะแนน เน่ืองจากอัตราเงินเฟ้อที่ตํ่า
และการบริหารจัดการหน้ีที่เสถียร 2) ภาคการเงินที่เข้มแข็ง ซึ่งได้คะแนน 85.1 จาก 100 และอยู่ในอันดับที่ 16 ของ
โลก และ 3) กรอบกฎหมายและกฎระเบียบที่เอ้ือให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นและยุติการประกอบธุรกิจได้
โดยง่ายและส่งผลให้ธุรกิจมีพลวัตที่สูง ซึ่งได้คะแนน 72.0 จาก 100 คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 21   
    2.2 ด้านที่ได้มีการปรับปรุงและมีผลที่ชัดเจนมากข้ึน ได้แก่ การนําเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สารสนเทศมาใช้ (ICT adoption) ซึ่งมีคะแนนดีขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและความครอบคลุม
ของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั้งในรูปแบบไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่ (Fixed and mobile) ส่งผลให้อันดับรวมด้านน้ีดี
ขึ้น 2 อันดับ (จากอันดับที่ 64 เป็นอันดับที่ 62 และมีคะแนน 60.1 จาก 100 คะแนน) ในขณะที่ความโปร่งใสของ
งบประมาณ (Budget Transparency) มีอันดับดีขึ้น 25 อันดับ สําหรับด้านอ่ืนที่ปรับตัวดีขึ้น ได้แก่ ภาระกฎระเบียบ
ของภาครัฐและประสิทธิภาพของบริการรถไฟ   
    2.3 ด้านที่ต้องเร่งพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
(Innovation capability) ซึ่งเป็นด้านที่ไทยอยู่ห่างจากบรรทัดฐานโลก (Frontier) มากที่สุด โดยได้คะแนน 43.9 
จาก 100 คะแนน ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรให้ความสําคัญกับการสร้างขีดความสามารถในด้านน้ีควบคู่ไปกับ
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดถ่ายทอดเทคโนโลยี (spillovers) ระหว่างบริษัท
ต่างชาติและผู้ประกอบการไทย รวมทั้งความร่วมมือระหว่างบริษัทที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงกับบริษัทอ่ืน ๆ 
ในประเทศ นอกจากน้ี ภาครัฐควรกระตุ้นให้ผู้ประกอบการแสวงหาการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือให้เกิด Startup 
Unicorn ของเอเชียสัญชาติไทย ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายน้ีได้น้ัน จะต้องอาศัยการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนใน
ด้านการวิจัยและพัฒนาในระยะยาว เน่ืองจากตัวช้ีวัดในด้านดังกล่าวในป้ีน้ีมีคะแนนเพียง 33.6 จาก 100 คะแนน 
ขณะที่ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัย มีคะแนน 52.1 จาก 100 คะแนน ดังนั้น 
การพัฒนาจําเป็นต้องมีแนวทางที่เอ้ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของไทยให้เด่นชัดและย่ังยืนขึ้น   
    2.4 ด้านอ่ืน ๆ ที่ควรเฝ้าระวังและต้องเร่งปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ด้านทุนทางสังคม 
(Social capital) ซึ่ง WEF ได้ประเมินจากรากฐานความร่วมมือกันทางสังคมท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน รวมท้ังด้านการศึกษา ที่ต้องปรับปรุงด้านปีการศึกษาเฉล่ียและทักษะ
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แรงงานที่จบการศึกษา นอกจากน้ี การแข่งขันในภาคบริการก็ยังต้องเร่งปรับปรุงเพ่ือให้มีความก้าวหน้าที่ชัดมากขึ้น
เช่นกัน   
   3. ข้อสังเกตจากข้อมูลเบื้องต้นของรายงานผลการจัดอันดับฯ โดย WEF   
   3.1 การจัดอันดับของ WEF ในปีปัจจุบันได้เพ่ิมตัวช้ีวัดที่สะท้อนความน่าเช่ือถือของภาครัฐ
ในด้านเสถียรภาพของนโยบาย ความสามารถในการปรับตัว และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐมากถึง 7 
ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดที่ 1.20 – 1.26) ซึ่งประเทศไทยมีคะแนนและอันดับอยู่ในระดับปานกลาง กอปรกับการที่ยังไม่เห็น
พัฒนาการในเชิงบวกท่ีชัดเจนของตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ ที่อยู่ในกลุ่ม (Pillar) เดียวกัน ส่งผลให้ด้านกรอบบริหารเชิงสถาบัน 
(Institution) ของประเทศไทยตกลง 7 อันดับ จากอันดับที่ 60 เป็น 67   
    3.2 แม้ในด้านคะแนนจะเห็นพัฒนาการในหลาย ๆ ด้าน แต่อันดับที่ลดลงสะท้อนว่าการ
พัฒนาของประเทศไทยอาจยังไม่เร็วพอท่ีจะก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน รัฐบาลควรให้ความสําคัญและเร่งรัดการ
แก้ปัญหาให้เกิดผลสําเร็จที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านที่เป็นจุดอ่อนมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นปัญหาในเชิง
โครงสร้างที่สั่งสมมายาวนานและการแก้ปัญหาต้องใช้เวลาในการดําเนินการหรือปฏิรูป โดยต้องมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง นอกจากน้ี ในการมีคะแนนเพ่ิมและอันดับที่ดีขึ้นในการจัดอันดับใน
ระยะต่อไปจะต้องมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากการดําเนินการของภาครัฐ เช่น   
     1) เร่งพัฒนาระบบการศึกษาให้เข้าถึงง่ายขึ้นเพ่ือเพ่ิมจํานวนปีการศึกษาของคน
ไทย รวมถึงเร่งพัฒนาด้านคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาท่ีจบมามีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาด 
และมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์มากขึ้น    
     2) กระตุ้นให้หน่วยงานรับผิดชอบด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นจุดอ่อน เร่งดําเนิน
แผนงาน/โครงการ ควบคู่กับการจัดทําข้อมูลรายงานความก้าวหน้าให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น ด้าน
ปัญหาความเสี่ยงนํ้าด่ืมที่ไม่สะอาด ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ที่อันดับตํ่ามาก และในปีน้ีอันดับลดลงอีก 2 อันดับ    
     3) เฝ้าระวังการครอบงําตลาด ภาษีนําเข้า – ส่งออกที่มีอัตราสูงและซับซ้อน 
รวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่มีผลกระทบสูงต่อภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มตัวช้ีวัดที่ยังเป็นจุดด้อยของ
ประเทศไทย  
   4. ข้อพิจารณาเพื่อสั่งการ  
   4.1 ติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเน่ือง ทั้งในกลุ่มที่อันดับดีอยู่แล้วให้สามารถรักษาอันดับไว้ให้ได้ต่อเน่ือง และในกลุ่มที่มีความสามารถในการ
แข่งขันยังตํ่าและ/หรือมีแนวโน้มแย่ลง เพ่ือให้การดําเนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการภาครัฐที่ส่งผลต่อกลุ่มตัวช้ีวัด
เหล่าน้ีมีประสิทธิผลชัดเจนมากขึ้น โดยให้มีการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการสําคัญ
ของรัฐบาลเป็นระยะ ๆ  
   4.2 ขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งเชิงกายภาพและดิจิทัล ให้ดําเนินไป
ได้ตามเป้าหมายและสร้างความเช่ือมั่นต่อนักลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงทุนเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
เขตพัฒนาพิเศษในพ้ืนที่ และระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งในทุกรูปแบบ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ
กําลังคน และระบบสาธารณสุขเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต   
   4.3 ให้หน่วยงานภาครัฐเร่งพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยควบคู่ไปกับการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจและบุคคลท่ัวไปอย่างต่อเน่ืองโดยใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมี
ความเข้าใจที่ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และความคืบหน้าในการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ 
รวมทั้งมีโอกาสสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
  5. แนวทางการดําเนินงานในระยะต่อไป   
   5.1 สศช. ได้จัดต้ังคณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาอันดับความสามารถในการ
แข่งขัน   
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   5.2 สศช. ได้ริเริ่มให้มีการร่วมมือกับ WEF เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนการยกระดับ
ความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (Accelerator Model) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียด    
    5.3 สศช. ได้กําหนดให้มีการจัดประชุมหน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องในกลางเดือน
พฤศจิกายนเพื่อรวบรวมและกํากับติดตาม แผนงาน/โครงการที่จะช่วยพัฒนาอันดับตัวช้ีวัด และรายงานผลการ
ดําเนินงานเพ่ือทราบตามขั้นตอนต่อไป   
 
10. เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business  
2020  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารโลก Doing Business  2020   ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังน้ี  
  สาระสําคัญ  

1. ผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2020 
ธนาคารโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2020 โดยประเทศ
ไทยอยู่ในอับดับที่ 21 จาก 190 ประเทศทั่วไป  สูงขึ้น 6 อันดับ  มีคะแนน (Ease of Doing Business Score)  
เท่ากับ 80.10 คะแนน สูงที่สุดในรอบ 10 ปี โดยมีด้านที่ติดอันดับ TOP 10 ของโลก  2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
คุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย  อยู่ในอันดับที่ 3 และด้านการขอใช้ไฟฟ้า อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก มีการปฏิรูป
การบริการภาครัฐที่ทําให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้นมี 1 ด้าน คือ ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง มีการแก้ไขระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุญาต  และการควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2525                
เพ่ือลดขั้นตอนการตรวจสอบอาคาร  จากเดิม 8 ครั้ง เหลือ 3 ครั้ง  คือ (1) เมื่อเริ่มก่อสร้าง (2) เมื่อทําการก่อสร้าง 
และ (3) เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ  และลดระยะเวลาขออนุญาตจากเดิม  118 วัน  เหลือ 113 วัน  ผลการจัด
อันดับและคะแนนที่ดีขึ้นเป็นผลจากการที่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ
ภาครัฐอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2557 ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 46  โดยมีการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการให้
รวดเร็วขึ้น  นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น  ปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การบริการภาครัฐสะดวกขึ้น  
  2. นอกจากน้ี  ธนาคารโลกได้แจ้งว่าตัวช้ีวัดด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะอยู่ในการศึกษาเพ่ือจัด
อันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2021)  
  3. เพ่ือให้การปรับปรุงงานส่งผลต่อการขับเคล่ือนประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบริการผ่านระบบดิจิทัลให้มีความสะดวกเข้าถึงง่าย  และสื่อสารให้
ผู้รับบริการมาใช้บริการมากย่ิงขึ้น  ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะได้ดําเนินการรวบรวมแผนการดําเนินงานในระยะต่อไป
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลักดันการดําเนินการตามข้อเสนอของธนาคารโลก รวมทั้งจะจัดการประชุมรายงาน
ผลการดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสําหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก 
(Doing Business) โดยมีนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยเร็วต่อไป  
  4. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
รับทราบรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2020)  และให้สํานักงาน 
ก.พ.ร. รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป 
  ทั้งน้ี  ธนาคารโลกได้จัดทํารายงาน Doing Business  ซึ่งเป็นรายงานประจําปีที่จัดทําขึ้นต้ังแต่ปี 
ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2546) เพ่ือเสนอผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นการสํารวจความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาเก่ียวกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงานของรัฐ ทั้งขั้นตอน  ระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจว่าเอ้ือต่อผู้ประกอบธุรกิจเพียงใด   โดยมีตัวช้ีวัดในการศึกษา 10 ด้าน  ได้แก่  ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ  
ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง  ด้านการขอใช้ไฟฟ้า   ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน  ด้านการได้รับสินเช่ือ ด้านการ
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คุ้มครองผู้ลงทุน ด้านการชําระภาษี ด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และด้านการ
แก้ไขปัญหาการล้มละลาย  
 
11. เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเ ห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน                 
อันเน่ืองมาจากเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอดังน้ี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ความเป็นมา 
  ด้วยประเทศไทยประสบสถานการณ์ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ในพ้ืนที่หลายจังหวัด ทําให้ประชาชนท่ี
อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ และมีผลเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมท้ัง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยรับงบประมาณ จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน และ
ฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการโดยใช้
กลไกของการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยรับงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น พ.ศ. 2562 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณ
รายจ่าย งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายใน
บางกรณี พ.ศ. 2559 ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลาง
ก่อน 
  ข้อเสนอ 
  เน่ืองจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้บังคับไม่
ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2562 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกรณีดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนน้ันไป
พลางก่อน ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนของหน่วยรับงบประมาณ สําหรับการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ              
ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรพิจารณากําหนดมาตรการด้าน
การงบประมาณเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนอันเน่ืองมาจากเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ดังน้ี 
  1. ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงซ่อมแซม ฟ้ืนฟูสถานที่ของส่วนราชการ หรือสิ่งก่อสร้างอันเป็น
สาธารณประโยชน์ที่สามารถดําเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังให้พิจารณาใช้แรงงานจาก
ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่น้ัน ๆ โดยให้ดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงมาตรการต่าง ๆ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย 
  2. ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณารายการท่ีสามารถชะลอการดําเนินงานได้ภายใต้แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณแล้ว หรือกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ 
หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยให้หน่วยรับงบประมาณโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเพ่ือนําไปช่วยเหลือ 
เยียวยา ฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการหรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์
ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากเหตุของภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ให้กลับคืนสู่
สภาพปกติ โดยให้จัดลําดับความจําเป็นเร่งด่วน กําหนดเป้าหมายและสถานที่ดําเนินการให้ชัดเจน และดําเนินการ
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ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณตามข้ันตอนต่อไป 
  กรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายใต้แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนได้ ให้หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น พ.ศ. 2562 และหรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อน
เสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 ต่อไป 
  3. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่ได้รับจัดสรร
ตามมาตรการน้ี ให้ถือเป็นงบประมาณที่ต้องนําไปหักออกจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณในกรณีที่
หน่วยรับงบประมาณได้ขอต้ังงบประมาณและได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรายการเดียวกันหรือมีวัตถุประสงค์เดียวกัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาทาง ค่า
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาผลกระทบหรือป้องกันอุทกภัย เป็นต้น และเมื่อหน่วยรับงบประมาณ
ได้รับอนุมัติจัดสรรและนําไปใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันแล้ว ให้จัดทําบันทึกการใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย
ไว้ เพ่ือนําไปหักออกจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้บังคับแล้ว 
  4. กรณีที่หน่วยรับงบประมาณต้องมีการเยียวยา ฟ้ืนฟู ผู้ประสบอุทกภัยนอกเหนือจากที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามมาตรการน้ี และหน่วยรับงบประมาณมิได้ขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รองรับไว้ ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามข้ันตอนต่อไป 
  ทั้งน้ี เห็นสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกํากับให้เป็นไปตามมาตรการ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดําเนินการใช้จ่ายและก่อหน้ีให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  

ต่างประเทศ 
12.  เรื่อง  การให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับ 8 ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับ 8 
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามแล้ว และตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินซึ่งเป็น
ภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารฯ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงการ
ต่างประเทศจัดทําและมอบสัตยาบันสารหรือสารของพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 
ฉบับที่ 8 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน และตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
การเงิน ซึ่งเป็นภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารฯ ให้แก่เลขาธิการอาเซียน เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบพิธีสารและตาราง
ข้อผู้พันดังกล่าวแล้ว 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                             1. ร่างพิธีสารฯ ฉบับที่ 8 มีสาระสําคัญเช่นเดียวกับพิธีสารฯ ฉบับที่ 7 ที่ประเทศไทยได้             
ลงนามไปแล้ว กล่าวคือเป็นการขยายความร่วมมือด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิก โดยลดหรือยกเลิก
ข้อจํากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียนให้มากกว่าที่เปิดเสรีตามกรอบองค์การการค้าโลกและ
ประเทศสมาชิกจะให้สิทธิประโยชน์ตามตารางข้อผูกพันฯ แก่ประเทศสมาชิกอ่ืน ตามหลักการให้การประติบัติเย่ียง
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ชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ย่ิง (Most-Favored Nation Treatment: MFN) รวมถึงการดําเนินการภายใต้กรอบการ
รวมตัวภาคการธนาคารของอาเซียน (ASEAN Banking Integration Framework: ABIF) ที่ระบุให้ประเทศสมาชิก
ต้ังแต่สองประเทศหรือมากกว่าน้ันอาจดําเนินการเจรจาและตกลงเปิดเสรีสาขาการธนาคารของประเทศตน โดยแต่ละ
ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการเจรจาอาจสรุปผลการเจรจา ณ เวลาใดก็ได้ 
                             2. ตารางข้อผูกพันฯ ฉบับที่ 8 ของไทยที่แนบท้ายร่างพิธีสารฯ เป็นการปรับปรุงตารางข้อ
ผูกพันฯ ดังน้ี 
 2.1 แก้ไขตารางข้อผูกพันฯ ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาหลักทรัพย์และสาขาย่อยบริการจัดการลงทุน (Asset 
Management) เพ่ือยกระดับข้อผูกพันให้เทียบเท่ากฎหมายและแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ จะอนุญาตให้
สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในบริษัทจัดการลงทุน (Asset Management Company) ได้ถึงร้อยละ 100 ของทุนที่
ชําระแล้วโดยยกเลิกเง่ือนไขเดิมที่กําหนดให้ต้องมีสถาบันการเงินที่จัดต้ังภายใต้กฎหมายไทยร่วมถือหุ้นอยู่ด้วยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชําระแล้ว ในระยะ 5 ปีแรก หลักจากที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งเท่ากับกฎหมายปัจจุบัน 
  
                              2.2 ได้ระบุให้มีการเจรจาทวิภาคีเพ่ือต้ังต้ัง Qualified ASEAN Banks (QABs) ระหว่าง
ประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งข้อผูกพันดังกล่าวเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ระหว่างประเทศไทยและ
สหพันธรัฐมาเลเซียเข้าสู่ตลาดระหว่างกันได้ บนหลักการต่างตอบแทน และให้มีความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ
มากย่ิงขึ้น   
  
13.  เรื่อง  ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความ
ร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 
                     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้
กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง [Mekong – Lancang Cooperation (MLC) Special Fund] 
และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน
ร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง –  
ล้านช้าง ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ 
                    อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมสามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
(จะมีการลงนามระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยภายในเดือนธันวาคม 2562) 
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                     ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวระบุว่า จีนได้อนุมัติโครงการและสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
ดําเนินโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จํานวน                 
2 โครงการ จํานวนเงิน 4,160,000 หยวน (ประมาณ 17,721,600 บาท) ได้แก่ (1) โครงการคัดกรองอาหารที่ไม่
ปลอดภัยเบ้ืองต้น โดยอาศัยองค์ความรู้เรื่องการแยกแยะด้วยความเสี่ยง (Early detection of Unsafe Food by 
risk) จํานวน 310,000 หยวน (ประมาณ 1,320,000 บาท) และ (2) โครงการนําร่องการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับใน
ประเทศลุ่มนํ้าโขง (Mekong Liver Fluke Control Initiative) จํานวน 3,850,000 หยวน (ประมาณ 16,401,000 
บาท) โดยฝ่ายจีนจะจัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายไทยภายใน 20 วันทําการหลังจากที่มีการลงนาม 
  ทั้งน้ี กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง [Mekong – Lancang Cooperation 
(MLC) Special Fund] จัดต้ังขึ้นในคราวการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 1 โดยผู้นําจีนได้
ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศสมาชิก 6 ประเทศ คือ จีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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(กัมพูชา) และประเทศไทย จํานวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือสนับสนุนโครงการเร่งด่วนซึ่งจะทําให้การขับเคล่ือน
โครงการและความร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง เป็นรูปธรรมและย่ังยืน ซึ่งที่ผ่านมา
หน่วยงานของไทย ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนการดําเนินโครงการต่าง ๆ จากกองทุนพิเศษ
กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างเช่นเดียวกัน 
  
14.  เรื่อง การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การจัดทําร่างบันทึกความตกลง
ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางทหาร 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ในส่วนของ
ผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือและ
การแลกเปลี่ยนทางทหาร จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ลงนาม
ฝ่ายไทย” ปรับเป็น “รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็น               
ผู้ลงนามฝ่ายไทย” ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ 
                   ทั้งน้ี ได้กําหนดจัดพิธีลงนามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ในโอกาสท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น 
มีกําหนดการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพ่ือเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม
ประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting – Plus: ADMM - Plus) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 – 19 
พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้              
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม ADMM – Plus ครั้งที่ 6 รวมทั้งกิจกรรม
สําคัญที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการร่วมลงนามในร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
 
15.  เรื่อง  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 19 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์อาบูดาบี และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข            
ร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ หรือ  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่ง
มหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 19 เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์อาบูดาบี เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกสมาคมแห่ง
มหาสมุทรอินเดีย ที่จะร่วมมือกันในการเสริมสร้างภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียที่มีสันติภาพ ความมั่นคงและมั่งคั่ง ผ่าน
การให้ความร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการผลักดันให้มีความคืบหน้าในประเด็นสําคัญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว อาทิ ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางทะเล การอํานวยความสะดวกในด้าน
การค้าการลงทุน การเพ่ิมพูนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การสร้างเสริมพลังสตรีในภาค
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจภาคทะเล รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานและการปฏิรูปสํานักเลขาธิการของสมาคมแห่ง
มหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association- IORA) ทั้งน้ี เพ่ือให้ IORA สามารถดําเนินการตามพันธกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียได้เผชิญกับความท้าทายหลาย
ประการ อาทิ กระแสการต่อต้านระบอบพหุภาคีในเวทีระหว่างประเทศ สถานการณ์ความไม่สงบในอ่าวเปอร์เซียและ
ทะเลแดง การเปลี่ยนผ่านตําแหน่งประธาน IORA จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และความ
จําเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปสํานักเลขาธิการIORA เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากย่ิงขึ้น 
 
16. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน 
ครั้งที่ 25 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
อาเซียน ครั้งที่ 25 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (ในข้อ 1. และข้อ 2.) ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
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เอกสารที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการต่อไปได้โดย           
ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง รวมท้ังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1. และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนามในเอกสารข้อ 
2. และเมื่อลงนามแล้วให้ส่งเอกสารดังกล่าวให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนแสดงเจตนาการมีผลผูกพันของ
เอกสารต่อไป พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสําหรับการลงนามดังกล่าว และให้กระทรวงการ
ต่างประเทศดําเนินการมอบสัตยาบันสารของเอกสารข้อ 2. ให้แก่เลขาธิการอาเซียนเพ่ือรับทราบการให้สัตยาบันเมื่อ
รัฐสภามีมติเห็นชอบเอกสารดังกล่าวแล้วตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีกําหนดการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN 
Transport Ministers Meeting: ATM) ครั้งที่ 25 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
อาเซียน – จีน ครั้งที่ 18 การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 และการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน 
– สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังที่ 10 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยในระหว่างการประชุมดังกล่าวจะมีการรับรองเอกสาร 4 ฉบับ และลงนามเอกสาร 2 ฉบับ เป็นผลลัพธ์
ของการประชุมและให้การประชุมมีผลเป็นรูปธรรม ดังน้ี 
                             1. เอกสารที่จะมีการรับรอง จํานวน 4 ฉบับ ได้แก่ 
                                      1.1 ร่างกรอบการดําเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเน่ือง
หลายรูปแบบ (Implementation Framework of the ASEAN Framework Agreement on Multimodal 
Transport) เป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกด้านกรอบทางกฎหมายและความรับผิดชอบสําหรับการ
บริหารจัดการและการควบคุมการขนส่งแบบครบวงจร (end to end) เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในภาพรวมของ
บริการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
                                      1.2 ร่างปฏิญญาว่าด้วยการรับรองกรอบการดําเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Declaration on the Adoption of the Implementation Framework 
of the ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของท่ี
ประชุม ATM ในการผลักดันและส่งเสริมการดําเนินการด้านการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
                                      1.3 ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนว่าด้วยเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ASEAN Green 
Ship Strategy) เป็นเอกสารที่เสนอโดยญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการลดจํานวนเรือ
เก่าของประเทศสมาชิกอาเซียน (อายุ 30 ปีขึ้นไป) ที่เดินเรือในภูมิภาคอาเซียนและไม่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของ
อนุสัญญาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ภายในภูมิภาคซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                                      1.4 ร่างพิธีสาร 1 ว่าด้วยเครื่องช่วยฝึกบิน (Protocol 1 on Flight Simulation 
Training Devices) เป็นพิธีสารแนบท้ายข้อตกลงยอมรับร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจําเที่ยวบิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดมาตรฐานกระบวนการออกใบรับรองเครื่องช่วยฝึกบินที่ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียน อัน
เป็นการเพ่ิมโอกาสและทางเลือกให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถใช้เครื่องฝึกบินที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ภายใต้
กรอบมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกําหนดจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน 
                             2. เอกสารที่จะมีการลงนาม จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
                                       2.1 ร่างพิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 11 ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (Protocol to Implement the Eleventh Package of Commitments on 
Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services) มีสาระสําคัญเป็นการย่ืน
เสนอปรับปรุงข้อเสนอเปิดตลาดบริการซ่อมและบํารุงรักษาอากาศยาน (Aircraft repair and maintenance 
services) โดยไม่จํากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้หลักเกณฑ์และต้องมีคุณสมบัติตาม
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พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ซึ่งการเปิดตลาดการซ่อมและบํารุงรักษาอากาศยาน                
จะยกเว้นการบํารุงรักษาที่ลานจอดอากาศยาน (Line maintenance) 
                                       2.2 ร่างพิธีสาร 3 ว่าด้วยการขยายสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ระหว่างภาคี
คู่สัญญา (Protocol 3 on the Expansion of Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties) 
เป็นพิธีสารแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน – จีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สายการบิน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและสายการบินของประเทศจีนสามารถใช้สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ในจุดที่ฝ่าย
อาเซียนระบุไว้จํานวน 8 จุด และจุดที่จีนระบุไว้จํานวน 8 จุด ได้อย่างไม่จํากัดจํานวนความจุความถี่และแบบ                
อากาศยาน สําหรับประเทศไทยได้ระบุ 1 จุด คือ ระยอง ทั้งน้ี ร่างพิธีสารน้ีจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศจีนและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 2 ประเทศให้สัตยาบันและจะมีผลเฉพาะประเทศที่ให้สัตยาบันเท่าน้ัน 
 

แต่งต้ัง 
17. เรื่อง การแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการแต่งต้ัง นายณรงค์ฤทธิ์              
วงศ์สุวรรณ เป็นผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยให้
ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 190,000 บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กระทรวงการคลังให้                 
ความเห็นชอบ ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ัง นายบรรสาน 
บุนนาค ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่                
6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ัง พันตํารวจโท 
อนุรักษ์ จิรจิตร ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 
6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป   
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแทนตําแหน่งที่ลาออก ดังต่อไปน้ี   
  1. นายสราวุธ ทรงศิวิไล เป็นประธานกรรมการ   
   2. นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป   

........................ 


