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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563                                              1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง     

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….   
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
  กษ. เสนอว่า   
  1. ได้มีกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 โดยในข้อ 2 กําหนดให้จังหวัดชลบุรี
มีเขตทะเลชายฝั่ง ดังน้ี   
        1.1 ระยะสามไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลท่ีนํ้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง   
       1.2 ระยะหน่ึงจุดหกไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลท่ีนํ้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณ 
ชายเกาะ ทั้งน้ี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงหมายเลข 2/9  
  2. โดยที่แผนที่ท้ายกฎกระทรวงหมายเลข 2/9 ตามข้อ 1. ได้กําหนดแนวเขตทะเลชายฝั่งเป็น
เส้นโค้งเว้าตามแนวชายฝั่งทะเล มีผลทําให้เกิดความไม่ชัดเจนและเป็นปัญหาสําหรับชาวประมงในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาประโยชน์ขัดแย้งระหว่างประมงพ้ืนบ้านและ
ประมงพาณิชย์ และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะที่
เหมาะสมและสามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืน จึงสมควรปรับปรุงแนวเขตทะเลชายฝั่งและแผนที่แนวเขต
ทะเลชายฝั่งท้ายกฎกระทรวงหมายเลข 2/9 ในส่วนจังหวัดชลบุรีเสียใหม่ ดังน้ี  
        2.1 เขตทะเลชายฝั่ง        
       2.2 แผนที่ท้ายกฎกระทรวงหมายเลข 2/9 เดิม “เส้นโค้งเว้าตามแนวชายฝั่งทะเล” เป็น 
“เส้นตรงลากผ่านจุดพิกัด” ตามเขตทะเลชายฝั่ง   

    ทั้งน้ี การกําหนดระยะแนวเขตทะเลชายฝั่งดังกล่าวไม่เกินระยะที่กฎหมายกําหนด   
  3. การปรับปรุงระยะแนวเขตทะเลชายฝั่งและแผนที่ท้ายกฎกระทรวงดังกล่าวได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ และคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบใน
พ้ืนที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพ่ือ
ดําเนินการ  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง    
   กําหนดให้จังหวัดชลบุรีมีเขตทะเลชายฝั่ง ดังน้ี  
 

1.ระยะสองจุด... 
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  1. ระยะสองจุดเจ็ดหน่ึงไมล์ทะเลถึงสามจุดเจ็ดเจ็ดไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลท่ีนํ้าทะเล
จรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง  
   2. ระยะหน่ึงจุดห้าห้าไมล์ทะเลถึงสองจุดสามสามไมล์ทะเลจากแนวชายฝั่งทะเลท่ีนํ้าทะเล 
จรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที่ 6 เรื่อง  การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 

ปีการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม) 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 

ดังน้ี 
  1. รับทราบการขยายเป้าหมายปริมาณข้าวเปลือก ขยายวงเงินสินเช่ือและขยายระยะเวลาการ
จัดทําสัญญาเงินกู้ ตามโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 เพ่ิมเติม ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) 
  2. เห็นชอบการจัดสรรวงเงินโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 
วงเงินรวมทั้งสิ้น 682.86 ล้านบาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอจัดสรร
วงเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือชําระคืนต้นทุนเงินและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนิน
โครงการฯ จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น 
  3. รับทราบการขอรับจัดสรรค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกของโครงการสินเช่ือ
ชะลอการขายข้าวเปลือก (เพ่ิมเติม) วงเงิน 750.00 ล้านบาท จากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 
โดยให้ พณ. ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป 
  สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระต่องบประมาณน้ัน ให้ ธ.ก.ส. จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามผลการดําเนินงาน
จริงต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  นบข. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติ
เก่ียวกับการขออนุมัติการดําเนินโครงการฯ (เพ่ิมเติม) ที่ ธ.ก.ส. เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการดําเนินโครงการฯ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  
  2. เห็นชอบการปรับเพ่ิมเป้าหมายปริมาณข้าวเปลือก วงเงินสินเช่ือ และขยายระยะเวลาการ
จัดทําสัญญาเงินกู้ ของโครงการฯ  
  3. เห็นชอบการจัดสรรวงเงินโครงการฯ (เพ่ิมเติม) โดยให้ ธ.ก.ส. ประสาน สงป. ในการขอรับ
จัดสรรวงเงินจากงบประมาณ ปี 2564 และปีถัด ๆ ไป วงเงินรวมทั้งสิ้น 682.86 ล้านบาท ตามท่ี ธ.ก.ส. 
เสนอ เพ่ือให้การดําเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้รัฐบาลรับภาระเงินชดเชยดอกเบี้ย
ให้ธ.ก.ส. จากการให้สินเช่ือเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรตามโครงการฯ ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา
ประเภท 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 ต่อปี รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการระบายข้าว ได้แก่ ค่าขนย้าย
ข้าวเปลือก ต้นทุนเงินค่าขนย้ายข้าว และส่วนต่างภาระขาดทุนจากการระบายข้าว โดยจําแนกเป็นค่าใช้จ่าย 
โดยมอบหมายกรมการค้าภายในในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  4. เห็นชอบการขอรับจัดสรรค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกโครงการฯ (เพ่ิมเติม) 
วงเงิน 750 ล้านบาท จาก คชก. เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกให้เกษตรกรที่เก็บข้าวไว้
ในยุ้งฉาง ตันละ 1,500 บาท และสําหรับสถาบันเกษตรกรที่รับฝากได้รับตันละ 1,500 บาท (จําแนกเป็น 
 

สถาบัน... 
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สถาบันเกษตรกรได้รับตันละ 1,000 บาท และให้เกษตรกรที่นําข้าวมาฝากเก็บกับสถาบันเกษตรกรตันละ 500 
บาท) (ตามข้อ 3) ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเพ่ิมเป้าหมายปริมาณข้าวเปลือกจาก 1 ล้านตัน เป็น 1.5 ล้านตัน 
ทั้งน้ี ต้องเก็บข้าวไว้อย่างน้อย 1 เดือน ระยะเวลาไถ่ถอน 5 เดือน โดยมอบหมาย ธ.ก.ส. จัดทํารายละเอียดการ
ขอรับจัดสรรงบประมาณจาก คชก. และนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
พิจารณาต่อไป 
  5. การดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวของรัฐบาลเป็นกลไกหน่ึงที่ส่งผลให้ราคา
ข้าวเปลือกที่เกษตรกรจําหน่ายได้มีเสถียรภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายการชดเชยเงินตามโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเมื่อเปรียบเทียบราคาข้าวเปลือกในช่วงปัจจุบันกับก่อนดําเนินโครงการสินเช่ือชะลอการ
ขายข้าวเปลือก (ปลายเดือนพฤศจิกายน 2562) พบว่า ราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นทุกชนิด อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาราคาตลาดข้าวเปลือกหอมมะลิพบว่า ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว และข้าวเปลือกเหนียวยังคงมีความ
ผันผวนด้านราคา 
  6. พณ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 
ปี 2562/63 เป็นเกษตรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ ซึ่งยังเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางและยังมีความประสงค์ขอรับสินเช่ือตามโครงการฯ เน่ืองจากขณะน้ี
ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิยังอยู่ในภาวะชะลอตัวเมื่อเทียบกับข้าวชนิดอ่ืน ๆ และข้าวเปลือกเหนียวยังคงมีความ
ผันผวนจึงควรขยายเป้าหมายปริมาณข้าวเปลือก ขยายวงเงินสินเช่ือ และขยายระยะเวลาการจัดทําสัญญาเงินกู้
ตามโครงการฯ เพ่ือเป็นการชะลอการขายข้าวเปลือกหอมมะลิและเพ่ือจะรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มี
เสถียรภาพ 
  7. พณ. ได้จัดทํารายละเอียดข้อมูลตามมาตรา 27 และ 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น ชะลอปริมาณ
ข้าวเปลือกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดในฤดูเก็บเก่ียวไม่ให้เกินความต้องการตลาด ซึ่งจะทําให้ราคาตลาด
ข้าวเปลือกมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น และเกษตรกรมีช่องทางเลือกในการตัดสินใจที่จะจําหน่ายหรือเก็บรักษา
ข้าวเปลือกของตนเองไว้ที่ยุ้งฉางซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตข้าวเปลือกและเก็บ
รักษาข้าวเปลือกให้มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 8 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรม 

ชลประทาน ดําเนินการโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ภายในกรอบวงเงิน 2,875 ล้านบาท 
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) ตามที่ กษ. เสนอ สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ใช้จ่ายจากรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน 
จํานวน 70,000,000 บาท ที่ได้จัดสรรงบประมาณรองรับไว้แล้ว ส่วนที่เหลือ ให้กรมชลประทานจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความสามารถในการใช้จ่าย และการก่อหน้ีผูกพันภายใน
ปีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเคร่งครัด เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กษ. รายงานว่า   
  1. ปัจจุบันแม่นํ้ายมเป็นแม่นํ้าสายหลักเพียงสายเดียวที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการภายใน 
ลุ่มนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้งเป็นประจําทุกปี โดยเฉพาะลุ่มนํ้ายมตอนล่าง
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเมื่อพิจารณาจาก 
 

สภาพ... 
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สภาพภูมิประเทศแล้วพบว่า ทางตอนบนของแม่นํ้ายมมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บนํ้า แต่เน่ืองจาก
อุปสรรคทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงยังไม่สามารถพัฒนาเขื่อนขนาดใหญ่เพ่ือเก็บกักนํ้า ประกอบกับ 
ภูมิประเทศตอนกลางและตอนล่างของแม่นํ้ายมเป็นที่ราบสภาพเรียวเล็กลงกว่าตอนบน เมื่อเกิดฝนตกหนักทาง
ตอนบน มวลนํ้าจะไหลบ่าลงมาสู่ตอนล่างอย่างรวดเร็ว เข้าท่วมพ้ืนที่เกษตรกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ เช่น 
เทศบาลเมืองสุโขทัย ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างมากประมาณปีละไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท    
   2. ปริมาณนํ้าในแม่นํ้ายมที่ไหลผ่านอําเภอศรีสัชนาลัย มีปริมาณเฉล่ีย 1,400 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที สามารถบริหารจัดการนํ้าออกสู่คลองสาขาได้ 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลออกด้านซ้ายสู่ 
คลองหกบาทและคลองยม – น่าน 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัย 800 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที เกินกว่าความสามารถที่แม่นํ้ายมบริเวณดังกล่าวจะรองรับได้ที่ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
จึงทําให้เกิดปัญหาอุทกภัยเป็นประจําทุกปี ดังน้ัน เพ่ือบรรเทาปัญหาดังกล่าว กรมชลประทานจึงต้องมีการ
บริหารจัดการนํ้าในแม่นํ้าสายหลัก โดยได้พิจารณาใช้แนวทางการตัดยอดนํ้าบางส่วนออกจากแม่นํ้าสายหลัก 
เพ่ือควบคุมปริมาณนํ้าที่ไหลผ่านพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับนํ้าได้ โดยจะดําเนินการปรับปรุงคลองหกบาท
พร้อมกับขุดคลองชักนํ้า (ชักนํ้าจากแม่นํ้ายมลงสู่คลองหกบาท) เพ่ือให้สามารถรับนํ้าได้เพ่ิมขึ้นเป็น 500 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และแบ่งการระบายนํ้าจากคลองหกบาทออกเป็น 2 ทาง ได้แก่   
      1) ระบายไปทางคลองยม – น่าน ที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถระบายนํ้าได้ 300 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมขดุช่องลัดลงแม่นํ้าน่าน เพ่ือชักนํ้าจากคลองยม – น่านลงสู่แม่นํ้าน่าน   
      2) ระบายไปสู่คลองยมเก่า ซึ่งสามารถระบายนํ้าได้ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งน้ี การ
ปรับปรุงคลองหกบาทดังกล่าวจะทําให้ปริมาณนํ้าที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยลดลงเหลือเพียง 550 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที (เท่ากับความสามารถที่รับได้ของแม่นํ้ายมที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยในสภาวะปกติ) จึงช่วยบรรเทา
ปัญหาปริมาณนํ้าจากแม่นํ้ายมเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่เมืองสุโขทัยและพ้ืนที่การเกษตร นอกจากน้ี ยังสามารถเก็บ
กักนํ้าไว้ในคลองเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้อีกด้วย   
  3. รายละเอียดของโครงการสรุปได้ดังน้ี  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ  

5 ปี (ปี 2563 – 2567)  

ที่ต้ังโครงการ  จุดรับนํ้าเข้า (คลองหกบาท) อยู่ที่ตําบลป่ากุมเกาะ อําเภอสวรรคโลก จงัหวัดสุโขทัย 
และจุดระบายนํ้าลงแม่นํ้าน่าน (ปลายคลองยม - น่าน) อยู่ที่ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

ฯลฯ 
  4. กษ. แจ้งว่า โครงการฯ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าซึ่งไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ กษ. โดยกรมชลประทานได้กําหนดให้จัดทําแผนงานป้องกัน แก้ไข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแผนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนการดําเนินงานข้างต้น
ให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ วงเงินงบประมาณ 20 ล้านบาท (สําหรับ
ดําเนินงานช่วงปีงบประมาณ 2564-2567 ปีละ 5 ล้านบาท) นอกจากนี้ การดําเนินการก่อสร้าง
โครงการฯ จะทําให้เกิดผลกระทบต่อที่ดินและทรัพย์สินของราษฎร ซึ่ง กษ. โดยกรมชลประทานได้เตรียม
มาตรการในการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินไว้ในแผนงานโครงการด้วยแล้ว   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

วาระที่... 
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วาระที่ 9 เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลําปาง  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการกิ่วคอหมา จังหวัด 

ลําปาง จากเดิม 14 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2561) เป็น 17 ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 –2564)  
ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 3,670.50 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กษ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กษ. รายงานว่า 
  1. โครงการก่ิวคอหมา จังหวัดลําปาง ต้ังอยู่ที่อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ประกอบด้วย  
การก่อสร้างเข่ือนหัวงานและอาคารประกอบ และระบบชลประทาน ดังน้ี  
       1.1 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ  ดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน
สามารถกักเก็บนํ้าได้ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร  
       1.2 ระบบชลประทานเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน รวมทั้งสิ้น 90,200 ไร่  
  2. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ  (22 กุมภาพันธ์  2555) อนุมั ติการก่อหน้ีผูกพัน  
ข้ามปีงบประมาณ รายการระบบชลประทานก่ิวลม 3 ระยะที่ 3 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลําปาง น้ัน กรม
ชลประทานได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างระบบชลประทานดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 วงเงินสัญญา 
197.64 ล้านบาท อายุสัญญา 900 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 18 ตุลาคม 2555 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 เมษายน 
2558 ต่อมา กรมชลประทานได้อนุมัติให้มีการขยายอายุสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี (25 พฤศจิกายน 2556) 
เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน 
อันเน่ืองมาจากการปรับค่าจ้างขั้นตํ่า 300  บาท เป็นเวลา 150 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 
ปัจจุบันมีผลงานสะสม ร้อยละ 42.36 
  3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อหน้ีผูกพัน 
ข้ามปีงบประมาณ สําหรับรายการระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 3 โครงการก่ิวคอหมา จังหวัดลําปาง จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
  4. การก่อสร้างระบบชลประทานก่ิวลม 3 ระยะที่ 3 โครงการก่ิวคอหมา จังหวัดลําปาง ล่าช้า
กว่าแผนงานที่วางไว้ เน่ืองจากการดําเนินการมีปัญหาและอุปสรรค  กล่าวคือ สภาพภูมิประเทศ และการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไป  ทําให้แบบก่อสร้างที่ออกแบบไว้เดิมไม่สามารถดําเนินการก่อสร้าง
ได้ จึงมีความเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างให้มีความสอดคล้องกับภูมิประเทศและมีความเหมาะสมกับทางด้าน
วิศวกรรม เพ่ือให้การใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการและมีผลกระทบต่อราษฎรในพ้ืนที่น้อยที่สุด  ซึ่ง
ปัจจุบันดําเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาจากการแก้ไขแบบและออกแบบ
เพ่ิมเติม 
  5. การแก้ไขสัญญาส่งผลให้วงเงินในสัญญาเพ่ิมขึ้น จากวงเงินในสัญญาเดิม 197.64 ล้านบาท 
เป็น 203.68 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่เพ่ิมขึ้นทั้งสิ้น 6.04 ล้านบาท ซึ่ง กษ. แจ้งว่า สงป. ได้เห็นชอบความ
เหมาะสมของราคาการเพ่ิมวงเงินในสัญญาก่อสร้างรายการดังกล่าวแล้ว  ตามหนังสือ สงป . ที่ นร . 
0718/18328 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยการเพ่ิมวงเงินดังกล่าว อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มี
ระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ กรมชลประทานจึงต้องนําเสนอ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือขออนุมัติการขยายระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555-2561 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2563 ก่อนลงนามในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนัยข้อ 7 (2) 
ของระเบียบว่าด้วยการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  6. จากข้อเท็จจริงข้างต้น กษ. โดยกรมชลประทาน จึงมีความจําเป็นต้องปรับแผนการดําเนิน
โครงการและขยายระยะเวลาโครงการก่ิวคอหมา จังหวัดลําปาง ออกไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถดําเนินการให้แล้ว 

เสร็จได้ใน... 
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เสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ัน กษ. จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา 
ก่อสร้างโครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลําปาง จากเดิม 14 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2561) เป็น 17 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548- 2564) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิมจํานวน 3,670.50 ล้านบาท 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 20 เรื่อง  ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุม 

สุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
เกาหลี 

สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐ
เกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3  และการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และมอบหมายหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องนําผลการประชุมฯ ไปปฏิบัติและติดตามผลการประชุมฯ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

สาระสําคัญ 
รายงานผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ ครั้ งที่ 3 โดย

นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือเข้า
ร่วมการประชุมและกิจกรรมคู่ขนานต่างๆ ที่จัดขึ้นในโอกาสการครบรอบ 30 ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดง
บทบาทนําอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ ในฐานะประธานอาเซียนและประธานร่วมกับประธานาธิบดี
สาธารณรัฐเกาหลี ส่งผลให้การประชุมฯ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยในบรรยากาศที่เป็นมิตร และประสบ
ความสําเร็จในการผลักดันผลลัพธ์ของการประชุมที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
ช่วยส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองต่ออาเซียนและภูมิภาคโดยรวม ตลอดจนสามารถ
ผลักดันประเด็นสําคัญภายใต้แนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทย ทั้งในด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ความเช่ือมโยง การเสริมสร้างสถาปัตยกรรมของภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางและ
ความร่วมมือในสาขาต่างๆ ส่วนในด้านการหารือทวิภาคี ไทยสามารถผลักดันความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี
ในสาขาที่เอ้ือต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การค้าการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการนํ้า ความ
ร่วมมือในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
การลงทุนในพ้ืนที่ EEC และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี 

เพ่ือให้ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3  และการหารือทวิ
ภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงมีประเด็นที่ต้องมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รับทราบ
และจะติดตามความคืบหน้าและดําเนินการตามผลการประชุมฯ ในส่วนที่เก่ียวข้อง โดยสํานักงานส่งเสริมการ
ลงทุนได้ดําเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุนจากสาธารณรัฐเกาหลีในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพให้มาลงทุน 
ในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง และยินดีให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ในการผลักดันและสนับสนุนการลงทุนของสาธารณรัฐ
เกาหลี ในพ้ืนที่ EEC และในพ้ืนที่เฉพาะสําหรับนักลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีในนิคมอุตสาหกรรมต่อไป ทั้งน้ี ยังให้เพ่ิม 
 

กระทรวง... 
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 2 ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เศรษฐกิจ-สังคม 6 การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นาปี ปีการผลิต 2562/63 
8 ขออนุมัติดําเนินโครงการปรับปรุงคลองยม – น่าน จังหวัดสุโขทัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9 ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการก่ิวคอหมา จังหวัดลําปาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ 20 ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของนายกรัฐมนตรีเพ่ือเข้าร่วมการประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งท่ี 3 และการหารือ
ทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี

21 ผลการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสครั้งสุดท้าย ประจําปี 2562 และผลการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ ประจําปี 2563 

หมายเหต การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ การขบเคลอนการพฒนางาน : มตงานเชงคุณภาพ
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http://www.thaigov.go.th                                                    เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 
 
  วันน้ี (7 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ  ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล   
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย
 
1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา  
  12  แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นอากรขาเข้า 
  ยาสูตรผสมที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์)    
2.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….    
3.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามใน 
  การนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….    
4.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ เงิน  
  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ ..)  
  พ.ศ. ….     
5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ 
  รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
   

เศรษฐกิจ - สังคม
 
6.  เรื่อง  การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63  
  (เพ่ิมเติม) 
7.  เรื่อง  ขออนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตาม 
  พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ให้มีคุณภาพ   
8.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการปรับปรุงคลองยม – น่าน จังหวัดสุโขทัย  
9.   เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการก่ิวคอหมา จังหวัดลําปาง  
10.  เรื่อง  การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  
11.  เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัด 
  นครราชสีมา (คณะกรรมการติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่
  จังหวัดนครราชสีมา)  
12.   เรื่อง   รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2561  
13.  เรื่อง   การปรับการเปิดภาคเรียนที่หน่ึง ปีการศึกษา 2563 
14.  เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
  นา 2019 (COVID-19) เพ่ิมเติม  
15.      เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน : กรณีการ
 แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ห้วงวันที่ 31 มีนาคม-6 เมษายน 2563  
16.  เรื่อง  ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพ่ือ 
  บริหารจัดการหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
  (COVID-19)    
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17. เรื่อง ขออนุมัติอัตราข้าราชการต้ังใหม่ และมาตรการเพ่ิมสิทธิประโยชน์อ่ืนสําหรับบุคลากรกระทรวง 
  สาธารณสุข รองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  
  โรคโควิด 19  
 

ต่างประเทศ
 
18.  เรื่อง ขอความเห็นชอบการให้สัตยาบันเพ่ือเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 
19.  เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
  ป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอ่ืน ค.ศ. 1972 
20.  เรื่อง  ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของนายกรัฐมนตรีเพ่ือเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน- 
  สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี 
21.  เรื่อง  ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสคร้ังสุดท้าย ประจําปี 2562 และผลการประชุม 
  เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ ประจําปี 2563  
 

แต่งต้ัง
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงสาธารณสุข)     
23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
  (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)    
24.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี 
  และเคร่ืองประดับแห่งชาติ   
25.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม  
26.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  
27.  เรื่อง  การโอนข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
   

.............. 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง) 

 
 
 
 
 
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12              
แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสมที่ใช้ผลิตยา
ต้านไวรัสเอดส์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  
   1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) 
เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้   
   2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  3. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย    
   กค. เสนอว่า   
  1. ปัจจุบันยาสูตรผสม เช่น โลปินาเวียร์และริโทนาเวียร์ สูตรผสมสําหรับใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์
ตามประเภทย่อย 3003.90 ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มีอัตรา
อากรขาเข้าร้อยละ 10 ส่วนยาสําเร็จรูปสูตรผสมต้านไวรัสเอดส์ตามประเภทย่อย 3004.90 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า 
ประกอบกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ผู้นําเข้าสินค้าสูตรผสมดังกล่าวเพ่ือนํามาผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ จึงขอให้ กค. 
พิจารณายกเว้นอากรขาเข้าสําหรับโลปินาเวียร์และริโทนาเวียร์ สูตรผสม ด้วย   
   2. กค. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรม
ศุลกากร อภ. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมาคมอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 และ 27 พฤศจิกายน 2562 แล้ว และเห็นควรยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสม (ประเภท
ย่อย 3003.90) ที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์เท่านั้น โดยไม่จํากัดเฉพาะแต่สินค้าโลปินาเวียร์และริโทนาเวียร์ สูตรผสม 
เพ่ือให้ผู้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์มีความคล่องตัวในการเลือกใช้วัตถุดิบ สําหรับการพิจารณายกเว้นอากรขาเข้าสินค้า           
ยาสูตรผสมท่ีใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ที่รักษาโรคอ่ืนได้ จะต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลยาในรายละเอียดเพ่ิมเติม
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศ ทั้งน้ี การยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสม (ประเภทย่อย 3003.90) ที่ใช้ผลิต
ยาต้านไวรัสเอดส์เท่าน้ัน สามารถดําเนินการได้โดยการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)   
  3. กค. ได้ดําเนินการจัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรา 27 
และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งการยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสม 
(ประเภทย่อย 3003.90) ที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์เท่าน้ัน จะทําให้สูญเสียรายได้ภาษีอากรประมาณ 50 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตามการยกเว้นอากรดังกล่าวจะส่งผลให้ลดการนําเข้ายาต้านไวรัสเอดส์สําเร็จรูป ลดภาระต้นทุนการผลิตยา
ต้านไวรัสเอดส์ และเพ่ิมการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์   
  สาระสําคัญของร่างประกาศ   
  ยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสม (ประเภทย่อย 3003.90) ที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์เท่าน้ัน ตามบัญชี
ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
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ต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป   
  กษ. เสนอว่า   
  1. ได้มีกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 โดยในข้อ 2 กําหนดให้จังหวัดชลบุรีมีเขต
ทะเลชายฝั่ง ดังน้ี   
    1.1 ระยะสามไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลท่ีนํ้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง   
   1.2 ระยะหน่ึงจุดหกไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลท่ีนํ้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณ 
ชายเกาะ ทั้งน้ี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงหมายเลข 2/9  
  2. โดยที่แผนที่ท้ายกฎกระทรวงหมายเลข 2/9 ตามข้อ 1. ได้กําหนดแนวเขตทะเลชายฝั่งเป็นเส้น
โค้งเว้าตามแนวชายฝั่งทะเล มีผลทําให้เกิดความไม่ชัดเจนและเป็นปัญหาสําหรับชาวประมงในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาประโยชน์ขัดแย้งระหว่างประมงพ้ืนบ้านและประมง
พาณิชย์ และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าในเขตทะเลชายฝ่ังให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและ
สามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืน จึงสมควรปรับปรุงแนวเขตทะเลชายฝั่งและแผนที่แนวเขตทะเลชายฝั่งท้าย
กฎกระทรวงหมายเลข 2/9 ในส่วนจังหวัดชลบุรีเสียใหม่ ดังน้ี  
    2.1 เขตทะเลชายฝั่ง  
     (1) เดิม “ระยะสามไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่นํ้าทะเลจรดแผ่นดิน
บริเวณชายฝั่ง” เป็น “ระยะสองจุดเจ็ดหน่ึงไมล์ทะเลถึงสามจุดเจ็ดเจ็ดไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลท่ีนํ้าทะเล
จรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง”   
     (2) เดิม “ระยะหน่ึงจุดหกไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลท่ีนํ้าทะเลจรดแผ่นดิน
บริเวณชายเกาะ” เป็น “ระยะหนึ่งจุดห้าห้าไมล์ทะเลถึงสองจุดสามสามไมล์ทะเลจากแนวชายฝ่ังทะเลที่นํ้าทะเลจรด
แผ่นดินบริเวณชายเกาะ”   
   2.2 แผนที่ท้ายกฎกระทรวงหมายเลข 2/9 เดิม “เส้นโค้งเว้าตามแนวชายฝั่งทะเล” เป็น 
“เส้นตรงลากผ่านจุดพิกัด” ตามเขตทะเลชายฝั่ง   
ทั้งน้ี การกําหนดระยะแนวเขตทะเลชายฝั่งดังกล่าวไม่เกินระยะที่กฎหมายกําหนด   
  3. การปรับปรุงระยะแนวเขตทะเลชายฝั่งและแผนที่ท้ายกฎกระทรวงดังกล่าวได้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ได้
เห็นชอบด้วยแล้ว  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง    
   กําหนดให้จังหวัดชลบุรีมีเขตทะเลชายฝั่ง ดังน้ี  
  1. ระยะสองจุดเจ็ดหน่ึงไมล์ทะเลถึงสามจุดเจ็ดเจ็ดไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลท่ีนํ้าทะเลจรด
แผ่นดินบริเวณชายฝั่ง  
   2. ระยะหน่ึงจุดห้าห้าไมล์ทะเลถึงสองจุดสามสามไมล์ทะเลจากแนวชายฝั่งทะเลที่นํ้าทะเลจรด
แผ่นดินบริเวณชายเกาะ  
 
3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับ
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ข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรับ
ข้อสังเกตของกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
  สาระสําคัญของร่างประกาศ   
  1. กําหนดบทนิยาม “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เศษ (ไม่รวมเศษจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบซึ่งได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอร่ีอ่ืน ๆ สวิตซ์ที่มี
ปรอทเป็นองค์ประกอบในการทํางาน เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอ่ืน ๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่
มีสารพีซีบี หรือที่ปนเป้ือนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะก่ัว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ซึ่งเป็นของเสียเคมีวัตถุ ตามบัญชี 
5.2 ลําดับที่ 2.18 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ตามกฎหมายว่า
ด้วยวัตถุอันตราย   
   2. กําหนดข้อห้าม ให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 84 และประเภท 85 
เฉพาะรหัสสถิติ 899 ตามตารางที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร   
  3. กําหนดให้มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ในกรณีสงสัยว่าสินค้าใดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ พณ. พิจารณาโดยนําความเห็นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมศุลกากรมาประกอบด้วย  
 
4. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ เงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ   
  1. กําหนดบทนิยาม ดังน้ี    
    1.1 “เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าพนักงานผู้สืบสวน
จับกุมหรือตรวจยึดเก่ียวกับคดียาเสพติด รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมดําเนินการ จนนําไปสู่การจับกุมหรือตรวจยึด 
โดยเป็นข้าราชการตํารวจ ข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือน ในระดับตําแหน่งที่กําหนด และให้รวมถึงเจ้า
พนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนที่สามารถขยายผลจนจับกุมผู้กระทําความผิดได้    
    1.2 “การขยายผล” หมายความว่า การสืบสวนหรือสอบสวนขยายผลจากคดียาเสพติดที่มี
หรือเคยมีของเจ้าหน้าที่จนนําไปสู่การจับกุมผู้บงการหรือนักค้ายาในคดียาเสพติดรายสําคัญ    
    1.3 “คดียาเสพติดรายสําคัญ” เช่น คดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ฐานผลิต นําเข้า ส่งออก 
จําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง และต้องมีพฤติการณ์ดําเนินเป็นเครือข่าย หรือผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น   
  2. กําหนดให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเมื่อเจ้าพนักงานได้ดําเนินคดีตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังน้ี   
   2.1 คดีที่ยึดได้แต่ยาเสพติดให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจํานวนเงินที่คํานวณได้
จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งงดการสอบสวน สั่งไม่ฟ้อง หรือมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง ทั้งน้ี  
หากสามารถขยายผลได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้จ่ายเงินค่าตอบแทน ดังนี้   
    2.1.1 กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนขยายผลไปจับกุม
เจ้าของยาเสพติด ผู้ร่วมกระทําความผิด ผู้สั่งการ หรือนายทุน ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจํานวนเงิน
ที่คํานวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง    
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    2.1.2 กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนขยายผลไปจับกุม
เครือข่ายยาเสพติดเป็นคดีใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนได้รับเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 
ของจํานวนเงินที่คํานวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง   
   2.2 คดีที่จับกุมได้ผู้ต้องหาและยาเสพติดของกลางให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 50 
ของจํานวนเงินที่คํานวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง แต่หากพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องให้
จ่ายเงินค่าตอบแทนโดยคํานวณจากปริมาณยาเสพติดร้อยละ 25 ของจํานวนเงินตามสิทธิที่จะได้รับ ทั้งนี้ หาก
สามารถขยายผลได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้จ่ายเงินค่าตอบแทน ดังนี้  
    2.2.1 กรณีเป็นการจับกุมผู้ต้องหารายสําคัญให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 
ของจํานวนเงินที่คํานวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง   
    2.2.2 กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนขยายผลไปจับกุม
เจ้าของยาเสพติด ผู้ร่วมกระทําความผิด ผู้สั่งการหรือนายทุน ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจํานวนเงินที่
คํานวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง   
    2.2.3 กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักสอบสวนขยายผลไปจับกุม
เครือข่ายยาเสพติดเป็นคดีใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนได้รับเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 
ของจํานวนเงินที่คํานวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง ทั้งน้ี เม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 
100 ของจํานวนเงินที่คํานวณได้จากปริมาณยาเสพติด   
  3. กําหนดให้ในกรณีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาข้อหาจําหน่าย โดยมีพฤติการณ์จําหน่ายยา
เสพติดให้กับเด็กหรือเยาวชนในหมู่บ้าน ชุมชน ให้จ่ายเงินเพิ่มอีกคดีหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท  
 
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย 
หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับของ
ที่นําเข้ามาเพ่ือใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  เป็นการยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเข้ามาเพ่ือใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใด ทั้งน้ี ตามรายการท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยแก้ไข
วันใช้บังคับจากเดิม “ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 
2563” เป็น “ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563” เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563    
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
6. เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 
(เพิ่มเติม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอดังน้ี 
  1. รับทราบการขยายเป้าหมายปริมาณข้าวเปลือก ขยายวงเงินสินเช่ือและขยายระยะเวลาการจัดทํา
สัญญาเงินกู้ ตามโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 เ พ่ิมเติม ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) 
  2. เห็นชอบการจัดสรรวงเงินโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 วงเงิน
รวมทั้งสิ้น 682.86 ล้านบาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอจัดสรรวงเงินจาก
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งบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือชําระคืนต้นทุนเงินและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินโครงการฯ จนกว่าจะ
ชําระเสร็จสิ้น 
  3. รับทราบการขอรับจัดสรรค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกของโครงการสินเช่ือชะลอ 
การขายข้าวเปลือก (เพ่ิมเติม) วงเงิน 750.00 ล้านบาท จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) โดยให้ พณ. 
ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป 
  สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระต่องบประมาณน้ัน ให้ ธ.ก.ส. จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามผลการดําเนินงานจริงต่อไป  
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  นบข. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติเก่ียวกับ 
การขออนุมัติการดําเนินโครงการฯ (เพ่ิมเติม) ที่ ธ.ก.ส. เสนอ ดังน้ี 
   1. รับทราบผลการดําเนินโครงการฯ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดังน้ี 

ผลการดําเนนิการ จํานวน 
(ราย)

ปริมาณข้าวเปลือก 
(ตัน)

สินเชื่อ 
(ล้านบาท)

1) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับสินเชื่อแล้ว 142,884 950,310.20 9,958.72
2) ข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติสินเช่ือในระบบ
การจ่ายสินเช่ือตามโครงการฯ ของ ธ.ก.ส. 
แล้ว รอการโอนเข้าบัญชี 

13,929 82,962.00 829.62

3) ข้อมูลผู้ เข้าร่วมโครงการซ่ึงยังมิได้
บันทึกข้อมูลเตรียมการจ่ายในระบบการ
จ่ายสินเช่ือของ ธ.ก.ส. 

60,427 421,166.00 4,211.66

รวม 217,240 1,454,438.20 15,000.00 
 
   2. เห็นชอบการปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อ และขยาย
ระยะเวลาการจัดทําสัญญาเงินกู้ ของโครงการฯ ดังน้ี 

การปรับเพิ่ม/ขยาย เดิม มติคณะรฐัมนตรี 
(11 ธันวาคม 2562) 

เป็น 
(เสนอในคร้ังนี้) 

1) ปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณข้าวเปลือก
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

1 ล้านต้น 1.5 ล้านตัน 

2) ปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อตามโครงการฯ 10,000 ล้านบาท 15,000 ล้านบาท 
3) ขยายระยะเวลาการจัดทําสัญญาเงินกู้
ตามโครงการฯ 

สิ้นสุดวันที ่
29 กุมภาพันธ์ 2563 

สิ้นสุดวันที ่
30 เมษายน 2563 (ภาคใต้ ถึงวันที่ 31 

กรกฎาคม 2563) 
 
   3. เห็นชอบการจัดสรรวงเงินโครงการฯ (เพิ่มเติม) โดยให้ ธ.ก.ส. ประสาน สงป. ในการ
ขอรับจัดสรรวงเงินจากงบประมาณ ปี 2564 และปีถัด ๆ ไป วงเงินรวมทั้งสิ้น 682.86 ล้านบาท ตามที่ ธ.ก.ส. 
เสนอ เพ่ือให้การดําเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้รัฐบาลรับภาระเงินชดเชยดอกเบ้ียให้ ธ.ก.ส. 
จากการให้สินเช่ือเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรตามโครงการฯ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท 12 เดือน 
ของ ธ.ก.ส. บวก 1 ต่อปี รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการระบายข้าว ได้แก่ ค่าขนย้ายข้าวเปลือก ต้นทุนเงิน 
ค่าขนย้ายข้าว และส่วนต่างภาระขาดทุนจากการระบายข้าว โดยจําแนกเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี   
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รายการ วงเงิน (ล้านบาท)
1) ค่าชดเชยดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 ซึ่งเป็น
อัตราที่ กค. สงป. และ ธ.ก.ส. ทําความตกลงในการชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. และ กค.  
ได้นําผลการตกลงเสนอคณะรฐัมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

117.50 

2) ค่าบริหารโครงการฯ ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน ของวงเงินสินเช่ือที่
เพ่ิมขึ้น (5,000 ล้านบาท)   

50.00 

3) ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการระบายข้าว ได้แก่ ค่าขนย้ายข้าวเปลือก ต้นทุนเงินค่าขนย้ายข้าว
และส่วนต่างภาระขาดทุนจากการระบายข้าว 

515.36 

รวม 682.86 
โดยมอบหมายกรมการค้าภายในในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   4. เห็นชอบการขอรับจัดสรรค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกโครงการฯ 
(เพิ่มเติม) วงเงิน 750 ล้านบาท จาก คชก. เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกให้เกษตรกรที่เก็บ
ข้าวไว้ในยุ้งฉาง ตันละ 1,500 บาท และสําหรับสถาบันเกษตรกรที่รับฝากได้รับตันละ 1,500 บาท (จําแนกเป็น
สถาบันเกษตรกรได้รับตันละ 1,000 บาท และให้เกษตรกรที่นําข้าวมาฝากเก็บกับสถาบันเกษตรกรตันละ 500 บาท) 
(ตามข้อ 3) ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเพ่ิมเป้าหมายปริมาณข้าวเปลือกจาก 1 ล้านตัน เป็น 1.5 ล้านตัน ทั้งน้ี ต้อง
เก็บข้าวไว้อย่างน้อย 1 เดือน ระยะเวลาไถ่ถอน 5 เดือน โดยมอบหมาย ธ.ก.ส. จัดทํารายละเอียดการขอรับจัดสรร
งบประมาณจาก คชก. และนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรพิจารณาต่อไป 
   5. การดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวของรัฐบาลเป็นกลไกหน่ึงที่ส่งผลให้ราคา
ข้าวเปลือกที่เกษตรกรจําหน่ายได้มีเสถียรภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายการชดเชยเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว โดยเมื่อเปรียบเทียบราคาข้าวเปลือกในช่วงปัจจุบันกับก่อนดําเนินโครงการสินเช่ือชะลอการขาย
ข้าวเปลือก (ปลายเดือนพฤศจิกายน 2562) พบว่า ราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นทุกชนิด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ราคา ชนิดขา้วเปลือก (บาท/ตัน) 
หอมมะล ิ เจ้า ปทุมธาน ี เหนียว 

ก่อนการดําเนินโครงการฯ 
(ปลายเดือนพฤศจิกายน 
2562) 

14,300 - 14,800 7,400 – 7,800 8,600 – 9,500 15,300 – 16,300 

ปัจจุบัน (17 มีนาคม 2563) 14,800 – 15,300 8,500 – 9,400 9,700 – 10,000 15,700 – 16,900
เปลี่ยนแปลง (%) 3.44 17.76 8.84 2.52 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาราคาตลาดข้าวเปลือกหอมมะลิพบว่า ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว และ
ข้าวเปลือกเหนียวยังคงมีความผันผวนด้านราคา 
   6. พณ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือก
นาปี ปี 2562/63 เป็นเกษตรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ ซึ่งยังเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางและยังมีความประสงค์ขอรับสินเช่ือตามโครงการฯ เน่ืองจากขณะน้ีราคา
ข้าวเปลือกหอมมะลิยังอยู่ในภาวะชะลอตัวเมื่อเทียบกับข้าวชนิดอ่ืน ๆ และข้าวเปลือกเหนียวยังคงมีความผันผวนจึง
ควรขยายเป้าหมายปริมาณข้าวเปลือก ขยายวงเงินสินเช่ือ และขยายระยะเวลาการจัดทําสัญญาเงินกู้ตามโครงการฯ 
เพ่ือเป็นการชะลอการขายข้าวเปลือกหอมมะลิและเพ่ือจะรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ 
   7. พณ. ได้จัดทํารายละเอียดข้อมูลตามมาตรา 27 และ 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น ชะลอปริมาณ
ข้าวเปลือกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดในฤดูเก็บเก่ียวไม่ให้เกินความต้องการตลาด ซึ่งจะทําให้ราคาตลาดข้าวเปลือก 
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มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นและเกษตรกรมีช่องทางเลือกในการตัดสินใจที่จะจําหน่ายหรือเก็บรักษาข้าวเปลือกของตนเองไว้
ที่ยุ้งฉางซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตข้าวเปลือกและเก็บรักษาข้าวเปลือกให้มีคุณภาพ 
 
7. เรื่อง ขออนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตาม
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน
โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มี
คุณภาพ แผนระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567) เพ่ือให้การอุดหนุนด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ สื่อ
อุปกรณ์และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตาม
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยต้ังงบประมาณ
เป็นรายปี ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง   
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ โดยโครงการดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จํานวน 16 แห่ง (สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ได้รับการอุดหนุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสให้แก่เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนที่ให้ได้รับการศึกษาที่ดีทั้งความรู้ด้านศาสนาอิสลาม ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามใน
ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในวิชาสามัญและการฝึกทักษะอาชีพ อันจะนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใน
ส่วนของการดําเนินโครงการน้ัน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ดังน้ัน เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสามารถดําเนินการได้
อย่างต่อเน่ืองและเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ศธ. จึงขอ
อนุมัติหลักการโครงการฯ แผนระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567) ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 245.239 ล้าน
บาท ประกอบด้วย (1) งบลงทุน 185.019 ล้านบาท สําหรับการพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพของโรงเรียน ได้แก่ 
การก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารหอพักนักเรียน อาคารฝึกอาชีพ รวมท้ังการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนและการฝึกอาชีพ และ (2) งบรายจ่ายอ่ืน 60.220 ล้านบาท (ประมาณปีละ 12.044 ล้านบาท) เพ่ือจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการพัฒนาผู้เรียน   
ทั้งน้ี คณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2562 มีมติรับทราบการขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการดังกล่าวตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้เห็นชอบในหลักการโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ด้วยแล้ว  
 
8. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการปรับปรุงคลองยม – น่าน จังหวัดสุโขทัย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทาน ดําเนินการ
โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ภายในกรอบวงเงิน 2,875 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) ตามที่ กษ. เสนอ สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ให้ใช้จ่ายจากรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จํานวน 70,000,000 บาท ที่ได้จัดสรร
งบประมาณรองรับไว้แล้ว ส่วนที่เหลือ ให้กรมชลประทานจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามความสามารถในการใช้จ่าย และการก่อหน้ีผูกพันภายในปีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
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ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเคร่งครัด เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตาม
ขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ. รายงานว่า   
  1. ปัจจุบันแม่นํ้ายมเป็นแม่นํ้าสายหลักเพียงสายเดียวที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการภายในลุ่มนํ้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ําท่วมและนํ้าแล้งเป็นประจําทุกปี โดยเฉพาะลุ่มนํ้ายมตอนล่างในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศ
แล้วพบว่า ทางตอนบนของแม่นํ้ายมมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บนํ้า แต่เน่ืองจากอุปสรรคทางด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมจึงยังไม่สามารถพัฒนาเขื่อนขนาดใหญ่เพ่ือเก็บกักนํ้า ประกอบกับภูมิประเทศตอนกลางและตอนล่าง
ของแม่นํ้ายมเป็นที่ราบสภาพเรียวเล็กลงกว่าตอนบน เมื่อเกิดฝนตกหนักทางตอนบน มวลนํ้าจะไหลบ่าลงมาสู่
ตอนล่างอย่างรวดเร็ว เข้าท่วมพ้ืนที่เกษตรกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ เช่น เทศบาลเมืองสุโขทัย ซึ่งมีมูลค่าความ
เสียหายค่อนข้างมากประมาณปีละไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท    
   2. ปริมาณน้ําในแม่นํ้ายมท่ีไหลผ่านอําเภอศรีสัชนาลัย มีปริมาณเฉล่ีย 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที สามารถบริหารจัดการนํ้าออกสู่คลองสาขาได้ 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลออกด้านซ้ายสู่คลองหกบาท
และคลองยม – น่าน 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัย 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เกินกว่า
ความสามารถที่แม่นํ้ายมบริเวณดังกล่าวจะรองรับได้ที่ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงทําให้เกิดปัญหาอุทกภัยเป็น
ประจําทุกปี ดังน้ัน เพ่ือบรรเทาปัญหาดังกล่าว กรมชลประทานจึงต้องมีการบริหารจัดการนํ้าในแม่นํ้าสายหลัก โดยได้
พิจารณาใช้แนวทางการตัดยอดนํ้าบางส่วนออกจากแม่นํ้าสายหลัก เพ่ือควบคุมปริมาณนํ้าที่ไหลผ่านพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับนํ้าได้ โดยจะดําเนินการปรับปรุงคลองหกบาทพร้อมกับขุดคลองชักนํ้า (ชักนํ้าจากแม่นํ้า
ยมลงสู่คลองหกบาท) เพ่ือให้สามารถรับนํ้าได้เพ่ิมขึ้นเป็น 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และแบ่งการระบายน้ําจาก
คลองหกบาทออกเป็น 2 ทาง ได้แก่   
   1) ระบายไปทางคลองยม – น่าน ที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถระบายน้ําได้ 300 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมขุดช่องลัดลงแม่นํ้าน่าน เพ่ือชักนํ้าจากคลองยม – น่านลงสู่แม่นํ้าน่าน   
   2) ระบายไปสู่คลองยมเก่า ซึ่งสามารถระบายน้ําได้ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   
ทั้งน้ี การปรับปรุงคลองหกบาทดังกล่าวจะทําให้ปริมาณนํ้าที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยลดลงเหลือเพียง 550 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที (เท่ากับความสามารถที่รับได้ของแม่นํ้ายมท่ีไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยในสภาวะปกติ) จึงช่วยบรรเทา
ปัญหาปริมาณนํ้าจากแม่นํ้ายมเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่เมืองสุโขทัยและพ้ืนที่การเกษตร นอกจากน้ี ยังสามารถเก็บกักนํ้า
ไว้ในคลองเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้อีกด้วย   
  3. รายละเอียดของโครงการสรุปได้ดังน้ี  

หัวข้อ รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ  

5 ปี (ปี 2563 – 2567)  

ที่ต้ังโครงการ  จุดรับนํ้าเข้า (คลองหกบาท) อยู่ที่ตําบลป่ากุมเกาะ อําเภอสวรรคโลก จงัหวัดสุโขทัย และจุด
ระบายนํ้าลงแม่นํ้าน่าน (ปลายคลองยม - น่าน) อยู่ที่ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

งานปรับปรุงคลอง
ระบายน้ํา  

- งานปรับปรุงคลองหกบาท (กม. 2+600 ถงึ กม. 5+700) ความยาว 3.10 กิโลเมตร เพ่ือให้
สามารถรับนํ้าได้ จากเดิม 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดย
ปรับปรุงเป็นคลองดาดคอนกรีต พร้อมก่อสร้างถนนลาดยางและถนนดินลูกรัง 
- งานปรับปรุงคลองยม - น่าน (กม. 0+000 ถึง กม. 34+850) ความยาว 34.850 กิโลเมตร 
เพ่ือให้สามารถรับนํ้าได้ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยปรับปรุงเป็นคลองดาดคอนกรีต พร้อม
ก่อสร้างถนนลาดยางและถนนดินลูกรัง 
- งานขุดคลองชักนํ้าและอาคารประกอบ 2 จุด ได้แก่ (1) งานขุดคลองชักนํ้าจากแม่นํ้ายมลงคลอง
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หกบาท บริเวณ กม. 2+600 ความยาว 400 เมตร ให้สามารถรับนํ้าได้ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ําใหม่ 1 แห่ง (2) งานขุดคลอง 1 ซา้ย เพ่ือชักนํ้าจากคลองยม 
- น่าน บริเวณ กม. 34+850 ลงแม่นํ้าน่าน ความยาว 450 เมตร ให้สามารถรับนํ้าได้ 300 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
- งานป้องกันตลิ่งประตูระบายนํ้าคอรุม โดยปรับปรุงตลิ่งด้านท้ายประตูระบายนํ้าคอรุม ซึ่งเป็นจุด
ที่คลองยม – น่านไหลมาบรรจบกับแม่นํ้าน่าน ความยาวประมาณ 120 เมตร   

งานก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคาร
ประกอบตามแนว
คลอง  

- งานก่อสร้างประตูระบายนํ้า 2 แห่ง และงานปรับปรุงประตูระบายนํ้า 3 แห่ง เพ่ือใหส้ามารถ
รองรับปริมาณนํ้าจากการปรับปรุงคลองได้  
- งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ 8 แห่ง และงานก่อสร้างสะพานรถไฟ 1 แห่งเพ่ือใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรเช่ือมระหว่าง 2 ฝั่งคลอง  
- งานร้ือถอนฝายเดิมที่กีดขวางทางนํ้า 
- งานก่อสร้างท่อระบายนํ้าปากคลองและอาคารรับนํ้า  
- งานก่อสร้างท่อส่งนํ้าข้ามคลอง

สถานภาพ
โครงการ 

- การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2547  
- การสํารวจ-ออกแบบ ดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2560  
- การจัดหาที่ดิน อยู่ระหว่างการสํารวจปักหลักเขต สามารถเร่ิมดําเนินการได้ทันทีหลังจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหดํ้าเนินโครงการฯ  
- การก่อสร้าง เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567  
- การมสี่วนร่วมของประชาชน ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับท้องถิ่น รับฟัง
ความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน รวมถึงการประชุมช้ีแจงแก่ผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรม รวมถึงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

ประโยชน์ของ
โครงการ  

- เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอสวรรคโลก จงัหวัดสุโขทัย และอําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ครอบคลุม 15 ตําบล 27 หมู่บ้าน 5,340 ครัวเรือน  
- เพ่ือกักเก็บนํ้าในแนวคลองไว้ใช้เพ่ืออุปโภค บริโภค เพ่ือทําการเกษตรและการปศุสัตว์ในช่วงฤดู
แล้ง ครอบคลมุพ้ืนที่ 7,300 ไร่  
- ทําให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น  

การวิเคราะห์
ผลตอบแทนดา้น
เศรษฐศาสตร ์ 

- อัตราคิดลด ร้อยละ 9  
- มลูค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 151.79 ล้านบาท  
- อัตราผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (B/C Ratio) 1.080  
- อัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return: EIRR) ร้อยละ 9.660  
หมายเหตุ: ค่า EIRR สูงกว่าอัตราคิดลด ดังน้ัน โครงการฯ จึงมีความคุ้มค่าที่จะลงทุน  

   4. กษ. แจ้งว่า โครงการฯ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าซึ่งไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ กษ. โดยกรมชลประทานได้กําหนดให้จัดทําแผนงานป้องกัน แก้ไข และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแผนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนการดําเนินงานข้างต้นให้แก่
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ วงเงินงบประมาณ 20 ล้านบาท (สําหรับดําเนินงานช่วง
ปีงบประมาณ 2564-2567 ปีละ 5 ล้านบาท) นอกจากน้ี การดําเนินการก่อสร้างโครงการฯ จะทําให้เกิดผลกระทบต่อ
ที่ดินและทรัพย์สินของราษฎร ซึ่ง กษ. โดยกรมชลประทานได้เตรียมมาตรการในการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินไว้ใน
แผนงานโครงการด้วยแล้ว  
 
  



 

 

 

12 

9.  เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการก่ิวคอหมา จังหวัดลําปาง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการก่ิวคอหมา จังหวัดลําปาง จากเดิม 14 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2561) เป็น 17 ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2564) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่
ได้รับอนุมัติไว้เดิม 3,670.50 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (กษ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ. รายงานว่า 
  1. โครงการก่ิวคอหมา จังหวัดลําปาง ต้ังอยู่ที่อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ประกอบด้วย  
การก่อสร้างเข่ือนหัวงานและอาคารประกอบ และระบบชลประทาน ดังน้ี  
   1.1 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ  ดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน
สามารถกักเก็บนํ้าได้ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย  
    (1) เขื่อนหลัก (Main dam) ชนิดดินถมบดอัดแน่นแบ่งส่วนความยาว 500 เมตร 
ความสูง 43.50 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร  
    (2) ทํานบดินปิดช่องเขาตํ่า (Saddle dam) ชนิดดินถมบดอัดแน่นเน้ือเดียว  
ความยาว 300 เมตร ความสูง 15.50 เมตร สันเขื่อนกว้าง 3 เมตร  
    (3) อาคารประกอบ ได้แก่ อาคารระบายนํ้าล้น (Service apillway) อาคารรับนํ้า 
(Inclined intake) อาคารส่งนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าและอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม และถนนลาดยางเช่ือมระหว่างเข่ือน
หลักกับทํานบดินปิดช่องเขาตํ่า  
   1.2 ระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งสิ้น 90,200 ไร่ ประกอบด้วย  
    (1) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 1 พ้ืนที่ชลประทาน 12,000 ไร่  ดําเนินการ
แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2555 
    (2) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 2 พ้ืนที่ชลประทาน 8,000 ไร่ ดําเนินการแล้ว
เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2558 
    (3) ระบบชลประทานก่ิวลม 3 ระยะที่ 1 พ้ืนที่ชลประทาน 5,000 ไร่ ดําเนินการ
แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2554 
    (4) ระบบชลประทานก่ิวลม 3 ระยะที่ 2 พ้ืนที่ชลประทาน 18,000 ไร่ ดําเนินการ
แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2555 
    (5) ระบบชลประทานก่ิวลม 3 ระยะที่ 3 พื้นที่ชลประทาน 47,200 ไร่                
อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
  2. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (22 กุมภาพันธ์ 2555) อนุมัติการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
รายการระบบชลประทานก่ิวลม 3 ระยะที่ 3 โครงการก่ิวคอหมา จังหวัดลําปาง น้ัน กรมชลประทานได้ว่าจ้างผู้รับ
จ้างก่อสร้างระบบชลประทานดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 วงเงินสัญญา 197.64 ล้านบาท อายุสัญญา 
900 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 18 ตุลาคม 2555 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 เมษายน 2558 ต่อมา กรมชลประทานได้อนุมัติให้มี
การขยายอายุสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี (25 พฤศจิกายน 2556) เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเน่ืองมาจากการปรับค่าจ้างขั้นตํ่า 300  บาท 
เป็นเวลา 150 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ปัจจุบันมีผลงานสะสม ร้อยละ 42.36 
  3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ สําหรับรายการระบบชลประทานก่ิวลม 3 ระยะที่ 3 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลําปาง จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
  4. การก่อสร้างระบบชลประทานก่ิวลม 3 ระยะที่ 3 โครงการก่ิวคอหมา จังหวัดลําปาง ล่าช้ากว่า
แผนงานท่ีวางไว้ เนื่องจากการดําเนินการมีปัญหาและอุปสรรค  กล่าวคือ สภาพภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไป  ทําให้แบบก่อสร้างที่ออกแบบไว้เดิมไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ จึงมีความ
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เป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างให้มีความสอดคล้องกับภูมิประเทศและมีความเหมาะสมกับทางด้านวิศวกรรม เพ่ือให้การ
ใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการและมีผลกระทบต่อราษฎรในพ้ืนที่น้อยที่สุด  ซึ่งปัจจุบันดําเนินการแก้ไขแบบ
ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาจากการแก้ไขแบบและออกแบบเพิ่มเติม 
  5. การแก้ไขสัญญาส่งผลให้วงเงินในสัญญาเพิ่มขึ้น จากวงเงินในสัญญาเดิม 197.64 ล้านบาท 
เป็น 203.68 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 6.04 ล้านบาท ซ่ึง กษ. แจ้งว่า สงป. ได้เห็นชอบความ
เหมาะสมของราคาการเพิ่มวงเงินในสัญญาก่อสร้างรายการดังกล่าวแล้ว  ตามหนังสือ สงป. ที่ นร. 0718/18328 
ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยการเพ่ิมวงเงินดังกล่าว อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อหน้ีผูกพัน            
ข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ กรมชลประทานจึงต้องนําเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือขออนุมัติการ
ขยายระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2561 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-
2563 ก่อนลงนามในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม ตามนัยข้อ 7 (2) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
  6. จากข้อเท็จจริงข้างต้น กษ. โดยกรมชลประทาน จึงมีความจําเป็นต้องปรับแผนการดําเนิน
โครงการและขยายระยะเวลาโครงการก่ิวคอหมา จังหวัดลําปาง ออกไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ัน กษ. จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการ
ก่ิวคอหมา จังหวัดลําปาง จากเดิม 14 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2561) เป็น 17 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548- 
2564) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิมจํานวน 3,670.50 ล้านบาท  
 
10. เรื่อง การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง 
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้
บังคับต่อไป ซึ่งเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 88 ที่
บัญญัติให้ในการพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและพิจารณา
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละอาชีพตามมาตรฐานฝีมือที่กําหนดไว้โดยวัดค่าทักษะ ฝีมือ 
ความรู้ และความสามารถ แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าที่คณะกรรมการค่าจ้างกําหนด และให้คณะกรรมการ
ค่าจ้างประกาศกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือโดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา            
ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี   
   1. คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จํานวน 
13 คณะ เพ่ือพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จํานวน 13 กลุ่มสาขาอาชีพ/กลุ่มอุตสาหกรรม           
รวม 64 สาขาอาชีพ โดยพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างจากลักษณะการทํางาน การจ่ายค่าจ้างจริงในตลาดแรงงาน 
ความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง รวมทั้งสถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในแต่ละสาขาอาชีพ และจัดทํา            
ร่างอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเสนอคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 แล้ว ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุด
ที่ 20 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจํานวน    
13 กลุ่มสาขาอาชีพ/กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 64 สาขาอาชีพ โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563          
เป็นต้นไป ดังน้ี  
 

หน่วย : บาท/วัน 
ลําดับ กลุ่มสาขาอาชพี/กลุ่มอุตสาหกรรม ระดับ 1* ระดับ 2** ระดับ 3*** 
กลุ่มสาขาอาชพีภาคบริการ 

1 ผู้ประกอบอาหารไทย 440 565 - 
2 พนักงานนวดไทย  485 640 795 
3 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบําบัด)  540 715 - 
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4 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (สุคนธบําบัด) 595 790 - 
5 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (วารีบําบัด) 625 825 - 
6 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (โภชนบําบัด) 680 900 - 

กลุ่มสาขาอาชพีช่างไฟฟา้ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร ์ 
7 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์  440 550 660 
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  440 550 660 
9 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม  440 550 660 
10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  440 550 660 
11 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)  440 550 -  

กลุ่มสาขาอาชพีช่างอุตสาหการ   
12 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์   510 585 740 
13 ช่างเช่ือมแม็ก 440 550 660 
14 ช่างเช่ือมทิก  505 680 855 
15 ช่างเช่ือมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง  510 - - 
16 ช่างประกอบท่อ 540 - - 
17 ช่างทําแม่พิมพ์ฉีดโลหะ  530 - - 

กลุ่มสาขาอาชพีช่างก่อสร้าง   
18 ช่างไม้ก่อสร้าง  425 545 670 
19 ช่างก่ออิฐ  380 515 645 
20 ช่างฉาบปูน  425 545 670 
21 ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง  405 525 645 
22 ช่างหินขัด  440 - - 
23 ช่างฉาบยิบซัม  440 - - 
24 ช่างมุมหลังคากระเบ้ืองคอนกรีต  440 565 685 

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์  
25 พนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง  400 475 - 
26 พนักงานประกอบมอเตอร์สําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  410 490 - 
27 ช่างเทคนิคบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ 
455 540 - 

28 ช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย  440 530 - 
กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์   

29 ช่างกลึงสําหรับอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์  440 530 - 
30 ช่างเช่ือมมิก-แม็กสําหรับอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์  440 530 - 
31 ช่างเทคนิคบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมผลิต

ช้ินส่วนยานยนต์  
440 530 - 

32 ช่างเทคนิคเคร่ืองกลึงอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  440 530 - 
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33 ช่างเทคนิคพ่นสีตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์  440 530 - 
34 ช่างเทคนิคพ่นซีลเลอร์ตัวถังสาํหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์   440 530 - 
35 พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (ขั้นสุดท้าย)  440 530 - 
36 ช่างเทคนิคเช่ือมสปอตตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์  440 530 - 

กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี   
37 ช่างเจียระไนพลอย   465 605 - 
38 ช่างหล่อเคร่ืองประดับ  465 605 - 
39 ช่างตกแต่งเคร่ืองประดับ  465 605 - 
40 ช่างฝังอัญมณีบนเคร่ืองประดับ  465 605 - 

กลุ่มอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ   
41 ช่างเทคนิคเขียนแบบเคร่ืองกล   510 605 - 
42 ช่างเช่ือมทิกสาํหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ  550 660 - 
43 ช่างเทคนิคระบบส่งกําลัง  495 595 - 
44 ช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก  510 605 - 

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศและเคร่ืองทาํความเย็น   
45 ช่างเช่ือมระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเคร่ือง

ทําความเย็น    
440 535 - 

46 ช่างเทคนิคเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่  425 520 -  
47 ช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก  425 520 -  
48 พนักงานประกอบเคร่ืองปรับอากาศ  410 505 -  

กลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์   
49 ช่างเทคนิคเคร่ืองกัดอัตโนมัติ  495 595 - 
50 ช่างเทคนิคเคร่ืองอีดีเอ็ม  475 570 - 
51 ช่างเทคนิคเคร่ืองไวร์คัทอีดีเอ็ม 475 570 - 
52 ช่างขัดเงาแม่พิมพ์  420 505 - 

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก 
53 พนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้า  515 620 - 
54 พนักงานปรุงแต่งนํ้าเหล็กในเตาปรุงนํ้าเหล็ก (Ladle Furnace) 535 640 - 
55 พนักงานหล่อเหล็ก  490 600 - 
56 พนักงานควบคุมการอบเหล็ก 470 575 - 

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก 
57 ช่างเทคนิคเคร่ืองฉีดพลาสติก  405 480 - 
58 ช่างเทคนิคเคร่ืองเป่าถุงพลาสติก  405 480 - 
59 ช่างเทคนิคเคร่ืองเป่าภาชนะกลวง  405 480 - 
60 ช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก  440 515 - 

กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า  
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61  พนักงานตัดวางรองเท้า  395 435 -  
62  พนักงานอัดพ้ืนรองเท้า  405 450 -
63 ช่างเย็บรองเท้า  405 450 -
64 พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น)  385 415 - 

* มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 : ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์และมีประสบการณ์
การทํางานในสาขาอาชีพที่เก่ียวข้อง หรือผ่านการฝึกฝีมอืแรงงานหรือฝึกอาชีพ หรือเป็นผู้จบการศึกษาในสาขาอาชีพที่
เก่ียวข้อง  
** มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2 : ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีประสบการณ์การทํางาน หรือประกอบอาชีพ
ในสาขาอาชีพที่เก่ียวข้องนับต้ังแต่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติระดับ 1 (ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี) หรือ
ได้คะแนนในการทดสอบฯ ระดับ 1 ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
*** มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 3 : ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีประสบการณ์การทํางาน หรือประกอบอาชีพ
ในสาขาอาชีพที่เก่ียวข้องนับต้ังแต่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 2 (ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี) หรือ
ได้คะแนนในการทดสอบฯ ระดับ 2 ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
   2. คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 ในการประชุมคร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มี
มติให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3-8) โดยให้รวบรวมอัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าวไว้ในประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) 
เพียงฉบับเดียว เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการถือปฏิบัติต่อไป   
 
11. เรื่อง สรุปผลการดําเนินการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา   
(คณะกรรมการติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา รายงานความคืบหน้าการดําเนินการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563) สรุปได้ ดังน้ี  
  1. เงินช่วยเหลือตามกฎหมายและสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล 

หน่วย 
งาน 

รายละเอียด 

ก ร ะ ท ร ว ง
ยุติธรรม  
(ยธ.)  

จ่ายเงินช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตทั้งเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนครบ 27 รายแล้ว  ส่วนผู้บาดเจ็บ 68 ราย  มีผู้ย่ืนเอกสารขอรับเงินเยียวยา 68 ราย 
เอกสารครบถ้วน  49   ราย อยู่ระหว่างการติดตามเอกสารเพิ่มเติม 20 ราย  กําหนดพิจารณา
ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 (เดิมมีจํานวนผู้บาดเจ็บที่ได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรี 57 ราย แต่ต่อมา
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจําจังหวัด ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้บาดเจ็บที่แจ้งเหตุภายหลังเพ่ิมเติม 11 ราย รวมเป็น 68 ราย) 

กระทรวงการ
พัฒนาสังคม
แ ล ะ ค ว า ม
ม่ั น ค ง ข อ ง
มนุษย์ (พม.)  

จ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการ
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน             พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ ญาติของผู้เสียชีวิต 27 ราย และผู้บาดเจ็บ 57 ราย และอยู่ระหว่างนําเสนอ
คณะกรรมการตามกฎหมายพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่ผู้บาดเจ็บ 11 ราย ภายในเดือน
มีนาคม 2563  

สํานัก
นายกรัฐมนตร ี
(นร.)  

จ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ญาติ
ของผู้เสียชีวิต 27 ราย และผู้บาดเจ็บ 57 ราย ส่วนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพราย
เดือนของบุตรเจ้าหน้าที่ 1 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ตช. เพ่ือส่งเรื่องให้ นร. ดําเนินการ
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ต่อไป 
กระทรวง 
การคลัง  
(กค.)  

กรณีเงินช่วยพิเศษ บําเหน็จตกทอด บํานาญพิเศษรายเดือน ปูนเหน็จ เลื่อนเงินเดือน กรณี
พิเศษ 7 ขั้น ของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เสียชีวิต 3 ราย และพลทหาร 1 ราย อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ ตช.  และ กห. เพ่ือส่งเร่ืองให้ กค. ดําเนินการต่อไป สําหรับประชาชนที่เป็นพลเมือง
ดี 2 ราย กค. อยู่ระหว่างนําเสนอคกก.ฯ ตามกฎหมายพิจารณา ส่วนกรณีเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการ
ปราบปรามผู้กระทําความผิดสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ 11 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือส่งเรื่องให้ กค. ดําเนินการต่อไป

ก ร ะ ท ร ว ง
แรงงาน  
(รง.)  

จ่ายเงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตที่เป็น
สมาชิกครบ 11 รายแล้ว ยกเว้นรายการเงินบําเหน็จชราภาพของสมาชิก 1 ราย ที่ต้องรอคําสั่งศาล
ให้เป็นทายาทตามกฎหมายเพ่ือรับเงินช่วยเหลือต่อไป

สํ า นั ก ง า น
ตํ า ร ว จ
แ ห่ ง ช า ติ 
(ตช.)  

การบรรจุทายาทตามความสมัครใจ มีผู้ย่ืนใช้สิทธิแล้ว 2 ราย ได้แก่ ทายาทของ พ.ต.ท. ชัชวาลย์ 
แท่งทอง และ พ.ต.ท. เพชรรัตน์ กําจัดภัย  

กระทรวง 
กลาโหม  
(กห.)  

จ่ายสินไหมทดแทนจากประกันชีวิตให้แก่ญาติของพลทหาร เมธา เลิศศิริ  ที่เสียชีวิต เรียบร้อยแล้ว 

สํานักงาน
คณะ 
กรรมการ
กํากับและ
ส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกัน 
ภัย(คปภ.) 

กรณีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ : ผู้เสียชีวิต จํานวน 30 ราย (รวมคู่กรณี) ตรวจสอบแล้วพบว่า มีการ
ทําประกันภัยไว้ทั้งสิ้น 22 ราย ซึ่งขณะน้ีได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนครบถ้วนแล้ว รวมเป็นเงิน
จํานวน 32,143,134.90 บาท สําหรับผู้บาดเจ็บที่มีการทําประกันภัยไว้จะได้รับการดูแลและ
ช่วยเหลือตามสัญญาประกันภัยต่อไป  
กรณีทรัพย์สินเสียหาย : รถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย จํานวน 9 คัน อยู่ระหว่างการจัดซ่อม 8 คัน 
และมีการคืนทุนประกันภัยรถยนต์  1 คัน จํานวน 220,000 บาท กรณีศูนย์การค้า Terminal 21 
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สํารวจความเสียหายแล้ว มีค่าสินไหมทดแทนกรณีทรัพย์สิน
เสียหาย จํานวน 8,000,000 บาท และค่าชดเชยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก 3,000,000 บาท ซึ่งบริษัทอยู่
ระหว่างรอเอกสารจากผู้เอาประกันภัย ส่วนกรณีผู้ประกอบการ บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
จํากัด ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว จํานวน 4,000,000 บาท 

 
  2. เงินบริจาคและเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
2.1 เงินประทานจากสมเด็จพระอริยวงษาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชฯ  

ได้จ่ายผ่านสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้แก่ญาติ
ของผู้เสียชีวิต 27 ราย และผู้บาดเจ็บ 57 ราย ครบถ้วน
แล้ว 

2.2 เงินบริจาคผ่านจังหวัดนครราชสีมา จ่ายให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต 27 ราย และผู้บาดเจ็บ  
68 ราย ครบถ้วนแล้ว (จํานวนผู้บาดเจ็บอ้างอิงจาก  
มติ คกก.ฯ) 

2.3 เงินช่วยเหลือจากสวัสดิการหน่วยงานต้นสังกัด
ของเจ้าหน้าที่ 

เช่น ฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุน และมูลนิธิต่าง ๆ ของ 
ตช. ตํารวจสอบสวนกลาง ตํารวจนครบาล ตํารวจภูธร
ภาค 3  ตํารวจภูธรจังหวัด ตํารวจภูธรเมือง  และสมาคม
แม่บ้านตํารวจ  คงเหลือบางรายการที่อยู่ระหว่างติดตาม
จ่ า ย ใ ห้ ญ า ติ ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ เ สี ย ชี วิ ต แ ล ะ
ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ครบถ้วน  
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2.4 เงินช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โปรคเกอร์ จํากัด 
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ
นายสุชัย พรชัยศักด์ิอุดม  และครอบครัว คงเหลือบาง
รายการท่ีอยู่ระหว่างติดตามจ่ายให้ญาติของเจ้าหน้าที่
และประชาชนที่ เสียชี วิตและผู้ ไ ด้รับบาดเจ็บให้
ครบถ้วน 

 
  3. การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ 69 ราย (รวมคู่กรณี 1 ราย) กลับบ้านแล้ว  64 ราย และรักษา
ตัวในโรงพยาบาล 5 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยในวิกฤต (ICU)  3 ราย และผู้ป่วยในสามัญ 2 ราย  
  4. การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ฯ มีการประเมินสภาพจิตใจ โดยแบ่งเป็น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ  กลุ่มผู้อยู่ในเหตุการณ์และกลุ่มประชาชนทั่วไป สรุปรวมมีผู้ได้รับการ
ประเมิน 2,872 ราย  มีผลต้องติดตาม 440 ราย คิดเป็นร้อย 15.32  
 
12.  เรื่อง  รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2561 ตามท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป และ ให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นและ
ข้อสังเกตของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ก.พ.ร. ได้ดําเนินการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเพ่ือให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐสามารถนํานโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2561) เป็นกรอบทิศทางใน
การดําเนินการรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีเน้ือหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  
  1. ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบราชการไทย (ช่วงปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ประกอบด้วย  
ผลการพัฒนาระบบราชการไทยที่สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบราชการไทยสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การยกระดับ
องค์การสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาอย่างย่ังยืนและการก้าวสู่สากล  โดยมีผลการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญ ดังน้ี  
   1.1 ด้านการยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ  มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ  
    1.1.1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน ดังน้ี  (1) การจัดต้ัง
ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government Service Point)  เช่น กรุงเทพมหานคร สํานักงานประกันสังคม 
กรมการขนส่งทางบกเพ่ือจัดเจ้าหน้าที่และนํางานมาบริการแก่ประชาชนในศูนย์การค้าต่าง ๆ เช่น ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ฯลฯ (2) การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)             
(3) ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ หรือ (Government Innovation Lab) เช่น การแก้ปัญหาระบบการรอคิวตรวจ
รักษาในโรงพยาบาล  โดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาลได้นํา Application และตู้ Kiosk มาใช้ในการจัดการระบบคิว
ต่อเน่ือง (4) การเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ (Doing Business)  การปรับปรุงบทบาท
ภารกิจ  และโครงสร้างส่วนราชการของหน่วยงานภาครัฐ การส่งเสริมและยกระดับการให้บริการประชาชนและ              
การประสานความร่วมมือระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
    1.1.2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมือ
ถือ ดังน้ี (1) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ  และโครงสร้างส่วนราชการของหน่วยงานภาครัฐ (2) การพัฒนาระบบการ
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ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (3) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบราชการ (4) โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
    1.1.3 การวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ  
   1.2 ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนและภาคประชาสังคม  
   1.3 ด้านการก้าวสู่สากล โดยการสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนโดยได้ดําเนินกิจกรรมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 
และดําเนินโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จนเกิดเป็นเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน 
(ASEAN Governance Network) ขึ้น 
   นอกจากกรอบแนวทางในการดําเนินการตามข้อ 1 แล้ว สํานักงาน ก.พ.ร. เห็นว่า               
การพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคตควรมีทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย ดังน้ี  

(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่าง 
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

(2) ภาครัฐที่บริหารงานแบบบูรณาการโดยเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกภาคส่วน   
ทุกพ้ืนที่ และมีระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายในทุกระดับ  

(3) ภาครัฐที่มีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศ 

(4) ภาครัฐที่มีวิธีการทํางานที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถรองรับกับ 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ใช้ 

(5) ภาครัฐที่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มี 
ความรู้ความสามารถในการทํางานเพ่ือประเทศชาติและประชาชน  
  2 .  ส่วนที่  2  รายงานการดํา เนินงานของสํ านักงาน  ก .พ .ร .  ประจําปี งบประมาณ                
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
   2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสํานักงาน ก.พ.ร. ดังน้ี (1) วิสัยทัศน์ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (2) โครงสร้างและอัตรากําลัง สํานักงาน ก.พ.ร. แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 9 กอง 1 สํานัก 2 กลุ่ม 1 ศูนย์  เป็นต้น  
   2.2 ผลการดําเนินงานที่จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงาน ก.พ.ร.  รวมทั้ง  ผล
การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ผลการดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบ
แสดงฐานะการเงิน ของสํานักงาน ก.พ.ร. และผลการดําเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินของสถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ดังน้ี (1) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
(2) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง (3) 
การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ (4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(5) การต่อต้านการทุจริต  ประพฤติมิชอบ  (6) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น 
 
13. เรื่อง  การปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่หน่ึง 
ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หน่ึง ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 
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2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทั้งน้ี กระทรวงศึกษาธิการจะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่กําหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษา ของปีการศึกษา 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้ประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ศธ. เสนอว่า 
  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วน
ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อ 2 ยับย้ังการระบาดภายในประเทศ ข้อ 
2.4 งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (สถาบันการศึกษา) โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติ และสถาบันกวดวิชา หรือ
ปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ ต้ังแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 14 วัน และให้สถานศึกษา
ดําเนินการป้องกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เมื่อสถานศึกษากลับมาเปิดสอน
ตามปกติ และข้อ 2.6 งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจํานวนมาก ได้แก่ ค่ายทหาร 
เรือนจํา โรงเรียน รวมถึงการจํากัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว หรือหากจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องมีมาตรการ
ป้องกันการแพร่ของโรค เช่น การตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้าย  
  2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7 
วรรคหน่ึง ให้สถานศึกษาเปิดและปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษาหน่ึงตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ (1) ภาค
เรียนที่หน่ึง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม (2) ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาค
เรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป วรรคสอง สถานศึกษาใดประสงค์จะเปิดและ
ปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึง ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้กําหนดตามท่ีเห็นสมควร ดังน้ัน 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 
กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หน่ึง จากวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ทั้งน้ี กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าหากมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หน่ึงล่วงเลยกําหนดเวลาดังกล่าว จะส่งผล
กระทบต่อการวางแผนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 เป็นอย่างย่ิงและจะมีผลกระทบต่อไปถึงการเรียนการ
สอนในปีการศึกษาต่อ ๆ ไปด้วย โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้ประสานงานกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ถึงความเหมาะสมในวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบาย
โดยรวมของประเทศต่อไป 
  3 .  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเ ร่ืองให้สถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐ
และเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 
ต้ังแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิด
เรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว หากมีความจําเป็น ให้ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนดแนวทางแก้ปัญหา ทั้งน้ี ให้
สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าช้ันเรียนโดยปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ 
  4. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถ
ติดต่อโดยการแพร่กระจายละอองฝอยของเช้ือโรคเหมือนเช้ือกลุ่มไข้หวัด และการสัมผัสสิ่งของที่ปนเป้ือนสารคัดหลั่ง 
จึงติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตประชาชน ประกอบกับในขณะน้ียังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคทั้งยังไม่มี
ยารักษาโรคโดยตรง ทําให้มีผู้ติดเช้ือและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน กิจกรรมที่มีการรวมตัว
ของคนเป็นกลุ่ม หรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันไม่ ใ ห้ส่ งผลกระทบต่อกลุ่ ม นักเ รียน  นักศึกษา  ผู้ เรี ยน  ครู  ผู้สอน  และบุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบการปรับการเปิดภาคเรียนที่หน่ึง ปีการศึกษา 2563 
  5. เน่ืองจากตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร ให้มีผลต้ังแต่ วันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
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กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) มีคําแนะนําให้ประชาชนอยู่บ้าน โดยเฉพาะผู้
ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มคนมีโรคประจําตัว เช่น เบาหวาน ความดัน ภูมิแพ้ โรคทางเดิน
หายใจ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี อันส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในกระบวนการการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจับ
ฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวที่ได้กําหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน นักศึกษาและ
ผู้เรียนในปีการศึกษา 2563 ซึ่งกําหนดดําเนินการระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 โดยขณะน้ีสถานศึกษายัง
ไม่สามารถดําเนินการได้ตามกระบวนการข้างต้น ทําให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่หน่ึง ปีการศึกษา 2563 
ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา 
พ.ศ. 2549  
 
14. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมเติม ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบกําหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดต้ังมิเตอร์
ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทท่ี 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) จาก 50 
หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานดําเนินการโดยให้ใช้เงิน
เรียกคืนรายได้เพ่ือให้การไฟฟ้า มีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กําหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการดําเนินการ 
  2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการชําระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดต้ังมิเตอร์
ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทท่ี 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลสําหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดย
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาการชําระค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโดยไม่มีเบ้ียปรับ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้รับทราบมาตรการดังกล่าวแล้ว น้ัน 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วนทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม 
โดยคาดว่าจะมีประชาชนจํานวนมากย้ายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลําเนา รวมถึงการทํางานภายในที่พักอาศัย (Work 
From Home) ทําให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดิมเคยได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี 
จํานวน 50 หน่วยไม่ต้องชําระค่าไฟฟ้า จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว เป็นผลให้มีภาระต้องชําระค่าไฟฟ้า ซึ่งในสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวอาจไม่สามารถชําระค่าไฟฟ้าได้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีข้อเสนอมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพ่ิมเติม 
 
  ผลกระทบ/ประโยชน์ที่ได้รับ 
  การดําเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้
ไฟฟ้า เป็นวงเงิน ประมาณ 9,375 ล้านบาท ดังน้ี 

มาตรการ ระยะเวลา ผลประโยชนท์ี่จะเกิดขึน้ 
กับประชาชน 

จํานวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน ์

1. ค่าไฟฟ้าฟรี 3 เดือน รวม 3,029 ล้านบาท รวม 6.435 ล้านราย 
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(เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2563) 

(กฟน. 74 ล้านบาท 
กฟภ. 2,955 ล้านบาท)

(กฟน. 205,272 ราย 
กฟภ. 6.23 ล้านราย) 

2. ขยายระยะเวลา 
การชําระค่าไฟฟ้า 

3 เดือน 
(เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2563) 

รวม 6,346 ล้านบาท 
กฟน. 301 ล้านบาท 
กฟภ. 6,045 ล้านบาท

รวม 4.265 ล้านราย 
กฟน. 165,567 ราย 
กฟภ. 4.1 ล้านราย 

รวมทั้งสิน้ 9,375 ล้านบาท 
 
15. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน : กรณีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ห้วงวันที่ 31 มีนาคม-6 เมษายน 2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน : กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ห้วงวันที่ 31 มีนาคม-6 เมษายน 
2563 ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  

สาระสําคัญ  
 กระทรวงวัฒนธรรมขอรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน : กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ห้วงวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2563 ดังน้ี 
 1. จัดทําจดหมายเหตุ เพื่อบันทึกเหตุการณ์สําคัญของประเทศไทย : กรณีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงวัฒนธรรมได้รวบรวมข้อมูล ข่าว และเหตุการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรค ทั้งในรูปข้อมูลเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่เน่ืองจากการแพร่ระบาดครอบคลุมทั่วประเทศ 
ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวมีความเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงได้วางแผนการดําเนินงานให้ครอบคลุมทุกจังหวัด 
เพ่ือให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด โดยจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และคณะทํางานรับผิดชอบดําเนินการ และ
จะรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
          2. ออกประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทาง
ศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 
เข้มงวดให้มีการงด หรือเลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี พิธีทางศาสนาที่เป็นการรวมคนหมู่มากออกไปก่อน
ตามมาตรการของรัฐบาล และกรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงยวดที่ต้องจัดงานได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติที่มีความ
เข้มงวดมากข้ึน ทั้งน้ี กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
รวมทั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวไปยังประชาชนทั่วประเทศ
เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 3. บูรณาการความร่วมมือกับชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน
ด้วยพลังบวร ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญที่กระทรวงวัฒนธรรมใช้ขับเคลื่อนการทํางาน 
โดยส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน และมีวิถีทางวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของแกนนําบวร (บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ) ใน
การกระจายข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลตนเอง และบุคคลในชุมชนเพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรค ส่งเสริมให้
คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี มีนํ้าใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เอ้ืออาทรกัน พ่ึงพาอาศัยกัน อาทิ การแบ่งปันพืชผัก 
ผลไม้ อาหารการกิน หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี (ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2563)    
      1) จัดทําองค์ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับเทศกาล ประเพณี 
พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
โดยเผยแพร่ผ่านวิทยุชุมชน 1,055 ครั้ง และออกอากาศรายการวิทยุทั้ง AM และ FM 296 ครั้ง รวม 1,351 ครั้ง รวมถึง
ได้มีการนําไปเผยแพร่ขยายผลผ่านช่องทางสื่อออนไลน์อีกด้วย 
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      2) ผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ 84 ช้ินงาน คลิปวีดิโอ 367 คลิป และอินโฟกราฟฟิค 522 ช้ินงาน รวม 943 
คลิป/ช้ินงาน  
      3) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้า โดยแกนนําพลัง “บวร” 
ชุมชนคุณธรรมฯ ที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาขับเคลื่อนด้วยพลัง“บวร” 3,163 ชุมชน ผลิตหน้ากากแบบผ้าแล้วเสร็จ จํานวน 
6,678,178 ช้ิน (โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,051,923 ช้ิน และชุมชนคุณธรรมฯ ผลิตเองเพ่ือ
แจกจ่ายในชุมชน 626,255 ช้ิน) จากที่ต้ังเป้าหมายไว้ จํานวน 5 ล้านช้ิน   
      4) สนับสนุนสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดต้ังโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความ
ยากลําบากในสถานการณ์โรคระบาดตามความจําเป็นในแต่ละพ้ืนที่ โดยดําเนินการไปแล้ว 40 จังหวัด (รวม
กรุงเทพมหานคร) 103 โรงทาน และนํามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขมาใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ การเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิและจุดบริการแอลกอฮอล์
เจล เป็นต้น  
      5) สนับสนุนการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอ่ืน ๆ ในทุกมิติเพ่ือการป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้รับ
มอบหมายภารกิจจากผู้ว่าราชการจังหวัด 1,126 เรื่อง อาทิ การดําเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 ในชุมชนฯ โดยอาศัยผู้นําชุมชนพลัง “บวร” เป็นสื่อกลางของชุมชน เป็นต้น 
 4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และ
พิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชน เครือข่ายชุมชนคุณธรรม และผู้นําพลัง “บวร” ในชุมชน
คุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  เรื่อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2563 ผู้ตอบแบบสํารวจ  18,397 
คน เพศชาย ร้อยละ 55.84 และเพศหญิง ร้อยละ 44.16 ครอบคลุมทุกอาชีพ และทุกภูมิภาค พบว่า 1) มีการรับรู้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร้อยละ 98.64 2) มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
81.15 รองลงมาคือ ระดับ ปานกลาง ร้อยละ 18.06 และระดับน้อย ร้อยละ 0.79 ตามลําดับ 3) มีการรับรู้ข้อมูลหรือ
แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับเทศกาล ประเพณี พิธี ทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงวัฒนธรรม ร้อยละ 96.88 และเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารมีประโยชน์อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 84.10  
 5. การทํางานนอกที่ ต้ังสํานักงาน และเหลื่อมเวลาทํางานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม รวมท้ังการดําเนินงานในส่วนที่ ให้บริการประชาชน กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้                  
ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ปรับลดจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ณ ที่ ต้ังสํานักงาน                 
การเหล่ือมเวลาทํางาน การทํางานนอกที่ต้ังสํานักงาน (Work from Home) โดยมีการวางระบบการทํางาน                 
การติดตามงาน และการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ช่องทางออนไลน์             
ในการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในช่วงเวลาที่ได้มีการประกาศปิดแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว อาทิ บริการหนังสือ
ออนไลน์ของสํานักหอสมุดแห่งชาติ บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง (Virtual Museum) และอุทยาน
ประวัติศาสตร์เสมือนจริง (Virtual Historical Park) ทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากร     

6. แผนการที่กระทรวงวัฒนธรรมจะดําเนินการต่อไป  
   6.1 ระยะสั้น (ด้านการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)) 
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              (1) เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธี
การต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนให้นําพลัง “บวร” โดยชุมชน
คุณธรรมฯ จํานวน 22,540 ชุมชน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด อําเภอและตําบล ศิลปินพ้ืนบ้าน รวมถึงเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม ให้การสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
    (2) เตรียมการปฏิบัติภารกิจงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กรณีมีผู้เสียชีวิต
จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์ป้องกันและวิธีปฏิบัติเพ่ือป้องกันการติดเช้ือของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี จํานวน 2,215 คน ประจําอยู่ในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
           (3) ผลิตสื่อและองค์ความรู้ที่ เ ก่ียวข้องกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019               
(โควิด-19) อย่างต่อเน่ือง โดยต้ังเป้าหมายว่าจะสามารถผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิก (Infographic) ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 50 
ช้ิน และผลิตคลิปวีดิโอไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 20 คลิป โดยเผยแพร่ไปยังสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทางรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์
ด้วย     
   6.2 ระยะยาว (ด้านการฟ้ืนฟูเยียวยา และช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)) 
    (1) จัดทํามาตรการเยียวยาเพ่ือนําเสนอรัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม 
อาทิ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
     (2) จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสุข และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนต่าง ๆ  
 
16. เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อบริหาร
จัดการหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน 801,066,000 บาท เพ่ือ
ดําเนินโครงการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ประกอบด้วย (1) ค่าจัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สําหรับกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง จํานวน 
770,400,000 บาท และ (2) ค่าบริหารจัดการและกระจายสินค้า จํานวน 30,666,000 บาท และทําความตกลงใน
รายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป โดยให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการจัดหาในราคาที่เหมาะสม เกิด
ความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนเป็นสําคัญ และปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน 
โดยไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกับค่าชดเชยส่วนต่างราคาหน้ากากอนามัยให้ผู้ผลิต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2563 อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์จะต้องพิจารณาความต้องการใช้และกําลังการผลิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การระบาดได้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสร้างการ
รับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบและป้องกันการกักตุน โดยประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือดําเนินการ
จัดสรรและกระจายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามลําดับความสําคัญอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และเป็น
ธรรม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญ 
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  โครงการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีรายละเอียดดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค์ เพ่ือบริหารจัดการหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 
ณ ทําเนียบรัฐบาล 
  2. วิธีดําเนินการ  
      2.1 การจัดซื้อหน้ากากอนามัย กระทรวงพาณิชย์จัดซื้อหน้ากากอนามัยโดยตรงจากโรงงาน
ผู้ผลิตตามกําลังการผลิตที่มีอย่างเหมาะสม และให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เป็นผู้จัดส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงาน
ผู้ผลิตไปให้กระทรวงมหาดไทยกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ทุกจังหวัดตามความเหมาะสม 
      2.2 การจัดสรร/การกระจาย กระทรวงมหาดไทยกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ทุก
จังหวัดตามความเหมาะสม 
  3. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนเมษายน – ตุลาคม 2563 
 
17. เรื่อง ขออนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อ่ืนสําหรับบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข รองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการอัตราข้าราชการต้ังใหม่เพ่ือบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 24 สายงาน รวมทั้งสิ้น 38,105 อัตรา และอัตราข้าราชการต้ังใหม่เพ่ือบรรจุ
นักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาในปี 2563 จํานวน 5 สายงาน รวมทั้งสิ้น 7,579 อัตรา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
และให้คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ไปพิจารณาในรายละเอียดซึ่งรวมถึง
มาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องด้วย  
  สาระสําคัญ  
  ตามท่ีประเทศไทยได้มีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โรคโควิด 19 โดยยึดหลัก “ชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นสําคัญ” ซึ่งมีความจําเป็นต้องเร่งเพ่ิมขีดความสามารถ
ของระบบบริการสุขภาพในเวลาจํากัด เพ่ือรองรับการเร่งค้นหาตรวจคัดกรองวินิจฉัยและการเพ่ิมขึ้นของจํานวนผู้ติด
เช้ือ และผู้ป่วยจํานวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการรุนแรง ที่แม้จะมีการเพ่ิมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ หรือ
จํานวนเตียงผู้ป่วย แต่หากกําลังคนมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จะไม่สามารถทําให้ผู้ป่วย และประชาชนมีความ
ปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอัตรากําลังอยู่เพียงร้อยละ 70 ของกรอบความต้องการ จึงประสบปัญหาความ
ขาดแคลนรุนแรงมากขึ้นในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดังน้ัน เพ่ือ
รองรับสถานการณ์การเพ่ิมขึ้นของภาระงานจากการระบาดของโรค กระทรวงสาธารณสุขจึงมีภารกิจที่มีความจําเป็น
เร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการเพ่ิมขีดความสามารถด้านกําลังคนให้มีจํานวนเพียงพอ และมีสมรรถนะเหมาะสมใน
การตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของโรค รวมท้ังการส่งเสริม
ฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน ทั้งน้ี กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจ้างงานบุคลากรที่ให้บริการผู้ป่วยติดเช้ือโดยตรง และ
สายงานสนับสนุนงานตรวจรักษาวินิจฉัยคัดกรองที่ต้องสัมผัสกับเช้ือโรค ได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสห
วิชาชีพอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการบริการด้านสาธารณสุข ในระบบการจ้างงานทางเลือก ซึ่งบุคลากรเหล่าน้ีเป็นผู้ที่ได้รับ
การฝึกอบรม และสั่งสมประสบการณ์การทํางานในสาขาวิชาชีพ เป็นกําลังหลักในการปฏิบัติงานด่านหน้าที่จะต้อง
ทํางานเป็นเวรผลัดตลอด 24 ช่ัวโมง รวมท้ังเป็นกําลังหลักในการหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง ซึ่ง
หลักฐานเชิงประจักษ์พบว่า บุคลากรในระบบการจ้างงานทางเลือกดังกล่าว มีอัตราการลาออกจากงานและอาจเป็น
ปัจจัยผลักให้บุคลากรกลุ่มน้ีลาออกในช่วงที่ประเทศประสบภาวะวิกฤตขาดแคลนกําลังคน กระทรวงสาธารณสุขจึงมี
ความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขออนุมัติตําแหน่งข้าราชการอัตราต้ังใหม่ เพ่ือบรรจุบุคลากรดังกล่าวเป็นข้าราชการ 
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รวมท้ังการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ามกลางความเสี่ยง มิฉะน้ันจะเกิดความเสียหายต่อระบบ
บริการสุขภาพและประชาชน   
 

ต่างประเทศ 
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 
(Convention on Road Traffic, 1968) โดยขอต้ังข้อสงวนตามนัยข้อ 54 วรรค 1 ของอนุสัญญาฯ ได้แก่  
  1. ไทยจะไม่ผูกพันโดยข้อ 52 ของอนุสัญญาฯ เก่ียวกับการยอมรับอํานาจของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ ตามท่ีไทยเคยมีคําแถลงเมื่อครั้งลงนามอนุสัญญาฯ ดังน้ี “The Kingdom of Thailand does not 
consider itself bound by the provisions of article 52 of the Convention on Road Traffic according 
to any dispute between two or more Contracting Parties which relates to the interpretation or 
application of the Convention may be referred, at the request of any one of the Parties, to the 
International Court of Justice.”  
  2. ไทยจะพิจารณาคําว่า “รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก” (Moped) หมายถึง รถจักรยานยนต์ ดังน้ี 
“Pursuant to the provisions of article 3(5) and article 54 (2) of the Convention on Road Traffic, the 
Kingdom of Thailand shall treat mopeds as motorcycles for the purpose of the application of the 
Convention”  

  และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการย่ืนสัตยาบันสารอนุสัญญาว่าด้วย
การจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 ต่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (เลขาธิการ UN) ตามนัยข้อ 45 วรรค 2 ของ
อนุสัญญาฯ หลังจากคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ตามข้อ 1.1 ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ  

ทั้งน้ี กรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงคมนาคมสามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

สาระสําคัญของเร่ือง  
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันเพ่ือเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจร

ทางถนน ค.ศ. 1968 (Convention on Road Traffic, 1968) โดยไทยจะจัดทําแถลงการณ์เก่ียวกับการต้ังข้อสงวน
ต่ออนุสัญญาฉบับน้ีตามนับข้อ 54 วรรค 1 ของอนุสัญญาฯ ได้แก่ (1) ไทยจะไม่ผูกพันตามข้อ 52 ของอนุสัญญาฯ 
เก่ียวกับการยอมรับอํานาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ตามนัยข้อ 54 วรรค 1 ของอนุสัญญาฯ และ (2) การถือ
ว่า “Mopeds” หมายถึง รถจักรยานยนต์ ตามท่ีไทยเคยมีแถลงการณ์ไว้ในขณะที่ไทยได้ลงนามอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2511 ซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน 
ค.ศ. 1968 แล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะได้ดําเนินการย่ืนสัตยาบันสารอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 
1968 ต่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ตามนัยข้อ 45 วรรค 2 ของอนุสัญญาฯ ต่อไป 
  2. อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 พัฒนามาจากอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทาง
ถนน ค.ศ. 1949 (ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1949 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2505 และได้อนุวัติกฎหมายในประเทศ คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
ดังกล่าวและมีผลบังคับใช้แล้ว) โดยอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ มีหลักการสําคัญที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นเคร่ืองมือกฎหมาย
ในการพัฒนากฎจราจรภายในประเทศภาคีอนุสัญญาให้สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็น
เรื่องความปลอดภัยทางถนน รวมถึงจะช่วยขจัดข้อจํากัดในเรื่องการยอมรับใบอนุญาตขับรถของนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศที่ออกตามอนุสัญญาน้ี จึงถือเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเท่ียวภายในประเทศด้วย นอกจากน้ี การเข้า
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เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 เป็นการเพ่ิมโอกาสที่ใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยที่ออก
ตามอนุสัญญาน้ีจะได้รับการยอมรับและอํานวยความสะดวกให้แก่คนไทยให้สามารถนําไปใช้ขับขี่ในประเทศท่ีเป็น
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 ได้อีกกว่า 76 ประเทศ เช่น รัฐบาห์เรน สหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สมาพันธรัฐสวิส เป็นต้น [ปัจจุบันใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยสามารถ
นําไปใช้ได้เฉพาะในประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1949 (97 ประเทศ) โดยรวมถึงบาง
ประเทศที่แม้มิใช่ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1949 แต่มีการยอมรับใบอนุญาตขับรถที่ออกตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1949 เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส เป็นต้น และ
ประเทศภูมิภาคอาเซียนตามกรอบความตกลงอาเซียนเท่าน้ัน 
 
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการท้ิงวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอ่ืน ค.ศ. 1972 
   คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบ อนุมัติ และรับทราบ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกัน
มลภาวะทางทะเลเน่ืองจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอ่ืน ค.ศ. 1972 หรือพิธีสารลอนดอน ค.ศ. 1996 ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยไม่ต้องต้ังข้อสงวนตามข้อ 7 ของพิธีสารฯ ในเรื่องขอบเขตการใช้บังคับ    
   2. เห็นชอบพิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเล
เน่ืองจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอ่ืน ค.ศ. 1972 หรือพิธีสารลอนดอน ค.ศ. 1996 และภาคผนวกซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของพิธีสารฯ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป    
   3. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําภาคยานุวัติสาร (Instrument of Accession) เพ่ือเข้าเป็น
ภาคีพิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเน่ืองจากการทิ้งวัสดุ
เหลือใช้และวัสดุอย่างอ่ืน ค.ศ. 1972 ภายหลังจากที่การเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และ
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเน่ืองจากการท้ิงเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงทะเล พ.ศ. …. ได้ประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายแล้ว   
  4. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเน่ืองจากการทิ้งเทของเสียหรือ
วัสดุอ่ืนลงทะเล พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรเมื่อพิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเน่ืองจากการ
ทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอ่ืน ค.ศ. 1972 หรือพิธีสารลอนดอน ค.ศ. 1996 ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว    
   5. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  
  6. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของพิธีสารและร่างพระราชบัญญัติ  
  1. พิธีสารลอนดอน ค.ศ. 1996 มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดกลไกในการควบคุมการทิ้งเทลงใน
ทะเลโดยห้ามทิ้งเทของเสียและวัสดุอย่างอ่ืนจากเรือ อากาศยาน แท่นหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล 
ดังน้ี   
    1.1  กําหนดให้มีผลใช้บังคับบริเวณทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตไหล่
ทวีป ยกเว้นบริเวณน่านน้ําภายใน อย่างไรก็ตาม รัฐภาคีจะพิจารณาการใช้บังคับบทบัญญัติในพิธีสารกับการทิ้งเท
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หรือเผาในเขตน่านนํ้าภายใน หรือใช้ระบบการอนุญาตและมาตรการทางกฎหมายอ่ืนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือควบคุม
การทิ้งของเสียหรือวัสดุอย่างอ่ืนอย่างจงใจลงทะเลในเขตน่านนํ้าภายในก็ได้   
   1.2 กําหนดกิจกรรมท่ีต้องมีการขออนุญาต ได้แก่ การท้ิงเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงทะเล 
การเก็บวัสดุต่าง ๆ ใต้ทะเลหรือดินใต้ผิวดินในทะเล และการห้ามเผาวัสดุทุกชนิดและทุกประเภทในทะเล   
   1.3 กําหนดให้การทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงทะเล และการเก็บวัสดุต่าง ๆ ใต้ทะเล
หรือดินใต้ผิวดินในทะเลจะต้องเป็นการทิ้งเทหรือเก็บวัสดุจากเรือหรืออากาศยานซึ่งไม่รวมถึงเรือและอากาศยานที่
ได้รับความคุ้มกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ แท่นขุดเจาะ หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล   
   1.4 กําหนดให้ของเสียหรือวัสดุอ่ืนที่สามารถทิ้งเทลงทะเลได้จะต้องได้รับอนุญาตก่อน
ทําการทิ้งเท จํานวน 8 ประเภท ได้แก่ วัสดุที่ขุดลอก กากตะกอนนํ้าเสีย ของเสียจากอุตสาหกรรมประมงและวัสดุ
จากการปฏิบัติการอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ้า เรือหรือแท่นขุดเจาะหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล วัสดุ
ทางธรณีวิทยาหรืออนินทรี ย์สารที่มีความเฉื่อย วัสดุอินทรี ย์จากธรรมชาติ วัตถุขนาดใหญ่ และกระแส
คาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งน้ี วัสดุทั้ง 8 ประเภทข้างต้นจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนทําการทิ้งเทโดยหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาต ให้เป็นไปตามที่รัฐภาคีกําหนด    
   1.5 กําหนดให้รัฐภาคีต้องกําหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ประกอบการพิจารณาประเมินการ
ทิ้งเท ได้แก่ การป้องกันการเกิดของเสีย ทางเลือกในการจัดการของเสีย คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพ 
รายการจัดช้ันสาร สถานที่ทิ้งเท และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น   
   1.6 กําหนดข้อยกเว้นให้รัฐภาคีสามารถออกใบอนุญาตให้สามารถทิ้งเทวัสดุหรือของ
เสียลงทะเลได้ หากเข้ากรณีต่อไปน้ี   
     1.6.1 มีเหตุจําเป็นต้องรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์ เรือ อากาศยาน 
แท่นขุดเจาะหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล ไม่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัยจากความรุนแรงของสภาพอากาศ 
หรือด้วยเหตุสุดวิสัยใด ๆ ก็ตามท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ ภัยคุกคามต่อเรือ อากาศยาน แท่นขุดเจาะ หรือ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล โดยที่การทิ้งเทหรือเผาของเสียหรือวัสดุในทะเลน้ันเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะ
ป้องกันมิให้เกิดภัยคุกคามดังกล่าว รวมถึงป้องกันอันตรายต่อชีวิตมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตในทะเล  
     1.6.2 เหตุฉุกเฉินจําเป็นที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย์ ความ
ปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อมทางทะเล   
อย่างไรก็ตาม รัฐภาคีอาจสละสิทธ์ิในการใช้ข้อยกเว้นข้างต้นได้ โดยให้แจ้ง ณ เวลาที่ได้มีการให้สัตยาบันหรือการ
ภาคยานุวัติพิธีสารน้ี  
  2. ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการท้ิงเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลง
ทะเล พ.ศ. …. เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ออกเพื่อรองรับพันธกรณีตามพิธีสารลอนดอน ค.ศ. 1996 มีสาระสําคัญ 
ดังน้ี  
    2.1 กําหนดให้มีผลบังคับใช้บริเวณทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตไหล่
ทวีป ยกเว้นบริเวณน่านน้ําภายใน   
   2.2 กําหนดรองรับเนื้อหาของพิธีสารลอนดอนฯ ในข้อ 1.2 – 1.6 โดยกําหนดให้วัสดุที่
สามารถทิ้งเทในทะเลได้ จํานวน 8 ประเภท และกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตให้ทิ้งเทวัสดุทั้ง            
8 ประเภท ตามข้อ 1.4 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง    
   2.3 กําหนดให้มี “คณะกรรมการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการท้ิงเทของเสียหรือ
วัสดุอ่ืน” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน และอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นกรรมการและเลขานุการ             
มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี   
    2.3.1 กําหนดนโยบายและแผนป้องกันมลพิษทางทะเล เน่ืองจากการทิ้งเทของเสีย
หรือวัสดุอ่ืน รวมทั้งกําหนดแนวทางและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและกํากับดูแลการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ี    
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    2.3.2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประเมินการทิ้งเทของเสียหรือ
วัสดุอ่ืน รวมถึงกําหนดคุณสมบัติของบุคคลหรือองค์กรที่เก่ียวข้องในการประเมินการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนที่ต้อง
ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงานการประเมินการทิ้งเทของเสีย หรือ
วัสดุอ่ืน  
    2.3.3 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนหรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย   
   2.4 กําหนดบทกําหนดโทษ ดังน้ี   
    2.4.1 มาตรการทางปกครอง กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งระงับการ
กระทําที่ก่อให้เกิดมลพิษจากการทิ้งเทหรือเผาของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงในทะเล หรือกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต  
    2.4.2 มาตรการทางแพ่ง กําหนดให้ศาลมีอํานาจกําหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ
ความเสียหายอันเป็นการลงโทษทางแพ่งเพ่ิมเติมขึ้นจากจํานวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกําหนดได้ตามที่เห็นสมควร 
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ทิ้งเทหรือเผารู้อยู่แล้วว่าของเสียหรือวัสดุอ่ืนน้ันเป็นของที่ไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้เพราะ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเมื่อรู้ว่าไม่ปลอดภัยภายหลังทิ้งเทน้ันแล้วไม่ดําเนินการใด ๆ ตามสมควร เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งกรณี    
    2.4.3 กําหนดให้ผู้กระทําการฝ่าฝืนข้อห้ามทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงในทะเล 
ทิ้งเทหรือเผาของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงในทะเลโดยไม่มีเหตุจําเป็นหรือฉุกเฉินซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายนี้ หรือกระทําการฝ่าฝืนใบอนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น   
    2.4.4 กําหนดให้ผู้กระทําฝ่าฝืนข้อห้ามเผาของเสียหรือวัสดุอ่ืนในทะเล ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท และต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น  
 
20. เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐ 
เกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3  
และการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําผลการประชุมฯ ไป
ปฏิบัติและติดตามผลการประชุมฯ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

สาระสําคัญ 
รายงานผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 โดยนายกรัฐมนตรี

เดินทางเยือนนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือเข้าร่วมการประชุมและ
กิจกรรมคู่ขนานต่างๆ ที่จัดขึ้นในโอกาสการครบรอบ 30 ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจน
การหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงบทบาทนําอย่างมีวิสัยทัศน์และ
สร้างสรรค์ ในฐานะประธานอาเซียนและประธานร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ส่งผลให้การประชุมฯ 
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยในบรรยากาศที่เป็นมิตร และประสบความสําเร็จในการผลักดันผลลัพธ์ของการประชุมที่
เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และช่วยส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง
ต่ออาเซียนและภูมิภาคโดยรวม ตลอดจนสามารถผลักดันประเด็นสําคัญภายใต้แนวคิดหลักของการเป็นประธาน
อาเซียนของไทย ทั้งในด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ความเช่ือมโยง การเสริมสร้าง
สถาปัตยกรรมของภูมิภาคท่ีมีอาเซียนเป็นแกนกลางและความร่วมมือในสาขาต่างๆ ส่วนในด้านการหารือทวิภาคี ไทย
สามารถผลักดันความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลีในสาขาที่เอ้ือต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การค้าการลงทุน การพัฒนาโครงสร้าง
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พ้ืนฐาน การบริหารจัดการนํ้า ความร่วมมือในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสนับสนุน
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การลงทุนในพ้ืนที่ EEC และการแลกเปล่ียนข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหา
แรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี 

เพ่ือให้ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3  และการหารือทวิภาคี
กับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงมีประเด็นที่ต้องมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รับทราบและจะติดตามความคืบหน้าและ
ดําเนินการตามผลการประชุมฯ ในส่วนที่เก่ียวข้อง โดยสํานักงานส่งเสริมการลงทุนได้ดําเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุน
จากสาธารณรัฐเกาหลีในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศักยภาพให้มาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง และยินดีให้
ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศ ในการผลักดันและสนับสนุนการลงทุนของสาธารณรัฐเกาหลี ในพ้ืนที่ EEC และในพ้ืนที่เฉพาะสําหรับนัก
ลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีในนิคมอุตสาหกรรมต่อไป ทั้งน้ี ยังให้เพ่ิมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) 
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นที่ 3 ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการนํ้าของตารางติดตามผลการหารือฯ 
ด้วย 

ผลการประชุมดังกล่าวมีประเด็นที่จะต้องมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการด้วย ในประเด็น
ต่างๆ เช่น การส่งเสริมการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงอย่างต่อเน่ือง ทั้งในรูปแบบด้ังเดิมและรูปแบบใหม่ 
การร่วมมือเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะในมิติของการส่งเสริมแรงงานของอาเซียนให้มีความพร้อมรับมือกับความ
ท้าทายของการปฏิวัติอุสาหกรรมคร้ังที่ 4 (4IR) การพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมย่ิงขึ้น 

 
21. เรื่อง ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งสุดท้าย ประจําปี 2562 และผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค 
อย่างไม่เป็นทางการ ประจําปี 2563  

  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งสุดท้าย ประจําปี 2562 และผล
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ ประจําปี 2563 และมอบหมายหน่วยงานท่ีมีภารกิจที่
เก่ียวเน่ืองตามนัยตารางสรุปประเด็น ติดตามผลสําหรับเอกสารผลลัพธ์การประชุมเอเปค ประจําปี 2562 ดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในโอกาสแรก  โดยพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียมการสําหรับการเป็นเจ้าภาพ
ของไทยในปี 2565 ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  

  สาระสําคัญของเร่ือง   
  1. กระทรวงการต่างประเทศได้รายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งสุดท้าย 

ประจําปี 2562 และผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ ประจําปี 2563 โดยอธิบดีกรม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคคร้ังสุดท้าย ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2562 ณ สํานักงานเลขาธิการเอเปค สาธารณรัฐสิงคโปร์  ซึ่งเป็นการประชุมคร้ังสุดท้ายภายใต้วาระการเป็น
ประธานเอเปคของชีลี โดยท่ีประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมเอเปค  ประจําปี 2562  จํานวน 3 ฉบับ  
ได้แก่ (1) แผนลาเซเรนาเพ่ือสตรีและการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม (ค.ศ. 2019-2030) (เปลี่ยนช่ือจากแผนซันติอาโก
เพ่ือสตรีและการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม) (2) แผนเอเปคว่าด้วยขยะทะเล และ (3) แผนเอเปคว่าด้วยการแก้ไขปัญหา
การทําประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  และได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค  
อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Senior Officials’ Meeting : ISOM) ประจําปี 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 
2562 ณ เมืองลังกาวี มาเลเซีย เพ่ือหารือเก่ียวกับ (1) หัวข้อหลักและประเด็นสําคัญของการประชุมเอเปค  ประจําปี 
2563 โดยมาเลเซียได้นําเสนอหัวข้อหลักของการประชุมเอเปค ประจําปี 2563 คือ “การใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
ศักยภาพมนุษย์เพ่ืออนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน” (2) วิสัยทัศน์เอเปคหลังปี 2563 ซึ่งมาเลเซียได้ยกโครงร่างวิสัยทัศน์
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เอเปคหลังปี 2563  แบ่งเป็น 4 เสาหลัก ได้แก่ ความย่ังยืนและครอบคลุม การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี และการส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาค  และ (3) ปฏิทินการดําเนินงานของ
เอเปค ประจําปี 2563 โดยมาเลเซียกําหนดจะจัดการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวาที่ 11-12  
พฤศจิกายน 2563 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และการประชุมระดับรัฐมนตรีอีก 5 สาขา ได้แก่ (1) การประชุมรัฐมนตรี
การค้า (2) การประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเท่ียว (3) การประชุมรัฐมนตรีด้านการปฏิรูปโครงสร้าง (4) การประชุม
รัฐมนตรีการคลัง  และ (5) การประชุมรัฐมนตรีเอเปค   

2. เพ่ือให้มีการติดตามผลจากเอกสารผลลัพธ์การประชุมเอเปค ประจําปี 2562 และมีการ
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง จึงมีประเด็นที่ต้องมอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงแรงงาน  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  นําไปติดตามและดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ทั้งน้ี  ประเทศไทยควรเริ่มกระบวนการหารือกับภาคส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดหัวข้อหลักและ
ประเด็นสําคัญของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค  ปี 2565 รวมถึงต้ังเป้าหมายที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ใน
โอกาสแรก รวมท้ัง ควรทํางานร่วมกับประเทศมาเลเซียและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 
2564 อย่างใกล้ชิด 
 

แต่งต้ัง 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 
20 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งต้ัง  
นางสาวดารณี ลิขิตวรศักด์ิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง
เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นายมนตรี เนรกัณฐี 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ แทนผู้ที่ลาออก 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ซึ่ง
ตนแทน   
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25. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม รวม 6 คน เน่ืองจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้
ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปี ดังน้ี  
  1. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการ  
   2. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  3. ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
  4. ศาสตราจารย์ รณชัย คงสกนธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
  5. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
  6. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป   
 
26. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งต้ังและกําหนดเงินเดือนให้  
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเงินเดือน 
390,000 บาท รวมท้ังค่าตอบแทนพิเศษประจําปี และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามที่กระทรวงการคลัง
เห็นชอบแล้ว  
 
27. เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายดนัย มู่สา  
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
(นักบริหารระดับสูง เงินประจําตําแหน่ง 21,000 บาท) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
ตามกรอบอัตรากําลังช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจําเป็น ลงวันที่ 9 กรฎาคม พุทธศักราช 2562 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการ
โอนแล้ว  
 
 
  

.............. 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง) 

 


