
                         บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                             1 
ที่  กษ 0401.4/241                            วันที ่ 11  มิถุนายน  2563                              0     
เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มถินุายน 2563                                              0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
        

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี 
(หลังนอก)  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 2 เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
   สศช. เสนอว่า ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2563 มีมติให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 4 พ้ืนที่ ได้แก่       
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง-ภาคตะวันตก เพ่ือเป็น
พ้ืนที่การพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(SEZ) และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และ
มอบหมายให้ สศช. จัดทําร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. โดย
แก้ไขปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   
พ .ศ .  2558 ซึ ่งคณะรัฐมนตรีได้ม ีมติร ับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ ่ายเศรษฐกิจ         
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 แล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจและมติคณะรัฐมนตรี (21 พฤษภาคม 2556 และ 4 กุมภาพันธ์ 2563) สศช. จึงได้ยกร่าง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ในเรื่องน้ีขึ้น ซึ่งร่างระเบียบในเรื่องน้ีจะเป็นกลไกในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่
ในการบริหารจัดการ กํากับติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง อันจะทําให้การบริหารจัดการและขับเคลื่อนพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษทั้งหมดอย่างบูรณาการ               
มีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองทั้งพ้ืนที่  ที่ดําเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ิมเติม  จึงได้เสนอร่าง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที ่13 เรื่อง ของดการจดัสรรเงนิส่งเข้ากองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร ตามมาตรา 29 แหง่ 

พระราชบญัญตัิออ้ยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 
สาระสาํคัญ คือ คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติใหง้ดการจัดสรรเงินส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  

ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ในทุกฤดูการผลติเป็นการช่ัวคราวจนกว่า 
การแก้ไข... 
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การแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 จะแล้วเสร็จตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 
(คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
   อก. รายงานว่า  
   1. ในฤดูการผลิตปี 2558/2559 (เฉพาะเขตคํานวณราคาอ้อยที่ 1 2 3 4 6 7 และ 9) 
และฤดูการผลิตปี 2559/2560 พบว่าเกิดผลต่างระหว่างรายได้สุทธิที่ได้จากการจําหน่ายนํ้าตาลทรายในแต่ละ
ฤดูการผลิต ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 และค่าอ้อยตามราคาอ้อย
ขั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ซึ่งตามมาตรา 57 บัญญัติให้โรงงาน
นํ้าตาลทรายนําส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายเท่าจํานวนผลต่างดังกล่าว โดยในฤดูการผลิตปี 2558/2559 
มีการหักเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย ในอัตราตันอ้อยละ 11 บาท (เฉพาะเขตคํานวณราคาอ้อยที่ 1 2 
3 4 6 7 และ 9) ส่วนในฤดูการผลิตปี 2559/2560 มีการหักเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายในอัตรา 
ตันอ้อยละ 5 บาท 
   2. ผลการเรียกเก็บเงินตามข้อ 1  
    2.1 ฤดูการผลติปี 2558/2559 จากโรงงานนํ้าตาล จํานวน 51 บริษทั รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,031.68 ล้านบาท มบีริษัทโรงงานนํ้าตาลนําเงินมาชําระ 50 บรษิทั รวมเป็นเงินจาํนวน 1,016.60 ล้านบาท 
และค้างชําระ 1 บริษัท เป็นเงินจํานวน 15.08 ล้านบาท 
    2.2 ฤดูการผลติปี 2559/2560 จากโรงงานนํ้าตาล จํานวน 54 บริษทั รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 464.75 ล้านบาท มีโรงงานนํ้าตาลนําส่งครบทุกบริษัท 
   3. มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 บัญญัติให้คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนจัดสรรเงินจํานวนร้อยละสิบของเงินที่กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายได้รับตามมาตรา 57 ส่งเข้า
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยในกรณีจําเป็นเก่ียวกับฐานะทาง
การเงินของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้งดจัดสรรเงินดังกล่าวไว้เป็นการช่ัวคราวก็ได้ 
   4. คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 
มีมติเห็นชอบให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาการของดการจัดสรรเงินส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 
   5. อก. ได้แจ้งเหตุผลความจําเป็นของการของดการจัดสรรเงินส่งเข้ากองทนุสงเคราะห์เกษตรกร 
ดังน้ี 
    5.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกําหนดผลิตผลเกษตรกรรม
ขั้นต้น ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557    
ได้ถอดอ้อยออกจากผลิตผลเกษตรกรรมข้ันต้นแล้ว เน่ืองจากอ้อยเป็นพืชที่มีพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย 
พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยมีกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือรักษาเสถียรภาพของ
ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายอยู่แล้ว 
    5.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกําหนด
ผลิตภัณฑ์อาหาร ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 
2557 ได้ถอดอ้อยออกจากผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว 
    5.3 ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้ยกเลิกบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรเงินกองทุนอ้อยและ
นํ้าตาลทรายเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 

5.4 ปัจจุบัน... 
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    5.4 ปัจจุบันกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไม่ได้มีภารกิจที่เก่ียวข้องกับอ้อยและน้ําตาล
ทราย และที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการนําส่งเงินให้แก่กองทุนดังกล่าว (อก. แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า ต้ังแต่
พระราชบัญญัติ 
อ้อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มีผลใช้บังคับจนถึงฤดูการผลิตปี 2557/58 ไม่เคยเกิดผลต่างระหว่างรายได้
สุทธิตามมาตรา 54 และค่าอ้อยตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย
ขั้นสุดท้าย จึงไม่มีการนําส่งเงินให้แก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร) อีกทั้งยังไม่เคยนําเงินจากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรมาใช้จ่าย 
    5.5 สถานะทางการเงินของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย มีแนวโน้มขาดสภาพคล่อง 
ตามข้อ 6 
   6. สถานะทางการเงินของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย 
      ณ วันที ่31 มีนาคม 2563 ยอดเงินคงเหลือรวมทั้งสิ้น 2,357.63 ล้านบาท โดยมีภาระ
ผูกพันที่ต้องจ่ายรวมโครงการต่าง ๆ จํานวน 1,359.63 ลา้นบาท ส่งผลให้มีเงินสดคงเหลือปลอดภาระผูกพัน 
ที่สามารใช้จ่ายได้ จํานวน 997.99 ล้านบาท 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
วาระที ่14 เรือ่ง การติดตามการดําเนนิโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลกูมนัสําปะหลงั  

ป ี2562/63  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ การติดตาม 

การดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2562/2563 [คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
(12 พฤศจิกายน 2562 และ 24 กันยายน 2562) อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สําปะหลัง ปี 2562/63 และอนุมัติให้ดําเนินโครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง ตามลําดับ] โดย
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 
ได้ลงพ้ืนที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือติดตามการดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง 
โดยได้ช้ีแจงประชาสัมพันธ์โครงการฯ และร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการโดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
 
                        โครงการ 
ข้อเท็จจรงิ 

โครงการประกันรายได้ฯ  
(กรณีได้รับเงนิชดเชยลา่ชา้)  

โครงการป้องกันและกําจัดโรค 
ใบด่างมันสาํปะหลัง 

(กรณียังไม่ได้รับเงนิชดเชย) 
ปัญหา  เกษตรกรได้รับเงินชดเชยส่วนต่าง

ตามโครงการประกันรายได้ฯ ล่าช้า
เน่ืองจากกรมส่งเสริมการเกษตรส่ง
ข้อมูลการแจ้งเก็บเก่ียวของเกษตรกร
ให้ ธ.ก.ส. ในแต่ละเดือน ยังไม่
ครบถ้วนในคร้ังเดียว 

 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วยัง
ไม่ได้รับเงินชดเชยค่าทําลายต้นมัน
สําปะหลัง ไร่ละ 3,000 บาท จาก
โครงการฯ ทําให้เกษตรกรทียั่งไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการฯ เกิดความไม่มัน่ใจ จึงไม่
เข้าร่วมโครงการฯ และทําลายแปลง 

  เกษตรกรบางรายที่แจ้งเก็บเก่ียว
ในเดือนเมษายน 63 ยังไม่ได้รับเงนิ  

 มีการจําหน่ายท่อนพันธ์ุที่เป็นโรคให้
เกษตรกรไปปลูก  ทําให้โรคดังกล่าวแพร่
ระบาดเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 

สาเหตุ... 
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                        โครงการ 
ข้อเท็จจรงิ 

โครงการประกันรายได้ฯ  
(กรณีได้รับเงนิชดเชยลา่ชา้)  

โครงการป้องกันและกําจัดโรค 
ใบด่างมันสาํปะหลัง 

(กรณียังไม่ได้รับเงนิชดเชย) 
สาเหตุ  เกษตรกรบางส่วนแจ้งข้อมูลเก็บ

เก่ียวแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิหรือ
ยืนยันหลังจากการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ  

 กรมส่งเสรมิการเกษตรอยู่ระหว่าง
จัดหาเอกสารท่ีแสดงว่าราชการสั่งให้
ทําลายโดยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น  ตามที่สํานัก
งบประมาณ (สงป.) ร้องขอ 

 ในเดือนเมษายน 63 ได้มีการเปิด
ระบบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ทําให้เกิดปัญหา
ระบบฐานข้อมูลขัดข้อง เน่ืองจากมี
ผู้ใช้งานจํานวนมาก จึงต้องส่งข้อมูล
รายช่ือพร้อมกับเกษตรกรที่เก็บเก่ียว
ในเดือนพฤษภาคม 63 โดยคาดว่าจะ
โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรได้ภายใน
ต้นเดือนมิถุนายน 63

 การทําลายแปลงยังไม่แลว้เสร็จโดยอยู่
ระหว่างการจัดจ้างทําลายแปลง จํานวน 
26,824.975 ไร่  

 อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
ของกรมส่งเสริมการเกษตร กับ  
ธ.ก.ส. เช่น การแจ้งเพาะปลูกซ้ําซ้อน 

แนวทางการแก้ไข  เร่งรัดให้กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. ดําเนินการแก้ไขปัญหาโครงการ
ประกันรายได้ฯ ในส่วนข้อมลูเกษตรกรและการโอนเงินส่วนต่าง  
 เร่งรัดให้กรมส่งเสริมการเกษตร และ สงป. เร่งรัดจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้
เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่าง 
มันสําปะหลังเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
 มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตมันสําปะหลังจัดต้ังศูนย์
บริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
ของจังหวัด เพ่ือรับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาพืชเกษตรที่มี
การประกันรายได้ทั้ง 5 ชนิด

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
วาระที่ 17 เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฤดูแล้ง ปี 2562/63  และการ 

เตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2563 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
(สทนช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เสนอดังน้ี  
  1. รับทราบผลการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับ
ฤดูฝน ปี 2563 เพ่ือลดผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น   
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สทนช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ รายงานสรุปผลการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 และมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝนปี 2563 สรุป
สาระสําคัญได้ ดังน้ี 

2.1 สรุปผล.... 
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      สรุปผลการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 

ประเดน็ การดําเนนิการ 
1) การคาดการณ์และช้ีเป้า
พ้ืนที่เฝ้าระวังขาดแคลนนํ้า 
(ช่วงปลายฤดูฝน ปี 2562) 

1.1) การขาดแคลนนํ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค มีพ้ืนที่ในเขตให้บริการของการ
ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 22 จังหวัด และพื้นที่นอกเขตให้บริการของ 
กปภ.                 38 จังหวัด 
1.2) การขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร มีพ้ืนที่ในเขตชลประทาน 36 จังหวัด 
พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 36 จังหวัด และพื้นที่ที่มีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 
30 จังหวัด 

2) ปริมาณฝนสะสมในช่วง
ฤดูแล้ง ปี 2562/63 

ภาพรวมท้ังประเทศมีปริมาณฝนสะสมรวม 216.8 มิลลิเมตร ตํ่ากว่าค่าปกติ 
100.1 มิลลิเมตร (ร้อยละ 32) โดยภาคกลางมีฝนสะสมตํ่ากว่าค่าปกติมาก
ที่สุด (ร้อยละ 54) 

3) ผลการจัดสรรนํ้าในอ่าง
เก็บนํ้าขนาดใหญ่ในช่วงฤดู
แล้ง ปี 2562/63 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านลกูบาศกเ์มตร 

ภาค 
การจัดสรรนํ้า 

แผน ผล ร้อยละ 
ภาคเหนือ 3,541 3,755 106 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,703 1,521 89 
ภาคตะวันออก 673 630 93 
ภาคกลาง 263 154 59 
ภาคตะวันตก 6,273 6,194 99 
ภาคใต้ 1,300 1,389 107 

รวม 13,753 13,643  
 

4) แผน-ผลการเพาะปลูกพืช 
ฤดูแล้ง ปี 2562/63  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 
2563) 

มีแผนการเพาะปลูกพืชที่กําหนดไว้ 7.21 ล้านไร่ ผลการเพาะปลูกพืชทั้ง
ประเทศ รวม 8.83 ล้านไร ่เพาะปลูกพืชเกินแผน 1.62 ล้านไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 122 

5) มาตรการการแก้ไขปัญหา
ที่สําคัญ 

5.1) การแก้ไขปัญหาน้ําเค็ม โดยการเพ่ิมปริมาณนํ้าจืดเพ่ือผลักดันและ 
เจือจาง ค่าความเค็มบริเวณสถานีสูบนํ้าสําแล รวม 9 ครั้ง สามารถแก้ไข
ปัญหาความเค็มรุกตัวในแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง และควบคุมคุณภาพนํ้า 
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนําไปผลิตนํ้าประปาได้ 
5.2) การประเมินปริมาณนํ้าต้นทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ถึงเดือนมิถุนายน 2563 มีเพียง 390 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งตํ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยและไม่เพียงพอต่อการใช้นํ้าในพ้ืนที่ จึงมีมาตรการแก้ปัญหาเพ่ือให้มี
นํ้าใช้ตลอดฤดูแล้ง ปี 2563 เช่น การแบ่งปันนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าคลอง 
ประแกดมาเติมอ่างเก็บนํ้าประแสร์ การนํานํ้าจากแหล่งนํ้าของภาคเอกชนเข้า
มาเสริมระบบเครือข่ายนํ้า การสูบนํ้าจากแม่นํ้าบางปะกงมาเติมอ่างเก็บนํ้า
บางพระ และการรณรงค์ ใ ห้ทุกภาคส่วนลดการใช้ นํ้าลงร้อยละ  10  
เพ่ือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น 

 
6) สรุปสถานการณ์.... 

 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 2 ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. …. 
เศรษฐกิจ-สังคม 13 ของดการจัดสรรเงินส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามมาตรา 29 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
14 การติดตามการดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2562/63 
17 รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และการเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2563

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 

1 

http://www.thaigov.go.th                                                         เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 
 
  วันน้ี (9 มิถุนายน 2563)  เวลา 09.00 น . ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล พลเอก 
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
    (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ 
    (e-Service))  
  2.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการ
    จดทะเบียนการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุด ตามแผนพัฒนา
    ระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 รวม 2 ฉบับ  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
    ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กองทุนเพ่ือความเสมอภาค
    ทางการศึกษา)  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานที่ย่ืนขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
    อํานาจลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอสําเนาเอกสาร และ
    การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมกรรมการ) 
  8.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นคุณสมบัติและลักษณะในเรื่องทุนและอํานาจการ 
    บริหารกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิต 
    ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน และผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภท 
    ที่หน่ึง พ.ศ. .... 
  9.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบูรณาการเพ่ือพัฒนาความเสมอภาค
    และความเท่าเทียมทางสังคม พ.ศ. ....  
  10.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้เหรียญตัวเปล่าโลหะเป็นสินค้าที ่
    ต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  11.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรบัการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  12.  เรื่อง  การจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National Energy Technology  
    Center : ENTEC) 
  13.  เรื่อง  ของดการจัดสรรเงินส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามมาตรา 29 แห่ง 
    พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 
  14.  เรื่อง   การติดตามการดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง  
    ปี 2562/63  
  15.  เรื่อง   สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2563   
  16.  เรื่อง  มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใสผ่้าไทย 
  17.  เรื่อง  รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 และการเตรียม 
    ความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2563 
  18.  เรื่อง  ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
    ปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
    กรณีศึกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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  19.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work From Home)  และ
    การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 4  
  20.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work from Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจ 
  21.  เรื่อง  โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิต  
    ฤดูการผลิตปี 2562/2563 

ต่างประเทศ 
 
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้าน 
    อาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational  
    Crime: AMMTC) และการแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานด้านอาชญากรรม 
    ข้ามชาติ 
  23.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน 
    สวัสดิการสังคมและการพัฒนาว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19  ต่อ 
    กลุ่มเปราะบางในอาเซียน (Joint Statement of the ASEAN Ministerial  
    Meeting on Social Welfare and Development on Mitigating Impacts of 
    COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN) 
 

แต่งต้ัง 
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการให้ดํารง 
    ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงยุติธรรม)  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การจัดเก็บภาษีมูลค่า             
เพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service))  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….          
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่กระทรวงการคลังเสนอ 
คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการ (มติคณะรัฐมนตรี 17 กรกฎาคม 2561) และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการที่อยู่
นอกราชอาณาจักร ซึ่งประกอบกิจการให้บริการโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลรัษฎากร โดยกําหนดให้
ผู้ประกอบการท่ีได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศแก่ผู้ที่ ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในประเทศ และได้มีการใช้บริการน้ันในประเทศ หากผู้ประกอบการท่ีได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
ต่างประเทศมีรายรับจากการให้บริการดังกล่าวเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และให้มี
หน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม สําหรับกรณีผู้ประกอบการต่างประเทศได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการใน
ประเทศไทยผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างประเทศ กําหนดให้รายได้ที่ได้รับจากการให้บริการนั้นเป็นฐานภาษีมูลค่าเพ่ิม
ของดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างประเทศ ซึ่งหากดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างประเทศมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ย่ืนคําขอ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ทั้งน้ี เพ่ือป็นการสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เกิดความเหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการในประเทศ
และต่างประเทศ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
   1. แก้ไขเพ่ิมเติมให้การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออ่ืนใดตามประมวลรัษฎากร
สามารถดําเนินการด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้    
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “สินค้า” และเพ่ิมบทนิยามคําว่า “บริการทางอิเล็กทรอนิกส์” และ
คําว่า “อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม”    
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก
ต่างประเทศแก่ผู้ใช้ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยคํานวณจากภาษีขายโดยไม่ให้หักภาษีซื้อ และกําหนดให้
ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มมีหน้าที่ เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมแทนผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์   
  4. แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของผู้จ่ายเงินในการนําส่งเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม และหน้าที่ของผู้ประกอบการใน
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศแก่ผู้ใช้ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจด
ทะเบียน  
  5. กําหนดให้การดําเนินการทางทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมกระทําโดยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้   
  6. กําหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ             
ออกใบกํากับภาษี  
 
2. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนา                 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้สํานักงาน                 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
   สศช. เสนอว่า ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2563 มีมติให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 4 พ้ืนที่ ได้แก่ การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง-ภาคตะวันตก เพ่ือเป็นพ้ืนที่การพัฒนา
เศรษฐกิจเช่ือมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และมอบหมายให้ สศช. 
จัดทําร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. โดยแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี
มติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 แล้ว 
ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและมติคณะรัฐมนตรี (21 พฤษภาคม 2556 และ                
4 กุมภาพันธ์ 2563) สศช. จึงได้ยกร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องน้ีขึ้น ซึ่งร่างระเบียบในเรื่องน้ีจะเป็นกลไก
ในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ในการบริหารจัดการ กํากับติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง อันจะทําให้การบริหารจัดการและขับเคล่ือนพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษทั้งหมด
อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองทั้งพ้ืนที่ที่ดําเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ิมเติม               
จึงได้เสนอร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ   
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” หมายถึง พ้ืนที่ดังต่อไปน้ี   
     1.1 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 แห่ง ได้แก่    
     (1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี   
     (2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย  
    (3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
    (4) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด  
    (5) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
    (6) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส  
    (7) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  
    (8) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
    (9) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
    (10) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย   
   1.2 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)  
    1.3 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC – 
Creative LANNA)  
   1.4 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic 
Corridor : NeEC - Bioeconomy)   
   1.5 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ภาคตะวันตก (Central-Western 
Economic Corridor : CWEC)  
และบริเวณพื้นที่อ่ืนใดท่ีกําหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และให้ถือว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่ ดําเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันสามารถดําเนินการต่อไปได้ โดยให้ระเบียบ                 
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ น้ีไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวก่อน
วันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ น้ีใช้บังคับ    
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ” เรียกโดยย่อว่า “ กพศ.” มีอํานาจหน้าที่หลักในการกําหนดนโยบายแนวทางการดําเนินงานและการบริหาร
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย   
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   2.1 นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน   
   2.2 รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ  
   2.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่า                
การกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่า                 
การกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ   
   2.4 ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการ   
   2.5 ประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ    
   2.6 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง จํานวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ   
   ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ                
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายหน่ึงคน และเจ้าหน้าที่ สศช. ที่ได้รับ
มอบหมายหน่ึงคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
   ให้ สศช. ทําหน้าที่เลขานุการของ กพศ. รับผิดชอบในด้านวิชาการและธุรการ ตลอดจน
อํานวยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ กพศ. และปฏิบัติการอ่ืนตามที่ กพศ. มอบหมาย  
 
3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอน
และการจํานองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุด ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
กรณีการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ                 
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้ มท. รับความเห็นของสํานักงบประมาณไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  ทั้งน้ี มท. เสนอว่า กรมที่ดินได้ดําเนินการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม 2 ฉบับ                 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 แล้ว โดยเชิญผู้แทน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สํานักงานเศรษฐกิจการคลังและธนาคาร
แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยแล้ว   
  กระทรวงการคลัง (กค.) ได้รายงานการดําเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ว่า การเสนอร่างประกาศ รวม 2 ฉบับ ตามมาตรการเพ่ือสนับสนุนการควบรวมธนาคาร
พาณิชย์ไทยท่ี กค. เสนอ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (17 เมษายน 2561) เห็นชอบน้ัน จะทําให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษี
สรรพากรประมาณ 600 – 1,400 ล้านบาท แต่จะถูกชดเชยด้วยการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนมาตรการภาษี
เพ่ือขจัดอุปสรรคของการควบรวมกิจการธนาคารพาณิชย์ไทยน้ัน หากถือว่าการควบรวมกิจการเป็นการดําเนินกิจการ
ต่อเน่ือง อาจถือได้ว่าไม่ได้ทําให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีแต่อย่างใด  
จึงได้เสนอร่างประกาศฯ รวม 2 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ  
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  สาระสําคัญของร่างประกาศฯ  
  1. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ             
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน กรณีการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ระยะที่ 3 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เป็นการกําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและ                
ค่าจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย์กรณีที่มีทุนทรัพย์ ในอัตราร้อยละศูนย์จุดศูนย์หน่ึง สําหรับธนาคารพาณิชย์
ที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่กัน ต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564   
   2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ                
นิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่ 3 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เป็นการกําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอน
และค่าจดทะเบียนการจํานองห้องชุดกรณีที่มีทุนทรัพย์ ในอัตราร้อยละศูนย์จุดศูนย์หน่ึง สําหรับธนาคารพาณิชย์            
ที่ควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่กัน ต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                 
เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี   
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้    
   2. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย    
  3. ให้กระทรวงกลาโหมเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. …. ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกลาโหม (กขพ.) โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น
ประธาน มีหน้าที่เสนอแนะและให้คําปรึกษาในเรื่องที่เก่ียวกับระเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหมแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม และมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือทําการใด ๆ ตามท่ี กขพ. มอบหมายได้   
   2. กําหนดให้การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหมตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้คํานึงถึงระบบ
คุณธรรม เช่น การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถของ
บุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ การบริหารจัดการข้าราชการต้องคํานึงถึง
ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพของทางราชการและลักษณะของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม   
   3. กําหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนกลาโหม รวมท้ังเง่ือนไข
การพิจารณายกเว้นให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปบางประการเข้ารับราชการได้    
   4. กําหนดเกี่ยวกับวัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และ
เครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนกลาโหม   
   5. กําหนดให้ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม มีดังน้ี   
    5.1 ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตําแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารราชการในฐานะหัวหน้า
ส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ และตําแหน่งอ่ืนตามที่ กห. กําหนด   
    5.2 ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ ตําแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านอํานวยการ ปฏิบัติ
ราชการในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการ รองหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการซึ่งมิใช่ตําแหน่งตาม 
6.1 และตําแหน่งอ่ืนตามที่ กห. กําหนด   
     5.3 ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตามที่ กห. กําหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งน้ัน    
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     5.4 ตําแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย ได้แก่ ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตามที่ กห. กําหนด เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือวิจัยในสถาบันการศึกษาสังกัด กห.    
    5.5 ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ได้แก่ ตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งตาม 5.1 5.2 5.3 และ 5.4 
ตามที่ กห. กําหนด   
    6. กําหนดให้ระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม มีดังน้ี   
    6.1 ตําแหน่งประเภทบริหาร มีระดับต้น และสูง   
   6.2 ตําแหน่งประเภทอํานวยการ มีระดับต้น และสูง   
   6.3 ตําแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
และทรงคุณวุฒิ   
   6.4 ตําแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย มีดังน้ี    
    1) ประเภทครู (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัด กห.) มีระดับ
ครู ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ และครูเช่ียวชาญพิเศษ   
    2) ประเภทคณาจารย์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือวิจัยในสถาบันการศึกษา
สังกัด กห. ที่ให้การศึกษาหรือจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา) มีระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)   
   6.5 ตําแหน่งประเภทท่ัวไป มีระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส และทักษะพิเศษ  
  7. กําหนดให้ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม จะมีในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด และเป็น
ตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ กห. กําหนด และให้ กห. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
โดยจําแนกตําแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงาน
เดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลักและคุณภาพของงาน    
  8. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสรรหาเพ่ือให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการ การ
สอบแข่งขัน การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง การเลื่อน
ตําแหน่ง การย้าย การโอน การนับเวลาราชการ การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งต้ัง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ และการให้พ้นจากตําแหน่งราชการของข้าราชการพลเรือนกลาโหม    
  9. กําหนดเก่ียวกับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจ เช่น ส่วนราชการมีหน้าที่
ดําเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดํารงตนเป็นข้าราชการ
ที่ดี ข้าราชการผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจริยธรรมและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ตามสมควรแก่กรณี เป็นต้น    
  10. กําหนดเกี่ยวกับการบังคับบัญชา ข้อปฏิบัติและข้อห้าม วินัย การรักษาวินัย ผู้กระทําผิดวินัย 
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โทษทางวินัยและเหตุอันควรงดโทษ การดําเนินการทางวินัย การลงโทษ ผู้มีอํานาจในการ
สั่งลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม   
  11. กําหนดเกี่ยวกับการออกจากราชการ การรับราชการต่อเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ การสั่งให้
ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน และการสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารของข้าราชการพลเรือนกลาโหม   
  12. กําหนดให้ในระหว่างที่ยังมิได้ดําเนินการให้มีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งอัตรา
ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ให้ข้าราชการทหารท่ีรับราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับให้คงอยู่รับ
ราชการในฐานะข้าราชการทหารเช่นเดิม โดยให้สามารถดํารงตําแหน่งอัตราข้าราชการพลเรือนกลาโหมไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการบรรจุหรือแต่งต้ังบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือดํารงตําแหน่งอัตราข้าราชการพลเรือนกลาโหมน้ัน  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
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  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาในเร่ืองน้ีกับร่าง
พระราชกฤษฎีกาฯ ที่เป็นเรื่องทํานองเดียวกันซึ่งอยู่ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็น
ฉบับเดียวกัน แล้วดําเนินการต่อไปได้    
   2. ให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะให้ตราร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้เสนอเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพ่ือให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาในเรื่องน้ีไปในคราวเดียวกัน  
   กสศ. เสนอว่า   
   1. พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 5 และมาตรา 8 
บัญญัติให้จัดต้ังกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน และปัจจุบัน กสศ. ยังไม่ได้รับการกําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539    
   2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้ “หน่วยงานของ
รัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย    
  3. ดังน้ัน เ พ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ กสศ . ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สมควรกําหนดให้ กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ กสศ. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายดังกล่าว  
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้ กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่               
พ.ศ. 2539 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ กสศ. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
  ทั้งน้ี ปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จํานวน 
64 แห่ง และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ สํานักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การเสนอมาในครั้งน้ีจึงเป็นลําดับที่ 68  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. …. 
ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป
ได้ และให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสํานักงาน                 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
  พน. เสนอว่า   
   1. ได้มีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 ข้อ 44 กําหนดให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อเป็นกิจการควบคุมที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้ ทั้งน้ี เป็นไปตามมาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกอบกับกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 ข้อ 2 ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นได้กําหนดให้ “ก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมที่ประกอบด้วยมีเทนเป็น
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ส่วนใหญ่และอยู่ในสถานะไอก๊าซ และ “ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ” ไม่รวมถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพ้ืนที่นอกชายฝั่ง
ทะเลจนถึงสถานีแรกบนฝั่ง   
  2. โดยท่ีปัจจุบันมีการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่อยู่ในสถานะของเหลวรวมอยู่ด้วย ประกอบกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าวตามข้อ 1. ได้แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “นํ้ามันเช้ือเพลิง” หมายความว่า ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ามันดิบ ฯลฯ ดังน้ัน เพ่ือให้มีการกํากับดูแลท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่นอกชายฝั่งทะเลจนถึง
สถานีแรกบนฝั่ง และการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่อยู่ในสถานะของเหลว ซึ่งจะทําให้เกิดความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงสมควรปรับปรุง
กฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการประกอบกิจการทั้งท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติบนบกและท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล รวมถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลว ทั้งน้ี ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 ด้วยแล้ว  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดให้ “ก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่   
   2. กําหนดให้ “ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ” หมายความว่า ระบบที่เก่ียวกับการ
เคลื่อนย้ายก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก หรือท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลจากต้นทางไปยังปลายทาง 
ซึ่งประกอบด้วย สถานี ท่อ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ   
  3. กําหนดให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อต้องได้รับการเห็นชอบรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและจัดทํารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานด้านสิ่งแวดล้อม    
  4. กําหนดให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ไม่ถือเป็นระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ตามกฎกระทรวงน้ี เช่น พ้ืนที่พัฒนาร่วม โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และโรงผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นต้น   
  5. กําหนดให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อต้องมีแผนผังโดยสังเขป แสดงตําแหน่งที่ต้ังของ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ แผนผังบริเวณแสดงแนวท่อ แบบก่อสร้าง ระบบการขนส่ง และรายการคํานวณ
ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย    
  6. กําหนดให้การออกแบบ การก่อสร้าง ติดต้ัง และวัสดุ อุปกรณ์ ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางก่อต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมวิศวกรเคร่ืองกลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานของ
ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป หรือมาตรฐานอ่ืนที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ    
  7. กําหนดให้สถานีและแท่นประกอบการขนส่งก๊าซธรรมชาติต้องจัดให้มีป้ายห้ามและคําเตือน
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและเคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัย และต้องติดต้ังไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย 
ได้แก่ ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟและก่อประกายไฟ และห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากน้ี สถานีต้องติดต้ังเครื่อง
ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6.8 กิโลกรัม ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอ่ืนที่
กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบอย่างน้อยสองเคร่ืองไว้ ณ บริเวณที่มองเห็นและสามารถนําออกมาใช้ได้โดยง่าย    
  8. กําหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีการเตรียมการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมีการจัดทํา
แผนป้องกันเหตุฉุกเฉินซึ่งครอบคลุมทั้งจากเหตุอันเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง 
และจากเหตุอันเกิดจากบุคคลทั่วไป จัดทําแผนระงับเหตุฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน และจัดทําป้ายขั้นตอนการ
ปฏิบัติเมื่อประสบเหตุฉุกเฉินสําหรับบุคคลทั่วไปเมื่อมีการก่อสร้างในพ้ืนที่เขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  
 
7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
เก่ียวกับสถานที่ย่ืนขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท อํานาจลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและ
การขอสําเนาเอกสาร และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมกรรมการ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานท่ีย่ืนขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท อํานาจลดและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอสําเนาเอกสาร และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมกรรมการ) ที่
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
  พณ. เสนอว่า  
  1. พณ. ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วขอยืนยันให้ดําเนินการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ต่อไป 
  2. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีดังน้ี 
      2.1 ผลกระทบเชิงลบ กฎหมายฉบับน้ีกําหนดให้บริษัทต้องปฏิบัติ เช่น ในกรณีแก้ไขร่างมาตรา 
1099 ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาให้หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นผลหากมิได้จดทะเบียนบริษัท ภายใน 10 ปี เป็น 3 ปี นับแต่
วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิจึงอาจเป็นการจํากัดระยะเวลาการใช้สิทธิของผู้เริ่มก่อการใน
การใช้ชื่อบริษัทที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ แต่ พณ. มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือ
เยียวยา ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในเร่ืองดังกล่าว โดยได้เพิ่มบทเฉพาะกาลเพ่ือให้หนังสือบริคณห์สนธิที่สิ้นผลไปโดย
ผลของการแก้ไขร่างมาตรา 1099 ยังสามารถนํามาจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ 
      2.2 ผลกระทบเชิงบวก กฎหมายฉบับน้ีจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว สะดวก และ
ช่วยลดต้นทุนในการดําเนินการทางธุรกิจ เพ่ิมช่องทางให้บริษัทจํากัดสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
และลดภาระที่ไม่จําเป็นแก่ประชาชน อันเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบ
ธุรกิจสามารถจัดต้ังธุรกิจได้ง่ายขึ้น มีบทคุ้มครองนักลงทุนรายย่อยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาดําเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจและสอดคล้องกับตัวช้ีวัดของ
ธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประเมินของประเทศไทยในการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดยจะทําให้มีการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ
ให้ทัดเทียมนานาประเทศ  
  3. สําหรับการรับฟังความคิดเห็นน้ันได้ดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องโดยการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
dbd.legal@gmail.com จํานวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 รวมทั้งได้
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 
2562) เรื่อง การดําเนินการเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมการ
วิเคราะหผ์ลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยแล้ว 
จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติม
เก่ียวกับสถานที่ย่ืนขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท อํานาจลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการ
ขอสําเนาเอกสาร และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมกรรมการ) มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้การย่ืนขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทสามารถย่ืน ณ สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทแห่งใดก็ได้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  2. กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร 
การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เก่ียวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
  3. กําหนดให้หนังสือบริคณห์สนธิที่จดทะเบียนไว้สิ้นผลลง หากมิได้ดําเนินการจดทะเบียนภายใน
สามปี 
  4. กําหนดให้มีการประทับตราบริษัทในใบหุ้นทุกใบเฉพาะกรณีที่บริษัทมีตราประทับ 
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  5. กําหนดให้การประชุมกรรมการอาจดําเนินการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างหน่ึง
อย่างใด ซึ่งทําให้กรรมการไม่จําเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกําหนดห้ามไว้ โดย
การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และให้ถือว่ากรรมการซึ่ง
ใช้การติดต่อสื่อสารน้ันได้เข้าร่วมประชุมกรรมการ และให้นับเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมด้วย 
  6. กําหนดวิธีการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดยให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น 
เว้นแต่บริษัทมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือที่ต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ด้วย 
  7. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับกรณีที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับและเมื่อนับระยะเวลาต้ังแต่วันที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวถึงวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับแล้ว มีระยะเวลาเกินสามปี แต่ยังมิได้จดทะเบียนบริษัท ให้สามารถดําเนินการจดทะเบียน
บริษัทได้ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ 
 
8. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นคุณสมบัติและลักษณะในเรื่องทุนและอํานาจการบริหารกิจการของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน และผู้ขอรับใบรับรอง
หน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่ง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นคุณสมบัติและลักษณะในเรื่องทุนและ
อํานาจการบริหารกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของ
อากาศยาน และผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หน่ึง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  คค. เสนอว่า 
  1. โดยท่ีมาตรา 6/2 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 กําหนดว่า เพ่ือประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการลงทุนเก่ียวกับการผลิตอากาศยาน การผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน และการบํารุงรักษา
อากาศยานของหน่วยซ่อมประเภทที่หน่ึง สําหรับอากาศยานท่ีมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดต้ังแต่ห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมขึ้นไป 
อาจตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองตามมาตรา 41/22 มาตรา 
41/33 และมาตรา 41/95 (1) ในส่วนที่เก่ียวกับทุนจดทะเบียนซึ่งต้องเป็นของผู้มีสัญชาติไทยตามมาตรา 41/23 
วรรคหน่ึง (2) และอํานาจการบริหารกิจการซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยตามมาตรา 41/23 
วรรคหนึ่ง (4) โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และระยะเวลาของการยกเว้นไว้ด้วยก็ได้ 
  2. ดังน้ัน จึงเห็นสมควรยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง ใน
ส่วนที่เก่ียวกับทุนจดทะเบียนซ่ึงต้องเป็นของผู้มีสัญชาติไทย และอํานาจการบริหารกิจการซ่ึงต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการลงทุนเก่ียวกับการผลิต
อากาศยาน การผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานและการบํารุงรักษาอากาศยานของหน่วยซ่อมประเภทท่ี
หนึ่งสําหรับอากาศยานท่ีมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดต้ังแต่ห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมขึ้นไป จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้น
คุณสมบัติและลักษณะในเรื่องทุนและอํานาจการบริหารกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน และผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หน่ึง พ.ศ. .... ขึ้น เพ่ือ
ประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการลงทุนเก่ียวกับการผลิตอากาศยาน การผลิตส่วนประกอบสําคัญ
ของอากาศยาน และการบํารุงรักษาอากาศยานของหน่วยซ่อมประเภทที่หน่ึงสําหรับอากาศยานท่ีมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุด
ต้ังแต่ห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมขึ้นไป ทั้งยังส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการ
บิน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคม อันเป็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (New S-curve) ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติและเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย 
และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยในภาพรวม 
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จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นคุณสมบัติและลักษณะในเรื่องทุนและอํานาจการบริหารกิจการของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน และผู้ขอรับใบรับรองหน่วย
ซ่อมประเภทที่หน่ึง พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน และผู้ขอรับใบอนุญาตผลิต
ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน เช่น ทุนจดทะเบียนต้องเป็นของผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุน
ทั้งหมด และการบริหารกิจการต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้มีสัญชาติไทย ตามมาตรา 41/22 และมาตรา 41/33 
และยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่ง สําหรับอากาศยานท่ีมีมวลว่ิงขึ้น
สูงสุดต้ังแต่ห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมขึ้นไปตามมาตรา 41/95 (1) ในส่วนที่เก่ียวกับทุนจดทะเบียนซึ่งต้องเป็นของผู้มี
สัญชาติไทยตามมาตรา 41/23 วรรคหน่ึง (2) และอํานาจการบริหารกิจการซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มี
สัญชาติไทย ตามมาตรา 41/23 วรรคหน่ึง (4) โดยกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้นไว้ 
ดังน้ี 
  1. ผู้ขอรับใบอนญุาตหรือผู้ได้รับใบรับรองนั้นต้อง 
   1.1 เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวกับการส่งเสริมการลงทุน และ 
   1.2 ประกอบกิจการโดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะต้องมีการใช้อุปกรณ์ที่ควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ในการออกแบบ การผลิต การจัดการผลิตภัณฑ์ หรือในการบํารุงรักษาอากาศยาน
ด้วย 
   1.3 จัดให้มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรไทย เสนอมาพร้อมกับการ
ขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองด้วย พร้อมทั้งกําหนดองค์ประกอบข้ันตํ่าของแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ
พัฒนาบุคลากรไทย 
  2. กําหนดเง่ือนไขบังคับภายหลังให้ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองต้องปฏิบัติตาม ได้แก่  
   2.1 ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองต้องดําเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ
พัฒนาบุคลากรไทยตลอดระยะเวลาตามใบอนุญาตหรือใบรับรอง และรายงานการดําเนินการตามแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรไทยดังกล่าวด้วย 
   2.2 ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับ
ใบรับรองต้องจัดให้มีการใช้บุคลากรไทยในการประกอบกิจการของตนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบจนสิ้นอายุใบอนุญาต
หรือใบรับรอง แล้วแต่กรณี 
  3. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับได้ มีกําหนดสิบปี 
 
9. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบูรณาการเพ่ือพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
สังคม พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบูรณาการเพ่ือพัฒนาความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และ
ให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดให้ในการบูรณาการเพ่ือพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ต้องเป็นไป
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการดําเนินการใด ๆ ที่จะให้เกิดความร่วมมือกันของภาคส่วนต่าง ๆ อันจะเป็นการลดหรือแก้ไข
ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันจากสถานะ สิทธิ โอกาส และการเข้าถึงด้านต่าง ๆ ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม กระบวนการยุติธรรม และด้านอ่ืนใดที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างย่ังยืนและสมดุล 
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการบูรณาการเพ่ือพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม 
(กบสท.) และกําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
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  3. กําหนดให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทําหน้าที่เลขานุการของ 
กบสท. รับผิดชอบในงานธุรการและอํานวยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ กบสท. 
  4. กําหนดให้หน่วยงานรัฐให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของ กบสท.  
  5. กําหนดให้เบ้ียประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการดําเนินงานของ กบสท. และ
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษา ที่ กบสท. แต่งต้ังให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่าย
จากงบประมาณของ สศช. 
 
10. เรื่อง รา่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้เหรียญตัวเปล่าโลหะเป็นสนิค้าที่ต้องขออนุญาตในการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้เหรียญตัวเปล่า
โลหะเป็นสินคา้ที่ต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และ
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วให้ดําเนินการ
ต่อไปได้ 
   พณ. เสนอว่า  
   1. กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ขอให้ พณ. ปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 93) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2536 โดยมีเหตุผลว่าเพ่ือปรับปรุงบัญชี
แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 93) พ.ศ. 2536 ให้สอดคล้อง
กับชนิดราคา และชนิดโลหะของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ใช้ในปัจจุบัน โดยให้เหลือบัญชีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เพียงบัญชีเดียว และยกเลิกบัญชีเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 9 ชนิดราคา เน่ืองจากขนาด นํ้าหนักของเหรียญกษาปณ์ที่
ระลึกจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และเหรียญที่ระลึกดังกล่าวมิใช่เงินตรา จึงไม่สามารถชําระหน้ีตามกฎหมาย
ได้ ประกอบกับปัจจุบันชนิดโลหะในการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 5 ชนิดราคาน้ัน ชนิดราคา 5 บาท 1 บาท 50 
สตางค์ และ 25 สตางค์ มีการเปล่ียนแปลงไปตามบัญชีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่า
ด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 93) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2536 จึงทําให้บัญชีเหรียญ
กษาปณ์หมุนเวียนท้ายประกาศดังกล่าวมีผลเฉพาะเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 10 บาท เท่าน้ัน 
   2. พณ. พิจารณาแล้วจึงได้จัดทํา “ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้เหรียญโลหะตัว
เปล่าเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชขอาณาจักร พ.ศ. .... ละบัญชีท้ายร่างประกาศ” และได้ประชุม
หารือร่วมกับกรมธนารักษ์และกรมศุลกากร เพ่ือพิจารณาร่างประกาศดังกล่าว รวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง โดยท่ีประชุม
เห็นชอบกับร่างประกาศดังกล่าวและบัญชีท้ายร่างประกาศฯ 
   3. ต่อมา พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศได้รับการประสานจากกรมธนารักษ์และกรมศุลกากร 
ดังน้ี 
    3.1 กรมธนารักษ์ขอแก้ไขช่ือสินค้าจากเดิม “เหรียญโลหะตัวเปล่า” เป็น “เหรียญตัวเปล่า
โลหะ” เน่ืองจากลักษณะของสินค้า คือ เป็นเหรียญที่ยังไม่มีการพิมพ์ลวดลายและทํามาจากโลหะ และแก้ไขการ
กําหนดลักษณะ ขนาด นํ้าหนัก และส่วนผสมของเหรียญตัวเปล่าโลหะให้สอดคล้องกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ใช้
ในปัจจุบันที่ต้องขออนุญาตนําเข้า 9 ชนิดราคา ได้แก่ 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 
สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ และใช้คําว่า “ประมาณ” สําหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและนํ้าหนักของเหรียญตัว
เปล่าโลหะทุกชนิด 
    3.2 กรมศุลกากรกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติของเหรียญตัวเปล่าโลหะ 9 ชนิด
ราคาตามข้อมูลของกรมธนารักษ์ตามข้อ 3.1 โดยจัดประเภทของเหรียญตัวเปล่าโลหะให้อยู่ในรายการอ่ืน ๆ ที่ทําด้วย
โลหะ เพ่ือจําแนกเหรียญตัวเปล่าโลหะออกจากของอ่ืน ๆ ที่ทําด้วยโลหะในรอบการปรับปรุงแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากร
ฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022 (พ.ศ. 2565) 
   4. พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศจึงได้ปรับปรุงร่างประกาศตามข้อ 2 ให้สอดคล้องกับความเห็น
ของกรมธนารักษ์และกรมศุลกากรตามข้อ 3 เป็น “ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้เหรียญตัวเปล่า
โลหะเป็นสินคา้ที่ต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... และบัญชีท้ายร่างประกาศฯ” และแก้ไข
การกําหนดลักษณะ ขนาด นํ้าหนัก และส่วนผสมของเหรียญตัวเปล่าโลหะให้สอดคล้องกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
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ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยกําหนดให้เหรียญตัวเปล่าโลหะที่ใช้ในการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนตามพิกัดอัตราศุลกากร
ประเภทย่อยและรหัสสถิติ ดังน้ี 7419.99.99.000 7326.90.99.090 และ 7616.99.90.090 เป็นสินคา้ที่ต้องขอ
อนุญาตนําเข้า เพ่ือป้องกันการปลอมแปลงหรือเลียนแบบเหรียญกษาปณ์ 
   5. พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอความเห็นต่อร่าง
ประกาศฯ ตามข้อ 4 โดยกรมธนารักษ์ กรมศุลกากร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเห็นชอบด้วยกับร่าง
ประกาศดังกล่าว และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยไม่มขี้อคิดเห็นเพ่ิมเติม และได้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องผ่านเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 8 
มกราคม 2563 โดยไม่มีผูแ้สดงความเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว 
   สาระสาํคญัของร่างประกาศ 
   1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 93) 
พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2536 
   2. กําหนดบทนิยามคําว่า “เหรียญตัวเปล่าโลหะ” หมายความว่าเหรียญตัวเปล่าโลหะที่มีลักษณะ 
ขนาด นํ้าหนัก และส่วนผสมตามบัญชีท้ายประกาศ 
   3. กําหนดให้เหรียญตัวเปล่าโลหะเป็นสินคา้ที่ต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
   4. ในกรณีที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นผู้นําเข้าเหรียญตัวเปล่าโลหะไม่ต้องขออนุญาตใน
การนําเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศน้ี 
  
11. เรื่อง รา่งกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  มท. เสนอว่า 
  1. ตามท่ีได้ประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพ่ือ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นจํานวน
มากไม่สามารถดําเนินกิจการได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าพักภายในโรงแรม ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
(17 มีนาคม 2563) รับทราบข้อสรุปมาตรการและข้อสั่งการเก่ียวกับ COVID-19 รวมท้ังให้หน่วยงานภาครัฐ
พิจารณามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสดังกล่าว โดยอาจพิจารณาการขยายเวลาหรือผ่อนผันค่าธรรมเนียมตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ 
  2. มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว และเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียม
ประกอบธุรกิจโรงแรม อันจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  3. มท. ได้รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ว่า มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมจะทําให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 
31,354,200 บาทต่อปี โดยพิจารณาจากจํานวนห้องพักของโรงแรมประจําปี พ.ศ. 2562 จํานวน 783,855               
ห้อง ค่าธรรมเนียมห้องละ 40 บาท แต่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ปีละ 40 บาทต่อห้องพัก ตามข้อ 1 (7)                 
แห่งกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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เศรษฐกิจ - สงัคม 
12. เรื่อง การจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National Energy Technology Center : ENTEC) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National Energy 
Technology Center : ENTEC) เป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  อว. รายงานว่า 
  1. รัฐบาลมีนโยบายให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันผ่านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานเป็นหน่ึง
ในนโยบายหลักสําคัญ 12 ด้าน ในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาที่ต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือ
มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 ทั้งน้ี หน่วยงานวิจัยด้านพลังงานในประเทศยังอยู่
อย่างกระจัดกระจาย โดยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดําเนินการของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ขณะที่รัฐวิสาหกิจและ
บริษัทเอกชนก็มีการทําวิจัยของตนเองเป็นบางส่วน จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยที่มีต่อการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ อีกทั้งยังขาดสถาบันวิจัยด้าน
พลังงานท่ีมีการวิจัยแบบเต็มเวลาและครอบคลุมในหลายสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ สวทช. จึงได้มีการ
หารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และได้ข้อสรุปที่ตรงกันในการสนับสนุนให้มีการบูรณาการทรัพยากร
ต่าง ๆ ภายใต้ สวทช. โดยการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) เป็นหน่วยงานเฉพาะทาง 
  2. คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ในคราวประชุมคร้ังที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติเป็น
หน่วยงานเฉพาะทางภายใต้ สวทช. โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามลําดับ 
  3. ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) จะเป็นศูนย์รวมในการบูรณาการความร่วมมือใน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศและนานาชาติ รวมทั้งเช่ือมโยงงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานที่มุ่งเน้นการต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง (Translational Research) สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมและขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยอาศัยการทํางานในรูปแบบจตุภาคี 
(Quadruple Helix) โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
      3.1 โครงสร้างของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ดังน้ี 
   3.1.1 หน่วยวิจัยด้านพลังงาน โดยกําหนดกรอบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ระยะ 5 ปีแรกใน 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านกรอบวิจัย รายละเอียด 
กลยุทธค์วามเป็นผูน้ําด้านงานวิจัย 

1 .  พ ลั ง ง า น ห มุ น เ วี ย น 
(Renewable Energy) 

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า
และความร้อน รวมทั้งพลังงานหมุนเวียนอ่ืนที่มีศักยภาพ เช่น พลังงาน
ลมเช้ือเพลิงชีวภาพ โดยการปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงชีวภาพสําหรับการ
ใช้งานในสัดส่วนสูงขึ้น เพ่ือลดการนําเข้าเช้ือเพลิงฟอสซิล ลดปัญหามลพิษ 
และช่วยพยุงราคาพืชพลังงานในประเทศ พัฒนาเทคโนโลยีต่อเน่ืองเพ่ือให้
เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System) 

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านแบตเตอรี่และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์1 
(Super Capacitor) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมในประเทศ โดยให้
ภาคเอกชนไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่า ต้ังแต่การผลิตวัสดุต้ังต้น เซลล์ 
(Cell) แพ็ก (Pack) การนําไปใช้งาน จนถึงการกําจัด

3. พลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิล 
(Conventional Energy) 

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตน้ํามันที่มีมาตรฐาน
สูงขึ้น เช่น EURO5 และ EURO6 
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กลยุทธค์วามเป็นผูน้ําด้านการสร้างเครือขา่ย 
ดําเนินการร่วมกับกระทรวงพลังงาน (พน.) และภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานวิจัยด้านพลังงาน 

ของประเทศท่ีอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยภาครัฐและเอกชน
4. การจัดการระบบพลังงาน 
(System Integration and 
Energy Management) 

มุ่งเน้นการวิจัยเทคโนโลยี ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Microgrid) 
บูรณาการนําพลังงานทดแทนและระบบกักเก็บพลังงานเข้าสู่ระบบ
ไฟฟ้า (Renewable Energy Integration)

5. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงาน (Energy 
Efficiency) 

 มุ่งเน้นการวิจัยเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางไฟฟ้า (Electrical 
Efficiency) และประสิทธิภาพทางความร้อน (Thermal Efficiency) และ
การใช้ประโยชน์จากของเสียหรือผลิตภัณฑ์ที่ เ ป็นผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมพลังงาน

    
   3.1.2 หน่วยความร่วมมือ มีบทบาทในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานวิจัยในประเทศ (เช่น ศูนย์ต่าง ๆ ภายใต้ สวทช. และ พน.) และต่างประเทศ (เช่น ศูนย์พลังงานอาเซียน) 
โดยการดําเนินงานลักษณะภาคีเครือข่าย (Consortium) ที่ได้ดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เช่น (1) การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ (2) การรวมกลุ่มของนักวิจัยด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพ่ือพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ (3) ภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย 
(Thailand Energy Storage Technology Alliance : TESTA) และ (4) ภาคีเครือข่ายทางด้านพลังงานไฮโดรเจน 
เพ่ือขับเคลื่อนแฟลตฟอร์มพลังงานในอนาคตที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ทั้งน้ี การดําเนินการในรูปแบบภาคีเครือข่ายจะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งในการบูรณาการงานวิจัยและ
พัฒนาจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาทางด้าน
พลังงานเป็นสําคัญ  โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติจะมีส่วนในการทําหน้าที่เป็นแกนกลางในการเสนอขอทุน
วิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน  
   3.1.3 หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี ทําหน้าที่พัฒนากลไกความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยี
พลังงานใหม่จากการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม เช่น การส่งเสริมการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย 
(รัฐ เอกชน และสถาบันวิจัย) 
   3.1.4 ศูนย์เรียนรู้ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้โครงการสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน 
      3.2 อัตรากําลังเป็นบุคลากรเดิมที่ปฏิบัติงานด้านพลังงานของ สวทช. โดยมีการบริหารจัดการ
อัตรากําลังและสังกัดภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ให้มีความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ จึงไม่มีภาระงบประมาณเพ่ิมแต่อย่างใด 
      3.3 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   3.3.1 เช่ือมโยงงานวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ พน. สู่การขับเคลื่อนแผนพลังงานให้เป็น
รูปธรรม เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน 
   3.3.2 สร้างพันธมิตรหน่วยงานด้านพลังงานในระดับประเทศ และนานาชาติ เพ่ือเข้าถึง
สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ภายใต้ อว. 
   3.3.3 ขับเคลื่อนกลไกงานวิจัยพ้ืนฐานสู่ธุรกิจนวัตกรรม (Startup) และภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถท่ีจะแข่งขันในเวทีโลก 
   3.3.4 สนับสนุนการพ่ึงพาพลังงานภายในประเทศอย่างย่ังยืน 
   3.3.5 ส่งเสริมการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
   3.3.6 บรรลุเป้าประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ของสหประชาชาติตามเป้าหมายด้านพลังงานข้อที่ 7 การสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
พลังงานในราคาที่หาซื้อได้ เช่ือถือได้ มีความย่ังยืนและทันสมัย 
      3.4 เป้าหมายในระยะ 5 ปีแรก (ปี พ.ศ. 2563 - 2567) 
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   3.4.1 สร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 10,000 ล้านบาท ซึ่งวิธีการคิดมูลค่าผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจมาจากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายจากการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การลด
ต้นทุนในการผลิต การสร้างรายได้เพ่ิม และประโยชน์ในเชิงมูลค่าของผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน 
   3.4.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานไม่น้อยกว่า 10 ราย 
   3.4.3 สร้างเครือข่ายทางด้านพลังงานภายในประเทศและต่างประเทศไม่น้อยกว่า                 
60 พันธมิตร 
   3.4.4 มีบุคลากร ผู้เช่ียวชาญทางด้านพลังงาน ทั้งในด้านวิจัย และด้านเทคนิคของ               
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติไม่น้อยกว่า 120 ราย 
   3.4.5 พัฒนาการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเชิงลึก 
(Deep technology)  
  4. สวทช. ได้หารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหน่วยงานภายใต้ อว. ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายใต้ พน. (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานและสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) โดยเห็นพ้องกันว่าควรสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง                 
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานร่วมกับ
พันธมิตรภายนอก 

1 ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ หรือตัวเก็บประจุย่ิงยวด เป็นตัวเก็บประจุชนิดหนึ่งท่ีมีขนาดความจุมากกว่าชนิดปกติ ใช้ในรถไฮบริด                   
โครงงานพลังงานทดแทนต่าง ๆ 
 
13. เรื่อง ของดการจัดสรรเงินสง่เขา้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญัติอ้อยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้งดการจัดสรรเงินส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ในทุกฤดูการผลิตเป็นการช่ัวคราวจนกว่าการแก้ไขพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 จะแล้วเสร็จตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) (คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาล
ทราย) เสนอ 
   สาระสาํคญัของเร่ือง 
   อก. รายงานว่า  
   1. ในฤดูการผลิตปี 2558/2559 (เฉพาะเขตคํานวณราคาอ้อยที่ 1 2 3 4 6 7 และ 9) และฤดูการ
ผลิตปี 2559/2560 พบว่าเกิดผลต่างระหว่างรายได้สุทธทิี่ได้จากการจําหนา่ยน้าํตาลทรายในแต่ละฤดูการผลิต 
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าํตาลทราย พ.ศ. 2527 และคา่อ้อยตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวม
กับผลตอบแทนการผลิตและจําหนา่ยน้ําตาลทรายข้ันสดุท้าย ซ่ึงตามมาตรา 57 บญัญัติให้โรงงานน้ําตาลทราย
นําส่งเงนิเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายเท่าจํานวนผลต่างดังกลา่ว โดยในฤดูการผลิตปี 2558/2559 มีการหัก
เงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย ในอัตราตันอ้อยละ 11 บาท (เฉพาะเขตคํานวณราคาอ้อยที่ 1 2 3 4 6 7 และ 
9) ส่วนในฤดูการผลิตปี 2559/2560 มีการหักเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้าํตาลทรายในอัตราตันอ้อยละ 5 บาท 
   2. ผลการเรียกเก็บเงนิตามข้อ 1  
    2.1 ฤดูการผลติปี 2558/2559 จากโรงงานนํ้าตาล จํานวน 51 บรษิัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,031.68 ล้านบาท มีบริษัทโรงงานนํ้าตาลนําเงินมาชําระ 50 บริษัท รวมเป็นเงินจํานวน 1,016.60 ลา้นบาท และ
ค้างชําระ 1 บริษัท เป็นเงินจํานวน 15.08 ล้านบาท 
    2.2 ฤดูการผลติปี 2559/2560 จากโรงงานนํ้าตาล จํานวน 54 บรษิัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
464.75 ล้านบาท มีโรงงานนํ้าตาลนําส่งครบทุกบริษัท 
   3. มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 บัญญัติให้คณะ
กรรมการบริหารกองทุนจัดสรรเงินจํานวนร้อยละสิบของเงินที่กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายได้รับตามมาตรา 57 ส่ง
เข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยในกรณีจําเป็นเก่ียวกับฐานะทาง
การเงินของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้งดจัดสรรเงินดังกล่าวไว้เป็นการช่ัวคราวก็ได้ 
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   4. คณะกรรมการอ้อยและน้าํตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 
2563 มีมติเหน็ชอบให้นาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการของดการจัดสรรเงินส่งเขา้กองทนุสงเคราะห์
เกษตรกร ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 
   5. อก. ได้แจ้งเหตุผลความจาํเปน็ของการของดการจัดสรรเงนิสง่เข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
ดังนี ้
    5.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกําหนดผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น 
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้ถอดอ้อยออก
จากผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นแล้ว เน่ืองจากอ้อยเป็นพืชที่มีพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็น
กฎหมายเฉพาะ โดยมีกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและ
นํ้าตาลทรายอยู่แล้ว 
    5.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกําหนด
ผลิตภัณฑ์อาหาร ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
ได้ถอดอ้อยออกจากผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว 
    5.3 ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้ยกเลิกบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรเงินกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย
เข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
    5.4 ปัจจุบันกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไม่ได้มีภารกิจที่เก่ียวข้องกับอ้อยและน้ําตาลทราย 
และที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการนําส่งเงินให้แก่กองทุนดังกล่าว (อก. แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า ต้ังแต่พระราชบัญญัติ
อ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 มผีลใช้บังคับจนถึงฤดูการผลิตปี 2557/58 ไม่เคยเกิดผลต่างระหว่างรายได้สุทธิ
ตามมาตรา 54 และค่าอ้อยตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นสุดท้าย 
จึงไม่มีการนําส่งเงินให้แก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร) อีกทั้งยังไม่เคยนําเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมาใช้จา่ย 
    5.5 สถานะทางการเงินของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย มีแนวโน้มขาดสภาพคล่อง ตาม
ข้อ 6 
   6. สถานะทางการเงินของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย 
    6.1 สถานะเงนิกองทุน 
   ณ วันที่ 31 มนีาคม 2563 ยอดเงินคงเหลือรวมทั้งสิ้น 2,357.63 ล้านบาท โดยมีภาระ
ผูกพันที่ต้องจ่ายรวมโครงการต่าง ๆ จํานวน 1,359.63 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินสดคงเหลือปลอดภาระผูกพนัทีส่า
มารใช้จ่ายได้ จํานวน 997.99 ล้านบาท 
    6.2 เจ้าหนี้และลูกหนี ้ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังน้ี 
     6.2.1 เจ้าหนี ้ได้แก่ เงินกู้เพ่ือช่วยเหลือชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2558/2559 ต่อ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,085.16 ล้านบาท  
     6.2.2 ลูกหนี้ (เช่น ลูกหน้ีโรงงานที่ค้างชําระ ลูกหน้ีชาวไร่อ้อยและโรงงานตาม
โครงการสินเช่ือสําหรับจัดซื้อรถตัดอ้อย เป็นต้น) รวมทั้งสนิ 2,012.49 ลา้นบาท 
    6.3 ภาระต้องจ่ายเงินชดเชยตามาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าํตาลทราย 
พ.ศ. 2527 คนืให้กับโรงงานนํ้าตาล เน่ืองจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและการจําหน่ายนํ้าตาล
ทรายขั้นสุดท้ายตํ่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น ในฤดูการผลิตปี 
2560/2561 และฤดูการผลิตปี 2561/2562 กรณีดังกล่าวจะทําให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย มีภาระหน้ีเงินชดเชย
ที่จะต้องชําระคืนให้แก่โรงงานนํ้าตาลไปจนถึงปีงบประมาณ 2566 ซึ่งคาดว่ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายจําเป็นต้อง
ชดเชยประมาณ 22,799.22 ล้านบาท 
 
14. เรื่อง  การติดตามการดําเนนิโครงการประกันรายไดเ้กษตรกรผูป้ลกูมันสําปะหลงั ปี 2562/63  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  การติดตามการดําเนินโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2562/2563 [คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (12 พฤศจิกายน 2562 และ              
24 กันยายน 2562) อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2562/63 และอนุมัติให้
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ดําเนินโครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง ตามลําดับ] โดยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563                 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ลงพ้ืนที่ ณ จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือติดตามการดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง โดยได้ช้ีแจงประชาสัมพันธ์
โครงการฯ และร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยมีสาระสําคัญสรุปได้ 
ดังน้ี  
  1. ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2562/63 ธนาคาร            
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคา  (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2563) ดังน้ี  
  วงเงินจ่ายขาด     9,442,342,800.00 บาท  
  จ่ายเงิยชดเชยส่วนต่างราคาแล้ว   4,842,778,169.24  บาท (ร้อยละ 51)  
  คงเหลือ     4,599,564,630.76  บาท 
  ได้รับอนุมัติวงเงินเพ่ิมเติม       448,226,666.97 บาท 
  คงเหลืองบประมาณจ่ายขาด   5,047,791,297.73  บาท 
โดยมีเกษตรกรได้รับเงินจํานวนทั้งสิ้น 398,704 ครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนใหญม่ีความพึงพอใจใน
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง และขอให้รัฐบาลดําเนินโครงการดังกล่าวในปีต่อไป  
  2. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข  จากการรับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ก.ส. และจังหวัดนครราชสีมา สรุปได้ดังน้ี  
 
                        โครงการ 
ข้อเท็จจรงิ 

โครงการประกันรายได้ฯ  
(กรณีได้รับเงนิชดเชยลา่ชา้)  

โครงการป้องกันและกําจัดโรค 
ใบด่างมันสาํปะหลัง 

(กรณียังไม่ได้รับเงนิชดเชย) 
ปัญหา  เกษตรกรได้รับเงินชดเชยส่วนต่าง

ตามโครงการประกันรายได้ฯ ล่าช้า
เน่ืองจากกรมส่งเสริมการเกษตรส่ง
ข้อมูลการแจ้งเก็บเก่ียวของเกษตรกร
ให้ ธ.ก.ส. ในแต่ละเดือน ยังไม่
ครบถ้วนในคร้ังเดียว 

 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วยัง
ไม่ได้รับเงินชดเชยค่าทําลายต้นมัน
สําปะหลัง ไร่ละ 3,000 บาท จาก
โครงการฯ ทําให้เกษตรกรทียั่งไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการฯ เกิดความไม่มัน่ใจ จึงไม่
เข้าร่วมโครงการฯ และทําลายแปลง 

  เกษตรกรบางรายที่แจ้งเก็บเก่ียว
ในเดือนเมษายน 63 ยังไม่ได้รับเงนิ  

 มีการจําหน่ายท่อนพันธ์ุที่เป็นโรคให้
เกษตรกรไปปลูก  ทําให้โรคดังกล่าวแพร่
ระบาดเพ่ิมขึ้น 

สาเหตุ  เกษตรกรบางส่วนแจ้งข้อมูลเก็บ
เก่ียวแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิหรือ
ยืนยันหลังจากการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ  

 กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่าง
จัดหาเอกสารท่ีแสดงว่าราชการส่ังให้
ทําลายโดยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น  ตามที่สํานัก
งบประมาณ (สงป.) ร้องขอ 

 ในเดือนเมษายน 63 ได้มีการเปิด
ระบบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ทําให้เกิดปัญหา
ระบบฐานข้อมูลขัดข้อง เน่ืองจากมี
ผู้ใช้งานจํานวนมาก จึงต้องส่งข้อมูล
รายช่ือพร้อมกับเกษตรกรที่เก็บเก่ียว
ในเดือนพฤษภาคม 63 โดยคาดว่าจะ
โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรได้ภายใน

 การทําลายแปลงยังไม่แลว้เสร็จโดยอยู่
ระหว่างการจัดจ้างทําลายแปลง จํานวน 
26,824.975 ไร่  
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ต้นเดือนมิถุนายน 63
 อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
ของกรมส่งเสริมการเกษตรกับ ธ.ก.ส. 
เช่น การแจ้งเพาะปลูกซ้ําซ้อน 

แนวทางการแก้ไข  เร่งรัดให้กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. ดําเนินการแก้ไขปัญหาโครงการ
ประกันรายได้ฯ ในส่วนข้อมลูเกษตรกรและการโอนเงินส่วนต่าง  
 เร่งรัดให้กรมส่งเสริมการเกษตรและ สงป. เร่งรัดจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้
เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมัน
สําปะหลังเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
 มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตมันสําปะหลังจัดต้ังศูนย์
บริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
ของจังหวัด เพ่ือรับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาพืชเกษตรที่มี
การประกันรายได้ทั้ง 5 ชนิด

 
15. เรื่อง  สรปุมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2563   
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 [ซึ่งเป็นการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 5 (1) ที่กําหนดให้ คจร. 
เสนอนโยบายและแผนหลักต่อคณะรัฐมนตรี] โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี  
  1. คจร. ได้รับทราบเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี  
ลําดับ เรื่อง มติ คจร. 

1) ความคบืหนา้การดําเนินงานตามแผนแม่บทระบบขนสง่มวลชน
ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย ณ เดือน
มกราคม 2563  สรุปได้ดังน้ี (1) โครงการที่เปิดให้บริการแล้ว       
6 เส้นทาง ระยะทางรวม 137.80 กิโลเมตร (2) โครงการที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง  9 เส้นทาง ระยะทางรวม 188.94 กิโลเมตร 
(3) โครงการอยู่ระหว่างประกวดราคา 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 
97.99 กิโลเมตร และ (4) โครงการส่วนต่อขยายป ีพ.ศ. 2570-
2572 จํานวน 8 เส้นทาง ระยะทางรวม 134.43 กิโลเมตร

รับทราบความคืบหน้าการดําเนินงาน
ตามแผนแม่บทฯ  

2) แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรม
เก่ียวเนื่อง  โดย คค. ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบราง ประกอบด้วย (1) แผนระยะเร่งด่วน 4 ปี  (พ.ศ. 2563 
-2566) สําหรบัการจัดซื้อขบวนรถไฟประเภทท่ีใช้เทคโนโลยีทั่วไป  
และ (2) แผนระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2563-2568) สําหรับการจัดซื้อ
ขบวนรถไฟประเภทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งได้จัดประชุม
สํารวจความสนใจของผู้ประกอบการเอกชนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน/ผู้ประกอบการร่วม
แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ โดยทุกหน่วยงานเห็นด้วยและมี
ความพร้อมสําหรับแผนดังกลา่ว ทั้งน้ี คค. จะนําแนวทางการ
พัฒนาฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป

รับทราบแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบรางและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง 

3) โครงการการศกึษาสํารวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อ
จัดทําแผนแมบ่ทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบงึกาฬ ปัจจุบันศึกษา
แล้วเสร็จ และอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกได้เห็นชอบ
และมีมติมอบหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง

รับทราบผลการศึกษาฯ  
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ในการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและจราจรของจังหวัด โดย
พิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผน 
9,202.07 ล้านบาท 

 
  2. คจร. ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ เชน่  
ลําดับ เรื่อง มติ คจร. 

1) แผนม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การเพ่ิมพ้ืนที่และ
ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรบนถนนในจดุที่
จําเป็น และ (2) การส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยแบ่ง
แผนงานเป็น 2 ระยะ  คือ แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2562-
2566) และแผนระยะกลาง/ยาว (พ.ศ. 2567-2576) รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 273,678 ล้านบาท

- เห็นชอบแผนแม่บทฯ  
- มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้
แผนแม่บทฯ เป็นกรอบแนวทางใน
การดําเนินการแก้ไขปัญหาจราจร
ต่อไป และให้รายงานความคืบหน้า
ต่อ คจร. ต่อไป 

2) การจัดทํามาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร ได้
จัดทํามาตรฐานการวิเคราะห์ฯ เสร็จแล้ว และจากผลการศึกษาได้
กําหนดให้การพัฒนาโครงการต่าง ๆ  ซึ่งเดิมไม่ต้องมีการศึกษา
ผลกระทบด้านการจราจร เช่น ห้างสรรพสนิค้า หอประชุม สนาม
กีฬา  สํานักงานของรัฐ  จะต้องมีการศึกษาและจัดทําผลกระทบ
ด้านการจราจรในอนาคตด้วย  นอกจากน้ี ได้กําหนดกรอบการนาํ
ผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  ดังน้ี  (1) ระยะสัน้  (พ.ศ. 2563-
2564) จัดให้มมีาตรฐานในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
การจราจร  (TIA)  (2) ระยะกลาง (พ.ศ. 2565-2567) ประกาศใช้
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรแีละเสนอร่างพระราชบัญญัติ (3) 
ระยะยาว (พ.ศ. 2568-2569) ประกาสใช้พระราชบัญญัติ 

- รับทราบการจัดทํามาตรฐานการ
วิเคราะห์ฯ  
- เห็นชอบแผนการนําเสนอผล
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
- มอบหมายสาํนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ดําเนินการตามแผนการนําผล
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

3) การปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทกุประเภทบนถนนท่ีมี
ช่องจราจรต้ังแต่ 4 ช่องขึ้นไป 

- เห็นชอบในหลักการปรับเพ่ิมอัตรา
ความเร็วของรถยนต์บนถนนทาง
หลวงที่มีทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องเดิน
รถในทิศทางเดียวกันไว้ ต้ังแต่ 2 ช่อง
เดินรถ  มีเกาะกลาง ถนนเฉพาะแบบ
กําแพงก้ันและไม่มีจุดกลับรถเสมอ
ระดับถนน เป็นอัตราความเร็วไม่เกิน 
120 กม./ชม.  
- มอบหมาย คค. ร่วมกับสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ (ตร.) พิจารณา
ปรับปรุงกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องเพ่ือ
กําหนดอัตราความเร็วสูงสุดเป็นไม่
เกิน 120 กม./ชม.  และการกําหนด
ความเร็วขั้นตํ่า  สําหรับการขบั
รถยนต์ในช่องทางเดินรถช่องขวาสุด
โดยใช้ความเร็วไม่ตํ่ากว่า 100 กม./
ชม.

4)  การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที ่4 พฤษภาคม 2536 
เรื่อง การส่งเสริมการจัดทา่เทียบเรือสาธารณะเพื่อแก้ปญัหา
จราจรให้สามารถนําพื้นที่บางส่วนของทา่เรือสาธารณะมาใช้ใน

- เห็นชอบให้กรมเจ้าท่านําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาขอ
ทบทวนมติคณะรฐัมนตรีฯ เพ่ือให้



 

 

 

22 

เชิงพาณิชย์   เน่ืองจากเดิมจะไม่ให้เอกชนเช่าท่าเทียบเรือของ
หน่วยงานของรัฐ หรือวัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบ
ผูกขาด  แต่ควรกําหนดให้เป็นท่าเทียบเรือสาธารณะเพ่ือสนับสนุน
การขนส่งทางนํ้า อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการลดปัญหาการจราจรใน
ปัจจุบันและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการ จึงต้อง
เช่ือมโยงระบบขนส่งสาธารณะเข้าด้วยกันเพ่ือให้บริหารในลักษณะ
ต๋ัวร่วม และจําเป็นต้องบริหารจัดการพ้ืนที่บนท่าเรือให้มีพ้ืนที่ปิด
สําหรับให้เอกชนลงทุนในระบบต๋ัวร่วมดังกล่าว 

สามารถนําพ้ืนที่บางส่วนของท่าเรือ
สาธารณะมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้  
- มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
การสนับสนุนการดําเนินการให้เกิด
การพัฒนาระบบขนส่งทางนํ้า
เช่ือมต่อกับระบบขนส่งอ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

5) ขอความเห็นชอบการดําเนนิงานส่วนของฐานรากโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี้ําตาล ช่วงแคราย – ลําสาลี (บึงกุ่ม) ของการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.) ในส่วนที่
ซ้อนทับกับโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 
ของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยปัจจุบัน รฟม. 
และ กทพ. อยู่ระหว่างเตรียมจัดทําบันทึกข้อตกลงการดําเนินงาน
ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการบริหารและกํากับดูแลการก่อสร้าง การตรวจ
รับพัสดุ  และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้าง รวมทั้งปรับแผนการ
ดําเนินการเพ่ือให้สามารถก่อสร้างฐานรากของโครงการรถไฟฟ้า
สายสีนํ้าตาล ช่วงแคราย – ลําสาลี (บึงกุ่ม) ของ รฟม. ในส่วนที่
ซ้อนทับกับโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ของ 
กทพ. ไปพร้อมกัน  

- เห็นชอบการดําเนินงานส่วนของ
ฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสี
นํ้าตาลฯ ให้ดําเนินการก่อสร้างฐาน
รากของโครงการท้ังสองไปพร้อมกัน 
ทั้งน้ี ให้ กทพ. ตกลงรายละเอียดกับ 
รฟม. ต่อไป  
- มอบหมายให้กระทรวงการคลัง 
(กค.) หารือสํานักงบประมาณจัดหา
แหล่งเงินที่เหมาะสมสําหรับก่อสร้าง
ฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสี
นํ้าตาลฯ วงเงินรวม 1,470 ล้านบาท 
- รับทราบการดําเนินโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีนํ้าตาลฯ โดย รฟม. จะ
ดําเนินการตามข้ันตอนใน
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

6) แนวทางการปรับลดอัตราคา่โดยสารรถไฟฟ้า โดยแบ่งเป็น 2 
ระยะ ได้แก่ (1) แนวทางการดําเนนิงานระยะสั้น เช่น มาตรการ
ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม โดยมี
ค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท (2) แนวทางการดําเนนิงานระยะยาว 
เช่น การศึกษา การจัดต้ังทุนหมุนเวียน มาตรการทางด้านภาษี

- รับทราบแนวทางการปรับลดอัตรา
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า  
- มอบหมาย คค. ร่วมกับ กค. ศึกษา
แนวทางการดําเนินงานระยะยาว
ต่อไป

7) แนวทางการพฒันาระบบเทคโนโลยีด้านการจราจรและขนสง่
เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่ง
และจราจรในส่วนของฮาร์ดแวร์ค่อนข้างมาก เช่น การติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์ CCTV  การติดต้ังระบบตรวจนับปริมาณจราจรบน
ถนน และการติดต้ังระบบ GPS  ต่าง ๆ  โดย สนข. จะขอรับการ
สนับสนุนการใช้ข้อมูลหรือทรพัยากรท่ีมีอยู่แล้ว ของหน่วยงาน        
ต่าง ๆ และนํามาบูรณาการและพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ต่อไป

- มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เช่น ตร. กทพ. ให้การสนับสนุน 
ข้อมูลและการใช้อุปกรณ์ตรวจวัด
สภาพจราจรต่าง ๆ  เพ่ือร่วม
สนับสนุนให้ สนข. สามารถพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร
จัดการต่อไป 

 
  3. เรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
ลําดับ เรื่อง มติ คจร. 

1) การเตรียมมาตรการภาคขนส่งเพื่อรองรบัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19)  โดย คค. 
ได้ดําเนินการจัดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดย
แก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว  

รับทราบการเตรียมมาตรการภาค
ขนส่งเพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ Covid-19 
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16. เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนนุการใช้และสวมใส่ผา้ไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนา
ชุมชน) รับความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า 
  1. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับ มท. โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทํา
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดํารงไว้ในแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ    
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย 
โดยได้ร่วมกันจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินการตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดํารงไว้ใน
แผ่นดินกับจังหวัด 75 จังหวัด และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในส่วนกลาง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วน
ภูมิภาค เพ่ืออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําค่า รากเหง้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สะท้อนให้เห็นบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าพ้ืนถิ่นไทยอันให้ดํารงคงอยู่ปรากฏเป็นความ
ภาคภูมิใจของคนไทย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล
ให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติและกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อ
รายได้ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้จําหน่าย ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานราก 
ดังน้ัน การรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยจะก่อให้เกิด
รายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  
  2. นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชน มท . เป็นเจ้าภาพหลักและ              
เร่งดําเนินการจัดทําและเสนอมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยต่อคณะรัฐมนตรี 
  3. มท. ได้จัดทํามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี
สาระสําคัญ ดังน้ี 
   3.1 ให้ถือว่ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นนโยบายของ
รัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นหรือ               
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน 
   3.2 ให้ทุกกระทรวงพิจารณาจัดทํามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
โดยมีแนวทางของการดําเนินการ ได้แก่ 
    3.2.1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย เรื่อง การรณรงค์การแต่ง
กายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมืองแก่ส่วนราชการในสังกัด และในพ้ืนที่จังหวัดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงาน/
องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
    3.2.2 วิธีสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรม เช่น การประชุม เสวนา เป็นต้น 
    3.2.3 วิธีสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ เช่น แผ่นพับ ป้ายนิทรรศการ สื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นต้น  
   3.3 จัดทําแผนงาน/โครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมืองเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืน  
    3.3.1 รวบรวมเนื้อหาสาระและข้อมูลเก่ียวกับผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมืองในพ้ืนที่
จังหวัด  
    3.3.2 กําหนดรูปแบบการรณรงค์ ประเมินหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่มี
ศักยภาพในการรณรงค์ และสถานการณ์เก่ียวกับการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง 
    3.3.3 จัดทําแผนปฏิบัติการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมืองของ
จังหวัด 
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    3.3.4 จัดทําสื่อเน้ือหาสาระเกี่ยวกับวิธีการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้า
พ้ืนเมือง เพ่ือสร้างค่านิยมและการตระหนักรับรู้การรักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทย  เผยแพร่แก่
ประชาชนทั่วไป 
   3.4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ระหว่างภาครัฐ/เอกชน และ
ประชาชน รวมทั้งกําหนดบทบาทและหน้าที่ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของภาคีเครือข่าย เช่น ให้การ
สนับสนุนงบประมาณทรัพยากร/บุคลากรช่วยทํางาน และนําไปรณรงค์ในหน่วยงานของตน 
   3.5 จัดกิจกรรมเก่ียวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมืองในจังหวัดตามห้วง
ระยะเวลาที่เหมาะสม 
   3.6 จัดให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชน 
ต่าง ๆ 
   3.7 ประกาศยกย่องหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้นแบบของ
จังหวัดที่รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพ้ืนเมืองที่เกิดผลเป็นรูปธรรม  
   3.8 ให้มท. โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 
 
17. เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฤดูแล้ง ปี 2562/63 และการเตรียมความพร้อมรองรับ              
ฤดูฝน ปี 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เสนอดังน้ี  
  1. รับทราบผลการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน 
ปี 2563 เพ่ือลดผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สทนช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ รายงานสรุปผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63 และมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝนปี 2563 สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
      2.1 สรุปผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฤดูแล้ง ปี 2562/63 

ประเด็น การดําเนินการ 
1) การคาดการณ์และชี้เป้า
พื้นทีเ่ฝา้ระวังขาดแคลนน้ํา 
(ช่วงปลายฤดูฝน ปี 2562) 

1.1) การขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค มีพ้ืนที่ในเขตให้บริการของการประปา
ส่วนภูมิภาค (กปภ . )  22 จังหวัด และพ้ืนที่นอกเขตให้บริการของ กปภ .  
38 จังหวัด 
1.2) การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร มีพ้ืนที่ในเขตชลประทาน 36 จังหวัด พ้ืนที่
นอกเขตชลประทาน 36 จังหวัด และพ้ืนที่ที่มีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 30 จังหวัด

2) ปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดู
แล้ง ปี 2562/63 

ภาพรวมทั้งประเทศมีปริมาณฝนสะสมรวม 216.8 มิลลิเมตร ตํ่ากว่าค่าปกติ
100.1 มิลลิเมตร (ร้อยละ 32) โดยภาคกลางมีฝนสะสมตํ่ากว่าค่าปกติมากที่สุด 
(ร้อยละ 54) 

3) ผลการจัดสรรน้ําในอ่างเก็บ
น้ําขนาดใหญ่ในช่วงฤดูแล้ง ปี 
2562/63 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านลกูบาศกเ์มตร 

ภาค การจัดสรรน้าํ 
แผน ผล ร้อยละ 

ภาคเหนือ 3,541 3,755 106
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,703 1,521 89
ภาคตะวันออก 673 630 93
ภาคกลาง 263 154 59
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ภาคตะวันตก 6,273 6,194 99
ภาคใต้ 1,300 1,389 107

รวม 13,753 13,643 
 

4) แผน-ผลการเพาะปลูก 
พืชฤดูแล้ง ปี 2562/63  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 
2563) 

มีแผนการเพาะปลูกพืชที่กําหนดไว้ 7.21 ล้านไร่ ผลการเพาะปลูกพืชทั้งประเทศ 
รวม 8.83 ล้านไร่ เพาะปลูกพืชเกินแผน 1.62 ล้านไร่ คดิเป็นร้อยละ 122 

5) มาตรการการแก้ไขปัญหาท่ี
สําคัญ 

5.1) การแก้ไขปัญหาน้ําเค็ม โดยการเพ่ิมปริมาณนํ้าจืดเพ่ือผลักดันและเจือจาง  
ค่าความเค็มบริเวณสถานีสูบนํ้าสําแล รวม 9 ครั้ง สามารถแก้ไขปัญหาความ  
เค็มรุกตัวในแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง และควบคุมคุณภาพนํ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถนําไปผลิตนํ้าประปาได้ 
5.2) การประเมินปริมาณน้ําต้นทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ถึงเดือนมิถุนายน 2563 มีเพียง 390 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งตํ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยและไม่เพียงพอต่อการใช้นํ้าในพ้ืนที่ จึงมีมาตรการแก้ปัญหาเพ่ือให้มีนํ้าใช้
ตลอดฤดูแล้ง ปี 2563 เช่น การแบ่งปันนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าคลองประแกดมาเติม
อ่างเก็บนํ้าประแสร์ การนํานํ้าจากแหล่งนํ้าของภาคเอกชนเข้ามาเสริมระบบ
เครือข่ายนํ้า การสูบนํ้าจากแม่นํ้าบางปะกงมาเติมอ่างเก็บนํ้าบางพระ และ  
การรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนลดการใช้นํ้าลงร้อยละ 10 เพ่ือบรรเทาสถานการณ์ภัย
แล้งในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น

6) สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง 
และการช่วยเหลือ (ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) 

6.1) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ที่ขาดแคลนน้ํา
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร จํานวน 27 จังหวัด 157 อําเภอ 832 ตําบล  
5 เทศบาล 7,242 หมู่บ้าน/ชุมชน  
6.2) โครงการช่วยเหลือกรณีภัยแล้ง ปี 2562/63 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
(7 มกราคม 2563) ในพ้ืนที่ 44 จังหวัด จํานวน 2,041 แห่ง ได้รับงบประมาณ
แล้ว จํานวน 3,079 ล้านบาท ดําเนินการแล้ว 787 แห่ง (แผน 1,424 แห่ง)  
คิดเป็นร้อยละ 55.26 
6.3) โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ําในฤดูฝน ปี 2563 และแก้ไขปัญหา  
การขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(17 มีนาคม 2563) ในพ้ืนที่ 72 จังหวัด จํานวน 6,806 โครงการ สามารถเพ่ิม
ปริมาณนํ้าได้ 214 ล้านลูกบาศก์เมตร งบประมาณรวม 8,269 ล้านบาท ได้เริ่ม
ดําเนินการแล้ว จํานวน 107 แห่ง โดยเพิ่มปริมาณน้ําเก็บกักได้ 29.91  
ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน ์115,662 ไร่

  2. การวางแผนการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกในฤดูฝน ปี 2563 
      2.1 การประเมินปริมาณน้ําต้นทุนฤดูฝน ปี 2563 ภาพรวมทั้งประเทศมีปริมาณนํ้า                 
รวม 33,944 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นนํ้าใช้การ 10,518 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น 

หน่วย : ล้านลกูบาศกเ์มตร 

ภาค ปริมาณน้ําต้นทุน คิดเปน็น้าํใช้การ 
ภาคเหนือ 8,831 2,055
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,757 1,238
ภาคกลาง 184 141
ภาคตะวันออก 268 168
ภาคตะวันตก 17,920 4,560
ภาคใต้ 3,984 2,356
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   2.2 การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 35 แห่ง ในช่วงฤดูฝน ปี 2563 ภาพรวมทั้งประเทศ
มีปริมาณนํ้าใช้การรวม 10,307 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่า ปี 2562 จํานวน 6,360 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้วาง
แผนการจัดสรรนํ้า รวม 12,530 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น 

หน่วย : ล้านลกูบาศกเ์มตร 
ภาค แผนการจัดสรรน้ํา 

ภาคเหนือ 3,368 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,716 
ภาคตะวันออก 506
ภาคกลาง 113
ภาคตะวันตก 5,213 
ภาคใต้ 1,614 
     2.3 การประเมินความต้องการใช้น้ํารายกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 83,085 ล้านลูกบาศก์เมตร 

หน่วย : ล้านลกูบาศกเ์มตร 

กิจกรรมการใช้น้ํา ในเขตชลประทาน 
(กรมชลประทาน)

นอกเขตชลประทาน 
(กรมทรัพยากรนํ้า)

ความต้องการ 
ใช้น้าํรวม 

1) เพ่ือการอุปโภค-บริโภค 2,725 928 3,653
2) เพ่ือการรักษาระบบนิเวศ 5,626 5,870 11,496
3) เพ่ือการเกษตรกรรม 22,634 44,532 67,166
4) เพ่ือการอุตสาหกรรม 367 403 770
 รวมทั้งสิน้ 83,085 
   ทั้งน้ี ในช่วงฤดูฝน ปี 2563 มีความต้องการใช้นํ้าทุกกิจกรรม มีปริมาณมากกว่านํ้าต้นทุน 
ซึ่งทําให้ต้องนํานํ้าฝนมาใช้อีก 63,072 ล้านลูกบาศก์เมตร ถึงจะมีปริมาณนํ้าที่เพียงพอในกิจกรรมด้านเกษตรกรรมที่มี
แผนการเพาะปลูกพืชทั้งประเทศ 76.27 ล้านไร่ 
      2.4 อ่างเก็บน้ําที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้น้ําในเขตชลประทาน 

อ่างเก็บน้ํา ข้อจํากัดการจัดสรรน้ํา จํานวน (แห่ง) 
1) อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ที่มีปริมาณนํ้า 
ใช้การน้อยกว่าร้อยละ 15 

เฉพาะอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ 
และการทําเกษตรต่อเน่ือง

19 

2) อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ที่มีปริมาณนํ้า 
ใช้การน้อยกว่าร้อยละ 30 

เฉพาะอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ 
การทําเกษตรฤดูฝน (บางพ้ืนที่) และ
อุตสาหกรรม

11 

3) อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ที่มีปริมาณนํ้า 
ใช้การน้อยกว่าร้อยละ 60 

เฉพาะอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ 
การทําเกษตรฤดูฝน (ตามศักยภาพ) และ
อุตสาหกรรม

4 

4) อ่างเก็บนํ้าขนาดกลางที่คาดว่า 
จะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตร 
ทั้งประเทศ 

เฉพาะการทําเกษตร 182 

   
  3. การเตรียมการบริหารจัดการน้ําเพื่อรองรับในฤดูฝน ปี 2563 

มาตรการ หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
1) การคาดการณ์พื้นที่ เสี่ยงอุทกภัย โดยจัดทํา
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์พ้ืนที่เฝ้าระวังนํ้าท่วมจาก
ฝนคาดการณ์ในระบบ ONE MAP 

- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องค์การมหาชน) (สสน.)
- กรมชลประทาน 
- กรมทรัพยากรนํ้า
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- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) (สทอภ.)

2) การปรับแผนการส่งน้ําเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ํา
เจ้าพระยา จํานวน 13 แห่ง 

- กรมชลประทาน
- กรมส่งเสริมการเกษตร 

3) หลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการน้ํา
เพื่อเตรียมการรองรับการบริหารจัดการน้ําฤดูฝน 

- คณะอนุกรรมการจัดทําหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
- กรมชลประทาน 
- สสน. 

4) การตรวจสอบอาคารชลศาสตร์ ระบบระบาย
น้ํา และสถานีโทรมาตร 

- กรมชลประทาน (43 สถานี)
- กรมทรัพยากรนํ้า (228 สถานี) 
- กฟผ. (152 สถานี) 

5) การตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ํา - กรมทางหลวง
- กรมทางหลวงชนบท 
- การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
- กรมชลประทาน 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 

6) การสํารวจแม่น้ําคูคลอง และดําเนินการขุดลอก 
กําจัดผักตบชวา 

- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรมชลประทาน 
- กรมเจ้าท่า 
- อปท. 
- กรุงเทพมหานคร 
- สทอภ.

7) การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือใน
การให้ความช่วยเหลือ (รวม 7,661 เครื่องมือ) 

- กระทรวงมหาดไทย (มท.)
- กระทรวงกลาโหม (กห.) 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

8) การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ - สทนช.
- กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)

 
18. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรณีศึกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรณีศึกษา กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการและให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม .) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ 
กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงแรงงาน 
(รง.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
โดยให้รับความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) และสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน 
ปปง.) ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของ พม. กรณีศึกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งได้
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ปรากฏปัญหาการร้องเรียนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามขณะฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัด
ขอนแก่นถูกสั่งให้ปลอมเอกสารลายมือช่ือและข้อมูลเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงปลอมรายมือช่ือใน
ใบเสร็จรับเงิน ดังน้ัน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมคร้ังที่ 988-59/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 จึงได้
มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตเก่ียวกับงบประมาณงบเงินอุดหนุน โดย
การทุจริตที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาการรั่วไหลของงบประมาณงบเงินอุดหนุนในหลายขั้นตอน ทั้งในด้าน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมาย วิธีการ และแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงหรือมีช่องว่างที่อาจ
กระทําการทุจริตได้ รวมท้ังระบบการติดตาม ประเมินผล และการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่
ไม่รัดกุม ตลอดจนปัญหาในด้านการจัดทําฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตออกเป็น 3 ด้าน โดย พม. ได้พิจารณาแล้ว
เห็นด้วยในหลักการของข้อเสนอแนะดังกล่าว ซึ่ง พม. ได้มีการดําเนินการในบางประเด็นแล้ว สรุปได้ ดังน้ี 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การดําเนินการของ พม. 
1. ด้านการจัดทําระบบฐานข้อมูลผูป้ระสบปัญหาทางสงัคมของประเทศไทย 
(1) รัฐบาลควรกําหนดให้การจัดทําฐานข้อมลูผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือ
บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในการดําเนินการจัดทําสํามะโนประชากร (Census) 
โดยปรับปรุงและจัดทาํฐานข้อมูลผูป้ระสบปัญหาทาง
สังคมและดําเนินการเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลกัของกรมการปกครอง 
ฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแหง่รัฐ ตลอดจนฐานข้อมูล
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยให้ พม. เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นต้น 

พม. ได้มีการพัฒนาและจัดทาํฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ ดังน้ี 
- มีการพัฒนาระบบแลกเปลีย่นข้อมูลกลางสวัสดิการ
ของ พม. โดยใช้เลขบัตรประจําตัวประชาชนในรูปแบบ 
Web Service  
- มีการจัดทําฐานข้อมูลการให้บริการ 
- มีการจัดทําระบบรายงานผลการพิจารณาให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบกระดาน
สถานการณ์ทางสังคม 
- มีการกําหนดมาตรฐานข้อมลูกลางในการแลกเปลี่ยน
เช่ือมโยงข้อมูล 
- มีการประมวลข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในภาพรวม
รูปแบบ One Report เป็นต้น 

(2) ใหม้ีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันดําเนิน
การบูรณาการการปฏิบัติงานและปรับปรุงฐานข้อมูล
ประสบปัญหาทางสังคมของประเทศไทย 
(3) ควรจัดทําระบบสารสนเทศรองรับการใช้งานข้อมูล
จากฐานข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานและเรียกดู
ข้อมูลบน Web Browser หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ 
และมีการรายงานข้อมูลได้ตลอดเวลา รวมท้ังจะต้อง
เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
2. ด้านเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงนิอุดหนุน 
(1) ให ้พม. พิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการภายใต้สังกัด
ทบทวนหรือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับการเบิกจ่ายเงินอุดหนนุและการกําหนดหลักเกณฑ์
การให้ความชว่ยเหลือกรณีเงินสงเคราะห์ในแต่ละ
ประเภทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนกําหนด
ระเบียบ วิธีการ และขั้นตอนในการจ่ายเงินสงเคราะห์
ให้มีความชัดเจนเหมาะสมกับสถานการณ์และ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 

พม. ได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
- มีการจัดทําแบบฟอร์มหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน      
ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ
ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ 
- กําหนดให้มกีารจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร  
(e-Payment) โดยจ่ายผ่านระบบ Krungthai 
Corporate Online ซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายเงินให้แก่
ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้โดยตรง ลดความ
ผิดพลาดและโอกาสการทุจรติ  (2) ใหม้ีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
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พิจารณาจัดให้มีระบบการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร
โดยใช้บัตรใบเดียวที่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ประชาชน 
ซึ่งจะเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์
และมีระบบติดตามผลเพ่ือตรวจสอบสถานภาพของผู้มี
สิทธิเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันและ
สามารถตรวจสอบได้ 
(3) พิจารณาศกึษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดให้มีบัตร
สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยใช้ฐานข้อมูล
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
3. ด้านการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
(1) ใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผล และให้มีผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอก ได้แก่ 
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแ้ทนผูต้รวจ
ราชการภาคประชาชน นักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญด้าน
การสังคมสงเคราะห์ และผูแ้ทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว โดยให้มีอํานาจ
หน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องโปร่งใส
และความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงิน
อุดหนุน พร้อมการเปิดเผยรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลของโครงการต่อสาธารณะ 

พม. ได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
- มีระบบสารสนเทศช่วยในการติดตามและประเมินผล
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมแบบ 
Real Time  และนําเสนอข้อมูลใหผู้้บริหารระดับสูง
สามารถติดตามได้  
- กําหนดให้มคีณะนิเทศก์ลงพ้ืนที่สุ่มตรวจการ
ดําเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง  

(2) เห็นควรให้ พม. พิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการ
ภายใต้สังกัดจัดทําแผนการตรวจสอบประเด็นหรือ
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตในการดําเนินการใช้
จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน พร้อมทั้งจัดทําแผน
สําหรบัการสุ่มตรวจสอบกรณีที่อาจมีความเส่ียงต่อ
การทุจริตในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
 
19. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work From Home)  และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานท่ีต้ังของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 4  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work From 
Home)  และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 4 ตามที่สํานักงาน ก.พ.
เสนอ โดยสรุปข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้รับข้อมูลจาก 146 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 99 ของส่วน
ราชการทั้งหมด (147 ส่วนราชการ) สรุปข้อมูลดังน้ี 
  1. การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของส่วนราชการ  (Work From Home)    
   1.1 ส่วนราชการร้อยละ 94 (138 ส่วนราชการ) มีการมอบหมายให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังของส่วนราชการ และส่วนราชการร้อยละ 45 (66 ส่วนราชการ) กําหนดให้มี
จํานวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังร้อยละ 50 ขึ้นไป  (ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี 83 
ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 57) โดยในจํานวนน้ีมีส่วนราชการร้อยละ 14 (21 ส่วนราชการ)  มอบหมายให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี 29 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 18) 
ทั้งน้ี มีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านในหลายรูปแบบ เช่น ปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับการมาปฏิบัติงาน ณ สถาน
ที่ต้ังของส่วนราชการ วันเว้นวัน สัปดาห์ละ 1 วัน สัปดาห์ละ 2 วัน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เป็นต้น  
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   1.2 ส่วนราชการร้อยละ 6 (8 ส่วนราชการ) มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ ต้ังของส่วนราชการ เช่น สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นต้น  
  2. การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ  
   2.1 ส่วนราชการกําหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานเมื่อ
จําเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานท่ีต้ังของส่วนราชการ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 55 กําหนดการเหล่ือมเวลาการปฏิบัติงาน
เป็น 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 7.30 – 15.30 น. เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น.  
   2.2 ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ังตามวันเวลา
ปกติในบางลักษณะงาน โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ คือ งานให้บริการประชาชน งานรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล งาน
ในห้องปฏิบัติการ งานควบคุมผู้ต้องขัง  งานจัดเก็บภาษี  
  3. แนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ  
   3.1 การกํากับดูแลและบริหารผลการทํางาน ส่วนราชการร้อยละ 100 กําหนดให้มีระบบ
รายงานผลงานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 56 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของงาน
ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ ผ่าน Application LINE  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ Google From  
   3.2 การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่วนราชการมีการนําระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่เลือกใช้ Application LINE  ร้อยละ 99 Application 
Zoom ร้อยละ 66 Microsoft Team ร้อยละ 32 Cisco Webex ร้อยละ 25 ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ใช้งานผ่าน
คอมพิวเตอร์แบบพกพาและโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่นเดียวกับข้อมูลในสัปดาห์ที่ผ่านมา  
  4. ข้อจํากัดของส่วนราชการ ในการมอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ต้ังของส่วนราชการ ได้แก่ การขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ปฏิบัติงานและสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   การขาด
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ความไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสารและ                 
การประสานงานในกรณีเร่งด่วน งานเก่ียวกับเอกสารราชการท่ียังคงมีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ต้ัง และ
ลักษณะงานที่ต้องลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะติดต่อสื่อสารกับเกษตรกร เป็นต้น ไม่สามารถดําเนินการได้ ทําให้ผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นตามแผนที่กําหนด  
  5. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน-นอกสถานท่ีต้ังของส่วนราชการ ได้แก่ ควรจัดให้มี
อุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง ควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ค่าโทรศัพท์ 
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
 
20. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work from 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ ต้ังของรัฐวิสาหกิจในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 25 – 29 
พฤษภาคม 2563 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญ 
  รัฐวิสาหกิจภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจํานวน 55 แห่ง ลดลง 1 แห่ง จากท่ีได้รายงานในสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่ 18 – 22 
พฤษภาคม 2563) เน่ืองจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 โดยผลสัมฤทธ์ิฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563 สรุปสาระสําคัญได้ 
ดังน้ี 
  1. การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักหรือสถานที่ตามท่ี
รัฐวิสาหกิจกําหนด) 
      รัฐวิสาหกิจ 50 แห่ง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง และมีรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง 
ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จํากัด โรงพิมพ์ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ที่ให้พนักงานกลับมา
ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ังตามปกติแล้ว เช่นเดียวกับสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563) 
ทั้งน้ี จากจํานวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด จํานวน 272,340 คน มีพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต้ังจํานวน 55,166 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 
  2. การปฏิบัติงานในสถานที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจ 
       รัฐวิสาหกิจ 32 แห่ง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา โดยมีช่วงเวลาเริ่ม
ปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา 6.00 น. – 10.30 น. เช่นเดียวกับสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษถาคม 
2563) 
  3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
       รัฐวิสาหกิจที่ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้งเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการกํากับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชัน Line ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
ปฏิบัติงานที่องค์กรพัฒนาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใช้แอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด 
ทั้งน้ี รัฐวิสาหกิจมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังว่า ควรเตรียมอุปกรณ์และระบบเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังให้เพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต้ังได้ ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังควร
พิจารณาลักษณะงานที่จําเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ต้ังเท่าน้ัน เช่น การให้บริการประชาชน และสําหรับงานอ่ืนที่
ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ต้ัง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังแทน 
 
21. เรื่อง โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซ้ือปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เหมาะสม ตาม
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง โดยกําหนดอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยในวงเงิน 6,500 ล้านบาท แก่ชาวไร่
อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกราย ในอัตราตันละ 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน และวงเงิน 3,500 ล้านบาท 
ช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย ในอัตราตันละ 92 บาท ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ 
 

ต่างประเทศ 
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
(ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime: AMMTC) และการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประสานงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติ โดยไม่
ต้องเสนอให้จัดทําเป็นคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติขึ้นอีก 
ทั้งน้ี ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติถือปฏิบัติเก่ียวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ตามแนวทางอย่างเคร่งครัด  
สําหรับการพิจารณามอบหมายผู้แทนที่เหมาะสมเพ่ือทําหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยในการประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาตินําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
มอบหมายต่อไป  ตามนัย ข้อ 14 วรรคหน่ึง (1) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524   
       สาระสําคัญ 
    การเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติตามที่สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติเสนอ เป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (เรื่อง คณะกรรมการต่าง ๆ ที่
แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี) ที่ให้ส่วนราชการพิจารณาเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการที่ยังมีภารกิจสําคัญและจําเป็น
จะต้องคงอยู่ต่อไป ซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติเห็นว่าคณะกรรมการประสานงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติมีบทบาท
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ในการเป็นผู้แทนส่วนราชการไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior 
Officials Meeting on Transnational Crime: SOMTC) และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรม
ข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime: AMMTC) โดย SOMTC และ AMMTC  เป็น
องค์กรสาขาภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community) 
ได้รับการจัดต้ังขึ้นเพ่ือกําหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียนให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีการจัดประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจําทุกปี โดยในการประชุมคร้ังต่อไปของ SOMTC ครั้งที่ 20 กําหนดจะจัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และการประชุม AMMTC ครั้งที่ 14 กําหนดจะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งขณะน้ีอยู่
ระหว่างขอความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนในการกําหนดวันประชุม ทั้งน้ี ได้ขอเพ่ิมเติมองค์ประกอบ
กรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว จํานวน 3 ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เพ่ือให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยที่มีความเก่ียวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งเสริมให้การดําเนินงานและ
ประสานความร่วมมือในกรอบความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 
23.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนาว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19  ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน (Joint Statement of 
the ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development on Mitigating Impacts of 
COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN) 
                   คณะรัฐมนตรีมีติเห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน โดยหากมี
ความจําเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ต่อประเทศไทยให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสมัยพิเศษ ว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่ม
เปราะบางในอาเซียน ร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนาว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างถ้อยแถลงฯ ดังกล่าวเพ่ือประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนา ในการตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผล
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ กลุ่มคนชายขอบในสังคม 
และความจําเป็นในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนเหล่าน้ีอย่างเร่งด่วน 
โดยให้คํามั่นว่าจะดําเนินการและผลักดันในประเด็นต่อไปน้ี 
                             ก. สร้างหลักประกันการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมในเวลาที่เหมาะสมด้วยการจัดสรร
งบประมาณภาครัฐที่เพียงพอสําหรับการช่วยเหลือสังคม 
                             ข. ปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และศักด์ิศรี 
                             ค. สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้นักสังคมสงเคราะห์ 
                             ง. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับชาติและความร่วมมือระหว่างสาขาใน
ระดับอาเซียน 
                             จ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดแบบบูรณา
การและครอบคลุม 
                             ฉ. ยึดมั่นที่จะพัฒนาแผนงานและมาตรการต่อเน่ืองที่ผนวกรวมประเด็นคนพิการคํานึงถึงมิติ
หญิงชาย ตระหนักถึงมิติด้านอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก 
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แต่งต้ัง 

24. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นายพสิษฐ์                
อัศววัฒนาพร ผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมาย
มหาชน (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สําหรับใน
ส่วนของเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ให้กระทรวงยุติธรรมดําเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง
เป็นต้นไป  
  ทั้งน้ี กระทรวงยุติธรรมได้มีคําสั่งให้ นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง  
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ลาออกจากราชการเพ่ือไป
ปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ซึ่งคําสั่งดังกล่าวออกตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 และตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทํา
การ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550) โดยปฏิบัติหน้าที่ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็น
เวลา 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจะครบกําหนด 4 ปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยนายพสิษฐ์             
อัศววัฒนาพร ได้ย่ืนแบบขอกลับเข้ารับราชการ ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เน่ืองจากครบกําหนด 4 ปี   
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการแต่งต้ัง นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา 
ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีจํานวนทั้งสิ้น 13 คน (นับรวม
คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังไว้แล้ว และผู้อํานวยการซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง) ตาม
มาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และอนุมัติแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสินเพ่ิมเติม ตามท่ีกระทรวงการคลัง
เสนอ ดังน้ี  
  1. นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย  กรรมการ  
  2. นายก้อง รุ่งสว่าง   กรรมการ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ใน
วาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว  
 
 

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

 


