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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563                                           1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง     

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบ 

และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ....  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและ  

รับรองและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553   
   2. กําหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นําเข้าสินค้าเกษตรย่ืนคําขอต่อผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานตามแบบที่เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอน้ัน   
  3. กําหนดให้เมื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้รับคําขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรน้ันทันที เว้นแต่มีผู้ย่ืนคําขอหลายรายให้
ดําเนินการตรวจสอบตามลําดับที่ย่ืนคําขอ และเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรที่นําเข้า 
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานอาจไปตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตสินค้าเกษตรน้ัน ในต่างประเทศ 
เพ่ือตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานได้   
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ นําเข้า พนักงานเจ้าหน้าที่อาจไป 
ตรวจประเมินวิธีการตรวจสอบมาตรฐานในต่างประเทศได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 3 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลปูโยะ และตําบลมูโนะ  
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
   สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่
ตําบลปูโยะ และตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้   
 
 

สาระสําคัญ... 
 

 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 2 ร่างกฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. .... 
3 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในท้องท่ีตําบลปูโยะ  และตําบล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน
พ.ศ. .... 

4 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในท้องท่ีตําบลปะลุรู ตําบลโต๊ะเด็ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และตําบลริโก๋ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน 
พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในท้องท่ีตําบล
บางปอ อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลดุซงญอ ตําบลช้างเผือก 
ตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน  
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                               เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 
 
  วันน้ี (21 มกราคม 2563)  เวลา 10.30 น . ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งสรุป
สาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกําแพงเพชร 
    เขตเลือกต้ังที่ 2 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและ 
    รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลปูโยะ และตําบลมูโนะ  
    อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลปะลุรู ตําบลโต๊ะเด็ง และ 
    ตําบลริโก๋ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... และ
    ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลบางปอ อําเภอเมืองนราธิวาส 
    และตําบลดุซงญอ ตําบลช้างเผือก ตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
    ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  5.  เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือใช้ในการดําเนินงานและกู้เงินระยะสั้น วงเงิน 800.00 ล้านบาท 
    (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563 
  6.  เรื่อง  การกําหนดเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามมาตรา 12 แห่ง 
    พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562  
  7.  เรื่อง   ขออนุมัติต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับรายการ
    งบประมาณที่มีวงเงินต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป ของกระทรวงคมนาคม  
  8.  เรื่อง  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการซื้อลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดการแข่งขัน 
    มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ 5 รายการ  
  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรและหลักประกันการชําระ
    อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรตอบโต้การอุดหนุน พ.ศ. ....  
  10.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน 
    ภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 
  11.  เรื่อง  การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วง
    สถานการณ์วิกฤต 
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ต่างประเทศ 
 
  12.   เรื่อง   การนําเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก 
  13.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ ครั้งที่ 41 
 

แต่งต้ัง 
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ  
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)  
  16.  เรื่อง   การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกําแพงเพชร เขตเลือกต้ังที่ 2 
แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดกําแพงเพชร เขตเลือกต้ังที่ 2 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (สํานักงาน ก.ก.ต.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้   
   ทั้งน้ี เน่ืองด้วยศาลฎีกาได้อ่านคําพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 พิพากษายืนตามคํา
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 โดยลงโทษจําคุกและปรับ พ.ต.ท. ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส. กําแพงเพชร เขตเลือกต้ังที่ 
2 ฐานร่วมกันทําให้ปรากฏแก่ประชาชนเพ่ือให้เกิดความป่ันป่วนในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นใน
ราชอาณาจักรและเพ่ือให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน จึงเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ ส.ส. ของ  
พ.ต.ท. ไวพจน์ฯ สิ้นสุดลงเมื่อต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 101 (13) และต้องตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกต้ัง ส.ส. แทนตําแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 
วันนับแต่วันที่ตําแหน่งน้ันว่างลง (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
   กําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกําแพงเพชร เขตเลือกต้ังที่ 2 แทนตําแหน่ง
ที่ว่าง  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553   
   2. กําหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นําเข้าสินค้าเกษตรยื่นคําขอต่อผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานตามแบบท่ีเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบคําขอน้ัน   
  3. กําหนดให้เมื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้รับคําขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรน้ันทันที เว้นแต่มีผู้ย่ืนคําขอหลายรายให้
ดําเนินการตรวจสอบตามลําดับที่ย่ืนคําขอ และเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรที่นําเข้า 
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานอาจไปตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตสินค้าเกษตรน้ันในต่างประเทศเพ่ือตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐานได้   
   ในกรณีที่มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรที่นําเข้า พนักงานเจ้าหน้าที่อาจไปตรวจ
ประเมินวิธีการตรวจสอบมาตรฐานในต่างประเทศได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดย
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
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3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ตําบลปูโยะ และตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลปูโยะ และตําบลมู
โนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลปูโยะ และตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลปะลุรู ตําบลโต๊ะเด็ง และตําบลริโก๋ อําเภอสุไหงปา
ดี จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลบาง
ปอ อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลดุซงญอ ตําบลช้างเผือก ตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้
เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ตําบลปะลุรู ตําบล
โต๊ะเด็ง และตําบลริโก๋ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลบางปอ อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลดุซงญอ ตําบลช้างเผือก ตําบลจะแนะ 
อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดเขตท่ีดินในท้องที่ตําบลปะลุรู ตําบลโต๊ะเด็ง และตําบลริโก๋ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส และในท้องที่ตําบลบางปอ อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลดุซงญอ ตําบลช้างเผือก ตําบลจะแนะ อําเภอ
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน อันจะทําให้เกษตรกรได้รับสิทธิประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวได้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาชีพและมีแรงจูงใจในการพัฒนาอาชีพต่อไป  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
5. เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดําเนินงานและกู้เงินระยะสั้น วงเงิน 800.00 ล้านบาท (วงเงินกู้เบิกเกิน
บัญชี) ของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  การกู้เงินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท .) ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ .ศ . 2494 มาตรา 39 (4) โดยให้
กระทรวงการคลัง (กค.)  เป็นผู้ค้ําประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เง่ือนไขและรายละเอียดตามความเหมาะสม 
สําหรับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการกู้เงินให้ รฟท. พิจารณาดําเนินการตามความเห็นของ กค. ดังต่อไปน้ี  
  1. เงินกู้เพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 10,910.69  
ล้านบาท 
  2. เงินกู้ระยะสั้น (วงเงินกู้เบิกเกินบุญชี) วงเงิน 800.00 ล้านบาท  โดยให้ รฟท. พิจารณาคัดเลือก 
สถาบันการเงินด้วยวิธีการประมูลตามความเห็นของ กค.  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  คค. รายงานว่า  
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1. รฟท. ได้เสนอขออนุมัติกู้เงินเพ่ือใช้การดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง 
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีรายละเอียด ดังน้ี  

1.1 การกู้เงินเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน (เงินกู้เพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่อง)  รฟท.  
ได้ประมาณการกรอบวงเงินกู้เพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่องที่ได้รับการบรรจุวงเงินกู้ในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ
ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 10.910.69 ล้านบาท  
   ทั้งน้ี  รฟท. มีผลประกอบการขาดทุน เน่ืองจากรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานและ รฟท. ไม่มีการปรับเพ่ิมรายได้การขนส่งให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ต้ังแต่ปี 2528 
ในขณะที่การชดเชยการขาดทุนฯ ของ รฟท. ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ที่รัฐต้องจ่าย
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเท่าจํานวนที่ขาด  ถ้ารายได้มีจํานวนไม่พอสําหรับรายจ่ายและการรถไฟแห่งประเทศไทย
ไม่สามารถหาเงินจากทางอ่ืนได้ ซึ่งภาครัฐมีเงินจํากัดไม่สามารถจัดสรรให้เพียงพอกับการขาดทุนจริง ทําให้ รฟท. 
ต้องกู้เงินโดยให้รัฐบาลค้ําประกันเพ่ือมาใช้ในการดําเนินงานอันก่อให้เกิดภาระดอกเบ้ียจ่ายในการกู้เงิน  

1.2  เงินกู้ระยะยสั้น  
รฟท.  มีความจําเป็นต้องกู้เงินระยะสั้นเพ่ือให้มีวงเงินสํารองไว้ใช้เสริมสภาพคล่อง 

ในช่วงที่ประสบปัญหาเงินสดขาดมือ โดยได้ทําสัญญาเงินกู้ระยะสั้น วงเงิน 800 ล้านบาท  อายุสัญญา 1 ปี  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รฟท. ได้ต่ออายุสัญญาเงินกู้ดังกล่าวกับธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน) แล้ว และจะ
ครบกําหนดอายุสัญญาในวันที่ 29 มีนาคม 2563 รฟท.จึงมีความจําเป็นต้องต่ออายุสัญญาเงินกู้ระยะสั้นไว้สําหรับใช้
ในกรณีที่ขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหน่ึง เพ่ือไม่ให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก ต่อไปอีก 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 30 
มีนาคม 2563 ถึง 29 มีนาคม 2564   

1.3 รฟท. รับภาระต้นเงินกู้ ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน และ กค. ค้ําประกัน 
การกู้เงิน รวมท้ังพิจารณาวิธีการกู้เงิน  เง่ือนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม พร้อมขอยกเว้นการคิด
ค่าธรรมเนียมการค้ําประกันเงินกู้ให้แก่ รฟท. 
 
6. เรื่อง การกําหนดเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเร่ือง การกําหนดเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562  ตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ แล้วมีมติดังน้ี  
  1. เห็นชอบการกําหนดเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานของ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการนโยบายเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ และอนุกรรมการที่คณะกรรมการฯ แต่งต้ัง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547   
   2. กรณีที่มีความจําเป็นต้องกําหนดอัตราเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  และอนุกรรมการท่ี                 
คณะกรรมการฯ แต่งต้ังที่แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้กระทรวงกลาโหม (สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ) นําเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณาการกําหนดอัตราเบี้ย
ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการนโยบายเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ และอนุกรรมการที่คณะกรรมการฯ แต่งต้ัง เพ่ือให้มีความเหมาะสมชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ต่อไป  
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  สําหรับหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 สรุปได้ ดังน้ี  

หน่วย : บาท/คน/เดือนท่ีมีการประชุม  
ตําแหน่ง คณะกรรมการบริหารสถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกันประเทศ              

[มติคณะรัฐมนตรี (7 กันยายน 2547)] 
อัตราเบีย้ประชุม ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ระดับคณะกรรมการ 
1) ประธานกรรมการ  20,000 อัตราที่ข้าราชการกําหนดสําหรับ

ข้าราชการพลเรือน ระดับ 10 
(ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหาร

ระดับสูงในปัจจุบัน) 

2) กรรมการ 16,000 

3) รองประธานกรรมการ  - - 
ระดับคณะอนกุรรมการท่ีคณะกรรมการฯ แต่งต้ัง  
1) ประธานอนุกรรมการ 10,000 ในอัตราที่ข้าราชการกําหนดสําหรับ

ข้าราชการพลเรือน ระดับ 9 
(ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหาร

ระดับต้นในปัจจุบัน)

2) อนุกรรมการ 8,000 

เงื่อนไขสําหรบัการได้รับเบีย้ประชุม : ให้ได้รับเฉพาะเดือนที่มีการประชุม โดยกําหนดให้มีการประชุมทุก 3 
เดือน และจะต้องเข้าร่วมประชุมในเดือนน้ัน 

   
7. เรื่อง  ขออนุมัติต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงิน
ต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงคมนาคม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  ให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  ของกระทรวงคมนาคม 
จํานวน 4 หน่วยงาน รวม 46 โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2564 – 2567 วงเงินรวมทั้งสิ้น 179,671.1980 ล้าน
บาท โดยมีวงเงินที่จะขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 36,384.2000 ล้านบาท 
ประกอบด้วย  

1. กรมทางหลวง จํานวน 41 โครงการ วงเงินรวม 170,665 ล้านบาท (ปีงบประมาณ  
2564 : 34,133 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2565 : 51,199.5000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2566 : 51,199.5000 ล้าน
บาท และปีงบประมาณ 2567 : 34,133 ล้านบาท)  

2. กรมทางหลวงชนบท จํานวน 2 โครงการ  วงเงินรวม 3,151 ล้านบาท (ปีงบประมาณ  
2564 : 630.2000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2565 : 1,260.4000 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2566: 1,260.4000 
ล้านบาท)  

3. กรมท่าอากาศยาน จํานวน 2 โครงการ วงเงิน 3,800 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2564  
: 760 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2565 : 760 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2566 : 1,140 ล้านบาท และปีงบประมาณ 
2567 : 1,140 ล้านบาท)  

4. การรถไฟแห่งประเทศไทย จํานวน 1 โครงการ วงเงินรวม 2,055.1980 ล้านบาท  
(ปีงบประมาณ 2564 : 861 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2565 :  1,194.1980 ล้านบาท)  
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8. เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการซ้ือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับ
นานาชาติ 5 รายการ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ 5 รายการ จากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) วงเงิน 
240,000,000 บาท โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
  1. การถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ 5 รายการดังกล่าวประกอบด้วย (1) 
การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน (โตเกียว 2020) (2) การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว (โล
ซาน 2020) (3) การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว (ปักก่ิง 2022) (4) การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก
เยาวชนฤดูร้อน (ดาการ์ 2022) และ (5) การแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ (หางโจว 2022) ซึ่ง กก. พิจารณา
แล้วเห็นควรซื้อลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฯ ทั้ง 5 รายการดังกล่าวจากบริษัท แพลนบี มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
ที่เป็นผู้บริหารจัดการลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดและการตลาด มูลค่ารวม 480,000,000 บาท (รวมภาษีทั้งหมดที่
เก่ียวข้องแล้วแต่ไม่รวมค่าดําเนินการด้านเทคนิคการออกอากาศ) 
  2. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติงบประมาณสนับสนุนค่าลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ เป็น
เงิน 480,000,000 บาท โดยมีเง่ือนไขหากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สามารถหาผู้สนับสนุนได้มากกว่า 
240,000,000 บาท ตามท่ีนําเสนอคณะกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้ใช้จ่ายจากแหล่งเงินที่
จัดหามาได้เพ่ือจะได้ไม่ต้องใช้งบประมาณของกองทุนทั้งหมด โดยหากมีรายได้จากการจัดหาให้นํากลับคืนมาให้
กองทุนเพ่ือเป็นทุนสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาของประเทศชาติต่อไป สําหรับค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้น
การรับรู้จํานวน 20,000,000 บาท ให้ กกท. ใช้จ่ายจากแหล่งงบประมาณอ่ืนที่ไม่ใช่งบประมาณกองทุน* ดังน้ัน กก. 
จึงจําเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจาก กทปส. มาสมทบในวงเงินงบประมาณ 240,000,000 บาท 
  3. กก. แจ้งว่า การขอรับงบประมาณสนับสนุนในคร้ังน้ีสามารถดําเนินการได้ตามมาตรา 27 (21) 
และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอํานาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน กทปส. 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ (คณะกรรมการ กทปส.) เสนอ และมีความสอดคล้องกับมาตรา 52 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่บัญญัติให้ กทปส. มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 
* บริษัท แพลนบี มีเดีย จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวให้ก่อน และจะนํารายได้จากการ
บริหารจัดการการถ่ายทอดสดไปชดเชยในส่วนดังกล่าว 
 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรและหลักประกันการชําระอากรตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและอากรตอบโต้การอุดหนุน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรและ
หลักประกันการชําระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรตอบโต้การอุดหนุน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
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  ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือ
หลักประกันการชําระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ เก่ียวกับสถานที่ที่จะขอคืน
อากรหรือหลักประกันการชําระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ และการขอคืน
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนกับการนําเข้าสินค้าที่หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
อุดหนุน เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  

ประเด็น รายละเอียด 
1. เพิ่มเติมสถานท่ีที่จะขอคนือากรแก่ผู้นาํเขา้ที่ขอ
คืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือากรตอบโต้การ
อุดหนุน  

เดิมการขอรับคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ
อากรตอบโต้การอุดหนุนต้องนําหลักฐานการชําระ
อากรช่ัวคราวมาติดต่อขอรับคืน ณ ท่าหรือที่ หรือ
สนามบินศุลกากรที่ได้ชําระอากรดังกล่าวไว้ แก้ไข
เป็นด่านศลุกากรหรือสถานที่ที่กรมศุลกากร
กําหนดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรนําของ
เข้าที่ได้ชําระอากรดังกล่าวไว้ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับคืนอากร 

2. เพิ่มเติมกรณีผูน้ําเข้าซ่ึงมีการหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้ ขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรอือากร
ตอบโต้การอุดหนุน ที่ถูกเรียกเก็บจากการขยายการ
เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  

เดิมไม่มี กําหนดขึ้นใหม่เพือ่รองรับการเพิ่ม
บทบัญญัติหมวด 10/1 การหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนแห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ            
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 

3. เพิ่มเติมกรณีผูน้ําเข้าขอคืนอากรตอบโต้การทุ่ม
ตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุนที่ถูกเรยีกเก็บไว้ 
เนื่องจากภายหลังมีการส่งสนิค้าที่ได้ชําระอากรตอบ
โต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนนุกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร โดยผู้นาํเข้าต้องขอรับคืน
ภายในหกเดือน  

เดิมไม่มี กําหนดขึ้นใหม่เพือ่รองรับการเพิ่ม
บทบัญญัติหมวด 10/1 การหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนแห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ            
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 

 
10. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)                
ครั้งที่ 1/2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธาน
กรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอดังน้ี 
  1. รับทราบ จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่  
      1.1 การประกาศกําหนดให้อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4 “เมือง
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
      1.2 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเร่งรัดออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินทํากินใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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      1.3 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน กรณีครอบครัวนาย
อับดุลเลาะ อีซอมูซอ 
      1.4 การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบสืบเน่ืองจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2. เห็นชอบ จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
      2.1 เห็นชอบในหลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา เพ่ือให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับแผนงานดังกล่าว ไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่
เก่ียวข้องต่อไป 
      2.2 เห็นชอบในหลักการของกรอบแนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงผ่าน “โครงการตําบล
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
      2.3 มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องไปดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการที่ดินสําหรับการ
ดําเนินงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสตามที่ กพต. เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นําเสนอผลการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบในเรื่องต่าง ๆ เช่น 1) การประกาศให้อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 
4 “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยได้เสนอคณะรัฐมนตรีขอความ
เห็นชอบในหลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เน่ืองจาก
เขตพ้ืนที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่
สามารถรองรับแรงงานในพ้ืนที่จํานวนมาก และมีความพร้อมด้านกายภาพจากลักษณะทางกายภาพที่เป็นพ้ืนที่ชายฝั่ง 
จึงมีความเหมาะสมท่ีจะดําเนินการท่าเรือนํ้าลึก เพ่ือให้นิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากการ
นําเข้าและส่งออกสินค้าได้อย่างสะดวก โดยสาระสําคัญของแผนเร่งด่วนการลงทุนฯ ครอบคลุม 4 แผนงาน สรุปได้ 
ดังน้ี 

แผนงาน รายละเอียด 
ด้านผังเมือง : ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 
3 ตําบล ได้แก่ (1) ตําบลนาทับ (2) ตําบลตลิ่งชัน 
และ (3) ตําบลสะกอม ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่พัฒนา
โครงการ ได้รับการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น
พื้นที่สีเขียวและสีเขียวคาดขาวทําให้ไม่สามารถ
จัดต้ังโรงงานและการประกอบอุตสาหกรรม 
บางประเภท ส่งผลให้เอกชนท่ีสนใจไม่สามารถ
ลงทุนในโครงการได้ 

- ให้ ศอ.บต. มีอํานาจปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ 3 ตําบล และให้ประกาศใช้ผังการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงแล้วใน 12 เดือน 
- ให้ ศอ.บต. สามารถดําเนินการยกเว้นกฎหมายผัง
เมืองในการจัดทําแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของ 3 ตําบล เพ่ือให้สามารถเกิดการลงทุนในพ้ืนที่
ได้ทันที  

ด้านโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางน้ํา (ท่าเรือ) : 
เป็นโครงการท่าเรือนํ้าลึกสงขลาติดข้อจํากัดด้านงาน
มวลชลสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม 

ให้ ศอ.บต เชิญชวนเอกชนท่ีสนใจและมีความพร้อม
ในการร่วมพัฒนาและเสนอโครงการให้ภาครัฐ
พิจารณา

ด้านโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางบก (ถนนและ
ราง) : ถนนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ตําบลที่อยู่ในเขตพื้นที่
พัฒนาโครงการฯ เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการ
เดินทางของประชาชนและการประกอบอาชีพด้าน

ให้ ศอ.บต . ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลาและ/หรือสํานักงานจังหวัดสงขลาจัดทําแผน
แม่บทด้านการขนส่งและจราจรจังหวัดสงขลาและ
ส่งมอบแผนงาน/โครงการตามแผนแม่บทดังกล่าวให้
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เกษตรกรรม ทําให้ไม่สามารถรองรับความต้องการ
เดินทางของบุคลากรที่เป็นแรงงานและการขนส่ง
สินค้า  

หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้ังงบประมาณต่อไป 

ด้านพลังงาน : การสร้างโรงไฟฟ้ามั่นคงภาคใต้ 
ได้แก่ โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ณ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้า 930 เมกะวัตต์ และ
โครงการโรงไฟฟ้าที่จะสร้างใหม่ ขนาดกําลังการผลิต
ไฟฟ้า 1,700 เมกะวัตต์ 

การกําหนดพ้ืนที่เพ่ือจัดต้ังโรงไฟฟ้าที่เก่ียวข้อง 

2) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเร่งรัดออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินทํากินในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เช่น การจัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าสงวน  
3) การพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืนกรณีครอบครัวนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ 
โดยให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,568,400 บาท  
4) การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเน่ืองจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําหน้าที่พิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้รัฐบาลตกลงใจในการให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาทั้งระบบแก่ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
   1. กรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงผ่าน “โครงการตําบลม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน” ของ ศอ.บต. เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน หมู่บ้าน และตําบล โดยมี 
“สภาสันติสุขตําบล” เป็นกลไกในการบริหารราชการระดับตําบล ซึ่งนายอําเภอแต่งต้ัง ประกอบด้วย 5 ภาคส่วน 
ได้แก่ (1) ภาคส่วนราชการที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตําบล (2) ผู้ปกครองท้องที่ในตําบล (3) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (4) ผู้นําศาสนาทุกศาสนาในพ้ืนที่ตําบล และ (5) ภาคประชาชน โดยการดําเนินการของสภาฯ สรุปได้ 
ดังน้ี 

การดําเนินการของสภาสนัติสุขตําบล 
ที่ได้รับการแตง่ต้ังโดยนายอําเภอ

คณะกรรมการบริหาร 
งานตําบลแบบบูรณาการ

จัดทําแผนตําบล 
(ปลัดอําเภอเป็น

ประธาน) 

สภาฯ พิจารณาและให้ 
ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง 
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
เพ่ือขับเคลื่อน 

การสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับประชาชน 
และหมู่บ้าน 

นายอําเภออนุมัติแผนตําบล 
รวมถึงกํากับดูแลโครงการและ

รายงานความก้าวหน้าต่อ 
ศอ.บต. 

คณะทํางานในการ
ตรวจติดตามการ

ดําเนินงานของสภาฯ 
ที่จัดต้ังโดย ศอ.บต. 
ดําเนินการตรวจสอบ
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ผล
การเบิกจ่ายเงินตาม
โครงการที่เก่ียวข้อง

 
โดยมีศูนย์ประสานงานโครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทําหน้าที่กํากับดูแล
การดําเนินงานระดับอําเภอและตําบล รวมถึงเสนอแนะและยับย้ังการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
เสียหายอย่างร้ายแรง หรือกระทบต่อการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตของประชาชนและกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 

   2. แผนการขับเคล่ือนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ซึ่งเป็นแผนบริหารจัดการ
ที่ดินสําหรับการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสโดยการจัดซื้อที่ดินจาก
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บริษัทเอกชนจํานวน 1,683 ไร่ ในพ้ืนที่อําเภอย่ีงอ และอําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพ่ือบริหารจัดการ
ที่ดินดังกล่าวโดยได้มีการแบ่งพ้ืนที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
       ส่วนที่ 1 ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่า จํานวน 600 ไร่ ในพ้ืนที่ตําบล
ละหาร อําเภอย่ีงอ เพ่ือจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมตามอํานาจหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
       ส่วนที่ 2 ให้เอกชนเช่า โดยกรมธนารักษ์เปิดประมูลเพ่ือสรรหาผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่กําหนด เน้ือที่รวม 1,003 ไร่ ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่ตําบลละหาร อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 
454 ไร่ และ 2) พ้ืนที่ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เน้ือที่ 548 ไร่ 
       ส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่สําหรับใช้ประโยชน์ของทางราชการ ในพ้ืนที่ตําบลละหาร อําเภอย่ี
งอ จังหวัดนราธิวาส พ้ืนที่รวม 79 ไร่ เช่น ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานเพ่ือรองรับนิคมอุตสาหกรรมและการ
ลงทุนและการพัฒนาและส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ยุค 4.0 เป็นต้น 
   โดยมอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น 1) ศอ.บต. เป็น
หน่วยงานจัดซื้อที่ดินเอกชน และให้แจ้งกรมธนารักษ์เพ่ือดําเนินการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ 2) กรมธนารักษ์ ที่ดิน
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เป็นต้น 
 
11. เรื่อง การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอการยกระดับ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต และมอบหมายหน่วยงานที่
เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 
  สาระสําคัญ 
  1. สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พบเกินมาตรฐานต่อเน่ืองและมีปริมาณอยู่ในระดับที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน จึงต้องจํากัดจํานวนและลดการระบายมลพิษจากแหล่งกําเนิด ทั้งน้ี แหล่งกําเนิดใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาจากยานพาหนะโดยเฉพาะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล โรงงานอุตสาหกรรม การเผาในที่
โล่ง จึงต้องยกระดับมาตรการให้เข้มงวดขึ้นเพ่ือลดมลพิษที่ระบายออกสู่บรรยากาศ 
  2. การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์
วิกฤต 
  คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 มีมติให้
ยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 ในสถานการณ์วิกฤต โดยให้หน่วยงาน
รับผิดชอบดําเนินการโดยเร่งด่วนดังน้ี 
   1) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
       (1) ออกข้อบังคับเพ่ิมเติมเพ่ือขยายเขตพ้ืนที่จํากัดรถบรรทุกต้ังแต่ 10 ล้อขึ้นไป ห้าม
เดินรถเข้ามาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจากวงแหวนรัชดาภิเษกขยายเป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก 
       (2) ออกข้อบังคับหรือระเบียบตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพ่ือห้าม
รถบรรทุกต้ังแต่ 10 ล้อขึ้นไป เข้ามาในพ้ืนที่ช้ันในของกรุงเทพมหานครในวันคี่ ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 
2563 สําหรับวันคู่ให้เข้าได้ตามช่วงเวลาที่กําหนด 
       (3) ยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ควันดําอย่างเคร่งครัด 
       (4) ออกคําสั่งห้ามการใช้รถที่มีมลพิษเกินมาตรฐานที่กําหนดมาใช้ในทางเดินรถและ
ออกกฎกระทรวงเพ่ือตรวจรับรองรถยนต์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามคําสั่งแล้วตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 
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   2) กรมการขนส่งทางบก 
       (1) ตรวจวัดควันดําอย่างเข้มงวดกับรถโดยสาร (ไม่ประจําทาง) ทุกคัน โดยเพ่ิมชุดตรวจ
เป็น 50 ชุดใน 50 เขต (บูรณาการร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร) 
       (2) ปฏิบัติการร่วมกับกองบังคับการตํารวจจราจรในการยกระดับความเข้มงวดการ
ตรวจสอบตรวจจับรถควันดําสําหรับรถโดยสารและรถบรรทุกเพ่ือการออกคําสั่งห้ามใช้รถ 
   3) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
       (1) ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ทําให้เกิดฝุ่นละออง หากตรวจสอบแล้วไม่เป็นไป
ตามค่ามาตรฐานที่กําหนด ให้สั่งปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือสั่งหยุดการประกอบกิจการ 
       (2) ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมลดกําลังการผลิตในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่น
ละออง และสนับสนุนแรงจูงใจ (Incentive) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือ  
   4) กรุงเทพมหานคร 
       (1) แก้ไขปัญหาการจราจรจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพ่ือช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง โดย
กํากับให้ปฏิบัติตามมาตรการ 12 ข้ออย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี หากไม่ปฏิบัติตามให้ระงับการก่อสร้าง โดยมีมาตรการทั้ง 
12 ข้อ ได้แก่ 
    - การวางแนวแบริเออร์ ให้จัดวางให้ตรงตามแนวเส้นทางจราจร 
    - ช่องทางกลับรถคับแคบ ให้เปิดช่อง U-Turn ให้กว้าง เพ่ือให้รถยนต์กลับรถได้
สะดวกข้ึน  
    - ให้ขนย้ายกองดิน เศษหิน เศษปูนทรายออกจากพ้ืนที่ก่อสร้างในทันที 
    - เร่งแก้ไขผิวจราจรให้เรียบร้อย 
    - แนวก่อสร้างที่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง แต่ได้วางแผงแบริเออร์ ให้เปิดช่องทางช่ัวคราว 
    - ให้เร่งก่อสร้างงานฐานราก เพ่ือแก้ไขปัญหาคอขวดที่สะพาน 
    - ให้จัดระเบียบรถบรรทุกในพ้ืนที่ 
    - ปรับผิวจราจรให้เป็นช่องจราจรช่ัวคราวเพ่ิมขึ้น 
    - พ้ืนที่ที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง แต่ปิดช่องจราจร ให้เปิดช่องจราจรเป็นครั้งคราวใน
พ้ืนที่ 
    - การเปิดแนวแบริเออร์แล้วไม่ปิดให้เรียบร้อย ให้ปิดก้ันให้เรียบร้อยเพ่ือความ
ปลอดภัย 
    - ติดต้ังไฟฟ้าช่ัวคราวตามแนวการก่อสร้าง 
    - ปิดก้ันพ้ืนที่ก่อสร้างและจัดทําทางสัญจรอย่างปลอดภัย 
       (2) ไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทําการเผา 
  (5) จังหวัดต่าง ๆ (ยกเว้น 9 จังหวัดภาคเหนือ) 
       (1) ออกเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ควบคุมการเผาขยะมูลฝอย หญ้า พืชไร่ พืช
สวน ตอซังข้าว หรือสิ่งอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของตนเองหรือที่สาธารณะในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง 
       (2) เข้มงวดการควบคุมยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ 
  (6) ข้อเสนออ่ืน 
      (1) ขอความร่วมมือหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวมา
ทํางาน 
      (2) รถยนต์ของส่วนราชการต้องผ่านมาตรฐานควันดําทุกคัน โดยกําหนดให้เป็นตัวช้ีวัดของ
หัวหน้าส่วนราชการ 
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      (3) ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาสนับสนุนการลดราคานํ้ามันเช้ือเพลิงที่มีปริมาณกํามะถันไม่
เกิน 10 ppm  
      (4) ขอความร่วมมือกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ภาคเอกชน และภาครัฐที่เก่ียวข้อง สนับสนุนการให้บริการเปล่ียนถ่ายนํ้ามันเคร่ืองสําหรับรถยนต์ดีเซลที่มีอายุเกิน              
5 ปี  
      (5) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจให้แก่ประชาชนเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤต 

ต่างประเทศ 
 
12.  เรื่อง  การนําเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารเพ่ิมเติม (Additional Information) การนําเสนอพ้ืนที่กลุ่ม               
ป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม (Additional Information) การ
นําเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ต่อศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ 
                 สาระสําคัญของเร่ือง 
                   เอกสารเพ่ิมเติม (Additional Information) การนําเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพ่ือเป็นมรดกโลก 
เป็นการจัดทําคําช้ีแจงประเด็นต่าง ๆ และรายงานผลการดําเนินงานตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลก ในการ
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2562 วาระการประชุม 8B.5 การพิจารณาการ
นําเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ที่มีมติให้ส่งกลับเอกสาร (Referral) ให้ดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ สรุป 
ดังน้ี 
                   1. ปรับปรุงแนวขอบเขตการนําเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อตกลง
ระหว่างรัฐภาคีราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
                   ราชอาณาจักรไทยได้ดําเนินการปรับขอบเขตพ้ืนที่การนําเสนอฯ ตามบันทึกการหารือ (Agreed 
Minutes) ในการประชุมหารือร่วมกันของคณะเจ้าหน้าที่เทคนิคไทย – เมียนมา วันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 ณ 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร และตามที่ได้หารือร่วมกันในระหว่าง          
การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยพ้ืนที่นําเสนอฯ 
มีขนาด 4,089.4 ตารางกิโลเมตร 
                   2. เตรียมการและนําเสนอข้อมูลที่ปรับปรุงด้านการศึกษาเปรียบเทียบที่แสดงให้เห็นว่าการลดขนาด
ของพ้ืนที่การนําเสนอแหล่งเป็นมรดกโลกยังคงมีคุณค่าความโดดเด่นเพียงพอตรงตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ 10 และยังคง
แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของความครบถ้วนสมบูรณ์ การปกป้องคุ้มครองและแผนการบริหารจัดการ 
                   ราชอาณาจักรไทยได้ดําเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณค่าของพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานในเร่ืองส่วน
ความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืชและสัตว์ ความเหมาะสมของถ่ินอาศัยของสัตว์ป่า ความอุดมสมบูรณ์ของ
พ้ืนที่นําเสนอใหม่ และแผนการป้องกันและการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ยังคงดําเนินการครอบคลุมเต็มพ้ืนที่และเป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการจัดให้มีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) และการติดต้ังกล้องดัก
ถ่ายสัตว์ป่าในการป้องกันและรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ 
                   3. แสดงให้เห็นว่าข้อห่วงกังวลทั้งหมดได้รับการแก้ไขโดยการปรึกษาอย่างเต็มที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
ตามเอกสารแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ย่อหน้าที่ 123 
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                   ราชอาณาจักรไทยมีความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการแก้ไขปัญหาตามข้อห่วงกังวลของสํานัก
ข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ได้หยิบยกประเด็นเก่ียวกับชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่ง
กระจาน และการรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของชุมชนต่อการนําเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดก
โลก โดยจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้นที่ และชี้แจงทําความเข้าใจและให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
ประกาศพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2562 – 2563 ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในชุมชน   
ที่ต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่ต่อเน่ือง จํานวน 52 หมู่บ้าน ทั้งชุมชนชาวไทยและชุมชนชาวกะเหร่ียง –               
กะหร่าง โดยมีชาวบ้านจํานวน 1,947 ราย จาก 40 หมู่บ้าน ให้การสนับสนุนการขึ้นทะเบียนพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่ง
กระจานเป็นมรดกโลก 
                   4. สนับสนุนให้หารืออย่างต่อเน่ืองระหว่างราชอาณาจักรไทยและองค์กรที่ปรึกษาและเสนอแนะให้
เชิญสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาปฏิบัติภารกิจในการให้คําปรึกษาในการ
ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ร้องขอตามข้อมติ 
                   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้มีหนังสือถึงผู้อํานวยการศูนย์มรดกโลก เพ่ือเชิญผู้แทน
จากสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาทางธรรมชาติของคณะกรรมการมรดกโลกตรวจ
เย่ียมพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน และอยู่ระหว่างรอการตอบรับคําเชิญ 
                   5. สนับสนุนให้รัฐภาคีสมาชิกไทยและเมียนมาดําเนินงานร่วมกันในการเช่ือมต่อแนวระบบนิเวศ และ
ร่วมมือด้านการอนุรักษ์ระหว่างแหล่งที่อยู่ระหว่างการนําเสนอเป็นแหล่งมรดกโลก และพ้ืนที่อนุรักษ์ในฝั่งเมียนมา 
                   ราชอาณาจักรไทยมีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมกับเมียนมา เพ่ือร่วมกันจัดทําเอกสารนําเสนอพ้ืนที่
คุ้มครองข้ามพรมแดน เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกข้ามพรมแดน (Trans boundary) ร่วมกัน 
 
13.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ ครั้งที่ 41 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ ครั้งที่ 
41 ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวง
พาณิชย์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ ครั้งที่ 41 ตามที่
กระทรวงพาณิชย์ เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ ครั้งที่ 41 เน้นยํ้าความสําคัญ
ของการหาข้อสรุปการเจรจาเกษตรภายในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 12 ( Ministerial 
Conference:  MC12) เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ Article 20 ของความตกลงเกษตร โดยให้ความสําคัญกับ
เรื่องการอุดหนุนภายในมากที่สุด และผลักดันการหารือให้มีความคืบหน้าเพ่ือนําไปสู่การเจรจาเรื่องการเปิดตลาดและ
ประเด็นคงค้างในเรื่องการแข่งขันด้านการส่งออกต่อไป สรุป ดังน้ี 
                   1. สมาชิกกลุ่มเครนส์ให้ความสําคัญกับการจํากัดและลดการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตรที่สมาชิก              
(World Trade Organization: WTO) ผูกพันไว้ เน่ืองจากพบว่า มูลค่าโดยรวมของการอุดหนุนภายในที่ก่อให้เกิดการ
บิดเบือนการค้าของสมาชิก WTO ทุกประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจมีมูลค่าสูงถึง 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ภายในปี 2573 อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาที่มาของตัวเลขดังกล่าว พบว่า มูลค่าการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้า    
ส่วนใหญ่กระทําโดยสมาชิก WTO เพียงไม่ก่ีประเทศ 
                   2. สมาชิกกลุ่มเครนส์ผลักดันให้มีการเจรจาเพ่ือลดมูลค่าการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้าโดยรวม
ที่สมาชิก WTO ทุกประเทศผูกพันไว้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2573 ซึ่งการลดดังกล่าวจะต้องครอบคลุมการ
อุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้าทุกประเภท 



 

 

 

15 

                   3. การลดมูลค่าการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้าโดยรวมท่ีสมาชิก WTO ทุกประเทศผูกพันไว้จะ
เป็นไปตามสัดส่วนของวงเงินการอุดหนุนภายในที่สมาชิก WTO แต่ละประเทศมีสิทธ์ิใช้และผลกระทบต่อตลาดโลก 
โดยคํานึงถึงความจําเป็นในการพัฒนาประเทศของสมาชิก WTO ด้วย 
                   4. สมาชิกกลุ่มเครนส์ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการค้าพหุภาคี และการปฏิรูปการค้าสินค้า
เกษตรจะต้องสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา 
                   ทั้งน้ี การประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ (Cairns Group Ministerial Meeting: CGMM) ครั้งที่ 41 จะมี
ขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส 
 

แต่งต้ัง 
14. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการแต่งต้ังโฆษก ศธ. และ              
รองโฆษก ศธ. ตามคําสั่ง ศธ. ที่ สป 1176/2562 เรื่อง แต่งต้ังโฆษก ศธ. และรองโฆษก ศธ. สั่ง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 
2562 ดังน้ี  
  1. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโฆษก ศธ.  
   2. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองโฆษก ศธ.  
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ต้ังแต่วันที่ 29 
ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี   
  1. นางสาวธํารงลักษณ์ ลาพินี ผู้อํานวยการกองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ดํารงตําแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  
   2. นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์ ผู้อํานวยการกองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดํารงตําแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา   
  3. นายวิชิต จรัสสุขสวัสด์ิ ผู้อํานวยการกองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดํารงตําแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2563 เรื่อง คณะกรรมการขับเคล่ือน
การเจรจาการค้าและการลงทุน 
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนการลงทุนของประเทศ ทั้งในส่วนของการลงทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2564 และกําหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้านการคลัง 
ด้านการส่งเสริมการลงทุน  รวมท้ังมาตรการด้านการร่วมทุน และมาตรการในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน
ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 จึงให้แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอํานาจ 
ดังต่อไปน้ี  

1. องค์ประกอบ  
1.1 รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย    ประธานกรรมการ 
1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง     รองประธานกรรมการ 
1.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม    กรรมการ 
1.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  กรรมการ 
1.5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์    กรรมการ 
1.6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน    กรรมการ 
1.7 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม    กรรมการ 
1.8 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง    กรรมการ 
(นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล)  
1.9 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ     กรรมการ 
1.10 ปลัดกระทรวงพาณิชย์     กรรมการ 
1.11 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี     กรรมการ 
1.12 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   กรรมการ 
1.13 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 
1.14 เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ   กรรมการ 
1.15 ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ    กรรมการ 
1.16 ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กรรมการ 
1.17 ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ   กรรมการ 
1.18 ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   กรรมการ 
1.19 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   กรรมการ 
1.20 อธิบดีกรมบัญชีกลาง      กรรมการ 
1.21 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา   กรรมการ 
พิเศษภาคตะวันออก 
1.22 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรรมการ 
         และเลขานุการ 
1.23 ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ    กรรมการและ 
         ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.24 ผู้แทนสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ    กรรมการและ 
         ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.25 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง     กรรมการและ 
         ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.26 ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง    กรรมการและ 
         ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรีอาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการก็ได้ 
2. หน้าที่และอํานาจ 
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  2.1 กํากับและเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนการลงทุนของประเทศ ทั้งในส่วนของการ 
ลงทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2561 ให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กําหนด รวมทั้งกําหนด
มาตรการกํากับและเร่งรัดการขับเคลื่อน  
  2.2 กําหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้านการคลัง  
ด้านการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งมาตรการด้านการร่วมทุน และมาตรการในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนใน
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบการสั่งการให้หน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการดําเนินการต่อไป  
  2.3 จัดทําโครงการและมาตรการด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
  2.4 รายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างสมํ่าเสมอหรือมีเหตุอันควร 
  2.5 เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการ และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องมาช้ีแจงให้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นตามความจําเป็นหรือตามที่คณะกรรมการเห็นควร 
  2.6 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้
ตามความจําเป็น  
  2.7 ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 สําหรับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ที่แต่งต้ังตามคําสั่งน้ี ให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 หรือตามระเบียบทางราชการ แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
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