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เรือ่ง   สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563                                          1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง     

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี  
(หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 3 เรื่อง  รา่งพระราชบญัญตัพิฒันาที่ดนิ (ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  
สาระสาํคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี 

  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ                
สํานักงบประมาณและสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ              
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  3. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  กษ. เสนอว่า 
  1. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติบางมาตราไม่เป็นไปตามสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งบทบัญญัติการอนุรักษ์ดินและนํ้าไม่ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเก็บรักษาน้ําในดินและนํ้าบนดิน 
องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินไม่คลอบคลุมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรนํ้า รวมถึง
ปัญหาการขอรับบริการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน นํ้า พืช ปุ๋ย หรือสิ่งปรับปรุงดินของเกษตรกรซึ่งไม่มี
ค่าใช้จ่ายจะถูกถ่ายโอนไปยังภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ จึงมี
ปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่เกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการชะล้าง
พังทลายของดิน รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาที่ดิน 
  2. ดังน้ัน เพ่ือให้มีกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาที่ดินซึ่งสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน                
ในอันที่จะคุ้มครองพ้ืนที่ทางการเกษตรของประเทศไม่ให้ถูกทําลายไม่ว่าจะเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ               
การชะล้างพังทลายของดิน จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินในเร่ืองการอนุรักษ์ดินและ
นํ้าเพ่ือให้ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 
  3. กษ. ได้ดําเนินการตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยรายงานว่า การตรากฎหมายข้างต้นเป็นการเตรียมการถ่ายโอนงานวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน นํ้า พืช 
ปุ๋ย หรือสิ่งปรับปรุงดิน ให้ภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดําเนินการแทนส่วนราชการ โดยจะยกเว้น
ค่าใช้จ่ายให้เฉพาะเกษตรกรและงานวิจัยที่มาขอใช้บริการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการซึ่งเป็นเกษตรกรและงาน
ศึกษาวิจัยได้รับบริการการวิเคราะห์ ตรวจสอบตัวอย่างดิน นํ้า พืช ปุ๋ย หรือสิ่งปรับปรุงดิน ได้อย่างรวดเร็วและ 
 

ทั่วถึง... 
 
 



 2
 
ทั่วถึง อันเป็นการขยายโอกาสให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพและรายได้อย่างย่ังยืนต่อไป และเป็นประโยชน์กับการ
ศึกษาวิจัย รวมทั้งโครงการงานนโยบายของหน่วยงานของรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนงานดังกล่าวจะส่งผล
ให้ภาครัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้บริการ จากเฉลี่ยประมาณ 344,730 บาท/ต่อปี 
  4. กษ. ได้ดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติ
ในเร่ืองน้ีแล้ว โดยดําเนินการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาท่ีดิน www.ldd.go.th ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 
2562 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 และได้มีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 
รวมท้ังได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 8 
สิงหาคม 2562) จังหวัดสงขลา (วันที่ 28 สิงหาคม 2562) และจังหวัดอุบลราชธานี (วันที่ 4 กันยายน 
2562) ทั้งน้ี ได้ทําสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
พร้อมทั้งเปิดเผยเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ldd.go.th ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี (19 
พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดําเนินการเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว 

จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “การอนุรักษ์ดินและนํ้า” โดยให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเก็บ
รักษาน้ําในดินและนํ้าบนดิน 
  2. กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน โดยเพ่ิมเติมให้อธิบดีกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติ เป็นกรรมการ และแก้ไขช่ือเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  3. กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดินมีอํานาจในการออกระเบียบเก่ียวกับคําขอให้วิเคราะห์
ตรวจสอบตัวอย่างดิน นํ้า พืช ปุ๋ย หรือ สิ่งปรับปรุงดิน หรือคําขอให้ปรับปรุงดิน หรือที่ดินหรือคําขอให้การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า หรือคําขอให้การบริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ 
  4. กําหนดให้กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ในการทําสํามะโนที่ดิน การพัฒนาและเก็บรักษาน้ําในดิน
และน้ําบนดินเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการให้บริการ สาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
  5. กําหนดให้เกษตรกรผู้ใดประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ ตรวจสอบตัวอย่างดิน นํ้า 
พืช ปุ๋ย หรือ สิ่งปรับปรุงดินให้ติดต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินน้ันต้ังอยู่ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  6. กําหนดให้ผู้ใดที่ประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและนํ้า 
หรือให้บริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ ให้ย่ืนคําขอต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินน้ันต้ังอยู่ โดยให้
เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข และเสียค่าใช้จ่ายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 12 เรื่อง  ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องขออนุมัติโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่อง 

ผู้ประกอบการประมงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ (สงป.) ดังน้ี 
 

1.เห็นชอบ... 
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  1. เห็นชอบโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง วงเงินสินเช่ือรวม 
10,300 ล้านบาท และกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน 2,164.1 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ค่าชดเชยดอกเบ้ีย จํานวน 2,163 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการประมงกู้ในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 7 
ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และผู้ประกอบการประมงสมทบร้อยละ 4 ต่อปี เป็นระยะเวลา 
7 ปี นับแต่วันที่กู้ แบ่งเป็น (1) ธนาคารออมสิน ให้ผู้ประกอบการประมงที่มีเรือประมงขนาดต้ังแต่ 60 ตัน
กรอสขึ้นไป และ (2) ธ.ก.ส. ให้ผู้ประกอบการประมงที่มีเรือประมงขนาดตํ่ากว่า 60 ตันกรอส โดยให้ธนาคาร
ออมสิน และ ธ.ก.ส. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามขั้นตอนต่อไป สําหรับค่าใช้จ่ายในการช้ีแจง 
ประชาสัมพันธ์ และติดตามโครงการ จํานวน 1.1 ล้านบาท น้ัน เห็นสมควรให้ กษ. โดยกรมประมงพิจารณาโอน
เงินจัดสรร เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนแล้วแต่กรณีไป 
  2. ให้ กษ. โดยกรมประมงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียด
คุณสมบัติผู้ประกอบการประมงในการขอสินเช่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 
โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ใน
ทุกขั้นตอน ตลอดจนมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการเป็นรายปี เพ่ือให้มี
ข้อมูลในการบริหารงานอย่างถูกต้องครบถ้วน สําหรับประกอบการกําหนดนโยบายของภาครัฐที่เหมาะสมและ
ย่ังยืนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. จากการประชุมหารือฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 6 ครั้งที่ประชุมได้นํา
ประเด็นปัญหาการทําประมงจากสมาคมประมงต่าง ๆ และจากชาวประมง จัดลําดับความเร่งด่วนของปัญหาต่าง ๆ 
เช่น ปัญหาเรื่องสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการปัญหาเร่ืองแรงงานขาดแคลน ปัญหาเรื่องข้อ
กฎหมาย และอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทําประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, unreported and unregulated fishing - IUU) โดยที่
ประชุมได้หารือกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย  
  2. การปฏิรูปภาคการประมงไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นการบริหารจัดการด้านการประมงและ             
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้า ปกป้องคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพการประมงแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากร การใช้ประโยชน์จากสัตว์นํ้าเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน และดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศในส่วนที่เก่ียวกับการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์นํ้า อันจะนําไปสู่การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์นํ้าให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิด
ผลผลิตสูงสุดของสัตว์นํ้าที่สามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืน โดยได้มีการประกาศใช้พระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 และพระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เพ่ือจัดระเบียบการประมงของไทยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปภาค
การประมงไทย ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการประมงรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการปรับปรุงเรือ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ทําการประมง รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการประมงประสบปัญหาเรื่อง
สภาพคล่องทางการเงิน ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและบางรายอาจต้องใช้สินเช่ือนอกระบบเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการทําการประมง  
 

3.ในระยะ... 
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  3. ในระยะเร่งด่วน กษ. ได้พิจารณาถึงแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งประมง
พาณิชย์และประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพด้วยการจัดหาแหล่งสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า ซึ่ง
จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมงให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพประมงเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืนในอาชีพต่อไป โดยจากการสํารวจข้อมูลความต้องการสินเช่ือโดยสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 
ในเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการประมงมีความต้องการสินเช่ือ ประมาณ 10,048 ล้านบาท กษ. จึงได้จัดทํา
โครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ซึ่งได้ผ่านการประชุมหารือฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ
การประมงไทย 6 ครั้ง (ตามข้อ 1) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการ
ประมงไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ด้วยแล้ว 
  4. โครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที ่16 เรือ่ง  ขอ้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธ ิ
มนษุยชนกรณผีูป้ระกอบอาชพีประมงไดร้บัผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแกไ้ขปญัหาการทาํประมงทีผ่ดิ
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคมุ (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU 
Fishing)  

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  
เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบผลการพิจารณาคําร้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวม 4 ประเด็น  
  2. รับทราบข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณี
ผู้ประกอบอาชีพประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแก้ไขปัญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)  
  3. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางดังกล่าว ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามข้อ 2 ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. กสม. รายงานว่า ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากนายบุญยง น่ิวบุตร นายกสมาคมชาวประมง
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ว่าชาวประมงประมาณ 100 ราย ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพ
ประมงจากการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  โดยสหภาพยุโรปได้
กล่าวหาประเทศไทยว่า มีการทําประมงที่ผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ถึงแม้ว่าคณะรัฐมนตรีและ กษ. จะดําเนินมาตรการ
ต่าง ๆ เพ่ือให้การทําประมงสามารถดําเนินการได้อย่างย่ังยืนและเป็นระบบแล้วก็ตาม  แต่การดําเนินการ
ดังกล่าวยังขาดความเข้าใจในหลายประเด็น โดยเฉพาะบริบทของประมงวิถีไทย  และการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็น
ธรรมก่อให้เกิดภาระเกินความจําเป็นในการประกอบอาชีพประมง  จึงขอให้ตรวจสอบในประเด็นต่าง ๆ   
  2.  กสม.  ได้พิจารณาคําร้อง ในประเด็นต่าง ๆ ตามข้อ 1.1 – 1.4 แล้ว  เห็นควรให้ยุติเรื่อง
ทั้ง 4 ประเด็น 
  3. นอกจากน้ี  กสม. ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน กรณีผู้ประกอบอาชีพประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแก้ไขปัญหาการทําประมงที่ผิด
กฎหมาย  ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU 
Fishing) ต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง โดยคณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้ กษ . และ 
 

คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบ
อาชีพประมงทุกกลุ่ม รวมทั้งประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบจากกฎหมายและ
นโยบายแก้ไขปัญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ต้ังแต่ปี 2558  เป็นต้นมา
ได้นําเสนอปัญหาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ได้รับ รวมถึงมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างสมดุลและย่ังยืน และหากมีกรณีใดที่ต้องดําเนินการเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบควรดําเนินการอย่างเป็นธรรมและ
โดยไม่ชักช้า 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 19 เรื่อง  การขยายกรอบระยะเวลาและของบประมาณโครงการประกันรายได้ 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม)  

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการการขยายกรอบระยะเวลาโครงการประกัน 
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปีการผลิต 2562/63 (จากเดิม กําหนดช่วงเวลาเพาะปลูกระหว่าง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 เป็นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 
2563) ภายในกรอบจํานวนเกษตรกร 452,000 ครัวเรือน ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  โดยในส่วน
ของงบประมาณให้ พณ. ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 21 เรื่อง แนวทางการนํายางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน 
โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ 
(Rubber Guide Post : RGP) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี  
 1. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 โดยเพ่ิมเติมแผ่นยางธรรมชาติครอบ
กําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier :  RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : 
RGP) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามนโยบาย
รัฐบาลในโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของภาครัฐ 
 2. อนุมัติให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง
ก่อสร้างผิวทางแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) ที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างไปแล้วในปีงบประมาณ 
2563 เป็นผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ภายในกรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาท  
                      3. เห็นชอบในหลักการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรอบวงเงิน 39,175 ล้านบาท  

โดยในส่วนของงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญ 

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากกรมทางหลวงชนบทเสนอแนวทางการนํายางพารามาใช้
เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier 
: RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 

1. กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการนํายางพารามาใช้เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทาง
ถนน โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนําทางยาง
ธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) และสนับสนุนการใช้ยางพาราจากร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รับรองโดยตรง โดยจะบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือช่วยยกระดับราคา 

ยางพารา... 
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ยางพารา เพิ่มรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และระบายผลผลิตยางพาราที่มีอยู่จํานวนมากอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมเรื่อง การนํายางพารามา
ใช้ในงานภารกิจของกระทรวงคมนาคมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา จํานวน 6 ครั้ง เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 30 มีนาคม 2563 วันที่ 
16 เมษายน 2563 และวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตามลําดับ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

3. กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานหลักดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลในโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของภาครัฐ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ดังน้ัน 
กรมทางหลวงชนบทจึงได้มีคําสั่ง ที่ 1890/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานศึกษา
แนวทางการนํายางพารามาใช ้ในงานก่อสร้าง  และอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย  และคําสั ่งที่ 
2160/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานศึกษาแนวทางการนํายางพารามาใช้ใน
งานก่อสร้าง และอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย (เพ่ิมเติม) ร่วมกันศึกษาวิจัยนํายางพารามาพัฒนาเป็นอุปกรณ์
อํานวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันหรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุและเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน 

4. จากการศึกษาสภาพถนนของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พบว่า 
มีเกาะกลางถนน รวมท้ังสิ้น ระยะทาง 11,643.454 กิโลเมตร โดยบริเวณช่วงเกาะกลางถนนแบบเกาะสีมี
โอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได้มาก เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามเคร่ืองหมายจราจร โดยการเลี้ยวหรือ
การกลับรถทับเส้นเกาะกลางในบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย  ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายกรณี มีทั้งผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตจํานวนมาก ดังน้ัน จึงเห็นควรก่อสร้างกําแพงคอนกรีตเพ่ือลดจํานวนอุบัติเหตุ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 24 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 4/2563  

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาร่วมกันอีกคร้ัง ดังน้ี 
  1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมคร้ังที่ 
4/2563 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้
แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และ 
ผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และการซักซ้อมความ
เข้าใจเก่ียวกับมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เรื่องแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามมาตรา 8(1) แห่งพระราชกําหนด ดังน้ี โครงการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่
ประชาชนซ่ึงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย (1) เด็กจากครัวเรือนยากจน (0-6 ปี) 1,451,468 คน 
(2) ผู้สูงอายุ 9,664,111 คน และ (3) ผู้พิการ 2,027,500 คน รวมท้ังหมด 13,143,079 คน วงเงินรวม
ไม่เกิน 39,429,237,000 บาท (โดยใช้เงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ 
 

แก้ไข... 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 3 ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เศรษฐกิจ-สังคม 12 ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิทธิมนุษยชนกรณีผู้ประกอบอาชีพประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมาย
และนโยบายแก้ไขปัญหาการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : 
IUU Fishing) 

19 การขยายกรอบระยะเวลาและของบประมาณโครงการประกันรายได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 (เพ่ิมเติม) 
21 แนวทางการนํายางพารามาใช้เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender 
Barrier : RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : 
RGP) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

24 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุม ครั้งท่ี 4/2563

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                      เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 
 
  วันน้ี (26 พฤษภาคม 2563)  เวลา 09.00 น . ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล             
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาทีดิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 
    ครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    เชียงราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ลําปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ 
    หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. 
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการ
    คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ 
    ระหว่างศาล พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ 
    พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
    พ.ศ. 2559 รวม 7 ฉบับ  
  10.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปิดทําการของศาลแขวง
    ในจังหวัดกระบ่ี พ.ศ. …. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวัน
    เปิดทําการของศาลแขวง ในจังหวัดตรัง พ.ศ. …. และร่างพะราชกฤษฎีกาให้ใช้ 
    บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
    มาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ (กําหนดวันเปิดทําการศาลแขวงกระบ่ีและศาล 
    แขวงตรัง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และกําหนดให้ศาลจังหวัดซึ่งยังมิได้มีศาลแขวง
    เปิดทําการสามารถนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาล 
    จังหวัดสําหรับคดีอาญาที่อยู่ในอํานาจศาลแขวงซึ่งเกิดขึ้นในบางท้องที่  
    ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)  
  11.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือ
    ลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... 
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เศรษฐกิจ - สงัคม 
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง  
  13.  เรื่อง  โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  14.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนความต้องการอัตรากําลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ. 2564 - 2566) ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
    แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2556 - 2560) 
  15.  เรื่อง   เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา 
    สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน 
    ศึกษา สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  
  16.  เรื่อง   ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนกรณี
    ผู้ประกอบอาชีพประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแก้ไขปัญหาการ
    ทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal,   
    Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)  
  17.  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสําหรับผู้ประกันตนท่ี
    ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
    (COVID-19)  
  18.  เรื่อง  การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับปัญหาบริษัท การบินไทย จํากัด  
    (มหาชน) 
  19.  เรื่อง   การขยายกรอบระยะเวลาและของบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้
    ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 (เพ่ิมเติม)  
  20.  เรื่อง  การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
  21.  เรื่อง  แนวทางการนํายางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้
    แผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลัก
    นําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ของกรมทางหลวงและ 
    กรมทางหลวงชนบท 
  22.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work From Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจ  
  23.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work From Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 2  
  24.  เรื่อง   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งที่ 4/2563  
  25.  เรื่อง  ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  26.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างทั่วถึง 
 

ต่างประเทศ 
 
  27.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจํา 
    ประเทศไทย และสํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สําหรับความร่วมมือ
    ในการกํากับดูแลธนาคารพาณิชย์ 
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  28.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีนว่าด้วย
    การต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการ 
    กระชับความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าอาเซียน-จีน 

แต่งต้ัง 
 
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  32.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังน้ี   
   1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี
ได้ตราขึ้นเพ่ือดําเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ    
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย” “ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง” และ “ผู้เชิญชวน” โดยมี
ประธานรัฐสภาเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี   
   2. กําหนดให้ในการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติต้องมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่า             
หน่ึงหมื่นคน และการเข้าช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน     
  3. กําหนดให้ก่อนดําเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้สํานักงานเลขาธิการ    
สภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบ
ด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์น้ันต่อสาธารณะ พร้อมกับเสนอ          
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐสภา   
  4. กําหนดให้หากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรหรืออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงและ
คณะรัฐมนตรีที่ต้ังขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกต้ังทั่วไปไม่ได้ร้องขอให้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติน้ันต่อไป               
หากผู้แทนเข้าช่ือยืนยันเป็นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ภายในหน่ึง
ร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกให้ถือว่าเป็นการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติใหม่ โดย
ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องดําเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป     
  5. การเข้าช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทํามิได้ และให้นํา
บทบัญญัติเก่ียวกับการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับการเข้าช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม
ด้วยโดยอนุโลม ยกเว้นจํานวนผู้เข้าช่ือร้องขอตามมาตรา 7 ต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสิบคน     
  6. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับการดําเนินการเข้าช่ือเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ที่ได้ดําเนินการไปแล้วในวันก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ 
ส่วนการดําเนินการต่อไปให้ดําเนินการตามร่างพระราชบัญญัติ และกรณีการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อ             
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลง ให้ถือว่าการเข้าช่ือเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติยังมี            
ผลอยู่ต่อไป โดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปตามร่างพระราชบัญญัติน้ี  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี   
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน                
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป   
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดงกล่าว ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ   
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  3. ให้ อก. รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  ทั้งน้ี ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย ให้มีกลไก              
ในการพิจารณาที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 77/2559 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่                
27 ธันวาคม พุทธศักราช 2559  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ สรุปได้ดังน้ี   
  1. วันบังคับใช้  ให้พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่             
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป   
   2. บทนิยาม เพิ่มนิยามคําว่า “กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน               
การปฏิบัติ   
  3. เพิ่มหมวด 2/1 มาตรการพิเศษในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย  
     - กําหนดให้ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเพ่ือให้กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย นอกจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ทํากิจการในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ แล้ว ให้มี
ผู้เช่ียวชาญ องค์กรผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทําหน้าที่ในการ
ประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการ
พิจารณาวัตถุอันตรายของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งน้ี บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าว ต้องได้รับการขึ้น
บัญชีจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ    
    - กําหนดให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีอํานาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้เช่ียวชาญ องค์กรผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานของรัฐ
อ่ืน ๆ หรือองค์กรเอกชนท้ังในและต่างประเทศ อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เช่ียวชาญ 
องค์กรผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด
และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ    
   - กําหนดให้ค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติน้ี ให้เป็นเงินของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทําภารกิจในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่
กรณี โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้ใช้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนด ทั้งน้ี การรับเงินหรือ               
การจ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
  4. บทเฉพาะกาล 
   - ให้บรรดาคําขอ หรือกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย หรือกระบวนการให้ได้มา               
ซึ่งผู้เช่ียวชาญ องค์กรผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา หรือที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นคําขอ หรือกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย               
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับน้ี   
   - ให้บรรดาประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาที่ออกตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2559 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เก่ียวข้องกับวัตถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 
ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไป และให้ถือเป็นกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีด้วย  
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3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ .) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ                 
สํานักงบประมาณและสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ              
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  3. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  กษ. เสนอว่า 
  1. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติบางมาตราไม่เป็นไปตามสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งบทบัญญัติการอนุรักษ์ดินและนํ้าไม่ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเก็บรักษานํ้าในดินและนํ้าบนดิน 
องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินไม่คลอบคลุมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรนํ้า รวมถึงปัญหา
การขอรับบริการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน นํ้า พืช ปุ๋ย หรือสิ่งปรับปรุงดินของเกษตรกรซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายจะ             
ถูกถ่ายโอนไปยังภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ จึงมีปัญหาเก่ียวกับการ
บังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่เกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการชะล้างพังทลายของดิน รวมท้ังการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาที่ดิน 
  2. ดังน้ัน เพื่อให้มีกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาที่ดินซ่ึงสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน                
ในอันที่จะคุ้มครองพื้นที่ทางการเกษตรของประเทศไม่ให้ถูกทําลายไม่ว่าจะเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ               
การชะล้างพังทลายของดิน จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินในเรื่องการอนุรักษ์ดินและ
น้ําเพื่อให้ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังน้ี 
   2.1 แก้ไขบทนิยาม “การอนุรักษ์ดินและนํ้า” ให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเก็บรักษาน้ํา
ในดินและนํ้าบนดิน 
   2.2 แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรน้ํา และแก้ไขให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ในการออกระเบียบเก่ียวกับคําขอให้
วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน นํ้า พืช ปุ๋ย หรือ สิ่งปรับปรุงดิน หรือคําขอให้ปรับปรุงดินหรือที่ดินหรือคําขอให้
อนุรักษ์ดินและนํ้า หรือคําขอให้บริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ 
   2.3 เพิ่มเติมหน้าที่กรมพัฒนาท่ีดินในการทําสํามะโนที่ดิน การพัฒนาและเก็บรักษานํ้าใน
ดินและนํ้าบนดินเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการให้บริการ สาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
   2.4 แก้ไขให้เกษตรกรสามารถขอใช้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบตัวอย่างดิน นํ้า พืช ปุ๋ย 
หรือสิ่งปรับปรุงดิน จากเดิมที่ต้องย่ืนคําขอต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินน้ันต้ังอยู่ แต่หากไม่มีหน่วยงาน
ดังกล่าวให้ย่ืนต่อเขตหรือที่ว่าการอําเภอ เป็นย่ืนคําขอต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินน้ันต้ังอยู่ เน่ืองจาก             
มีหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินครอบคลุมทุกจังหวัดแล้ว ทั้งน้ี กรมพัฒนาท่ีดินเตรียมการถ่ายโอนภารกิจด้านการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้คําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับดิน น้ํา พืช ปุ๋ย และอ่ืน ๆ ให้แก่ภาคเอกชนหรือ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดําเนินการแทน โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรและงานวิจัยที่มาขอใช้บริการ 
   2.5 แก้ไขให้เกษตรกร ผู้ศึกษาวิจัย และประชาชนที่ประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินปรับปรุง
ดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและนํ้า หรือบริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ จากเดิมที่ต้องย่ืนคําขอต่อหน่วยงานพัฒนา
ที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินน้ันต้ังอยู่ แต่หากไม่มีหน่วยงานดังกล่าวให้ย่ืนต่อเขตหรือที่ว่าการอําเภอ เป็น ย่ืนคําขอ                 
ต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินน้ันต้ังอยู่โดยการเสียค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 



 

 

 

7 

  3. กษ. ได้ดําเนินการตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยรายงานว่า การตรากฎหมายข้างต้นเป็นการเตรียมการถ่ายโอนงานวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน นํ้า พืช ปุ๋ย 
หรือสิ่งปรับปรุงดิน ให้ภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดําเนินการแทนส่วนราชการ โดยจะยกเว้นค่าใช้จ่ายให้
เฉพาะเกษตรกรและงานวิจัยที่มาขอใช้บริการ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้รับบริการซ่ึงเป็นเกษตรกรและงานศึกษาวิจัยได้รับ
บริการการวิเคราะห์ ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ํา พืช ปุ๋ย หรือสิ่งปรับปรุงดิน ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง อันเป็นการ
ขยายโอกาสให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพและรายได้อย่างย่ังยืนต่อไป และเป็นประโยชน์กับการศึกษาวิจัย รวมทั้ง
โครงการงานนโยบายของหน่วยงานของรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนงานดังกล่าวจะส่งผลให้ภาครัฐสูญเสีย
รายได้จากการเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้บริการ จากเฉลี่ยประมาณ 344,730 บาท/ต่อปี 
  4. กษ. ได้ดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติใน
เรื่องนี้แล้ว โดยดําเนินการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึง
วันที่ 16 กันยายน 2562 และได้มีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานราชการและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังได้เปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 8 สิงหาคม 2562) จังหวัดสงขลา 
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562) และจังหวัดอุบลราชธานี (วันที่ 4 กันยายน 2562) ทั้งน้ี ได้ทําสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายพร้อมทั้งเปิดเผยเอกสารดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.ldd.go.th ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดําเนินการเพ่ือรองรับ
และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว 
จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “การอนุรักษ์ดินและน้ํา” โดยให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเก็บรักษาน้ํา
ในดินและนํ้าบนดิน 
  2. กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน โดยเพ่ิมเติมให้อธิบดีกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติ เป็นกรรมการ และแก้ไขช่ือเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  3. กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดินมีอํานาจในการออกระเบียบเก่ียวกับคําขอให้วิเคราะห์
ตรวจสอบตัวอย่างดิน นํ้า พืช ปุ๋ย หรือ สิ่งปรับปรุงดิน หรือคําขอให้ปรับปรุงดิน หรือที่ดินหรือคําขอให้การอนุรักษ์ดิน
และน้ํา หรือคําขอให้การบริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ 
  4. กําหนดให้กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ในการทําสํามะโนที่ดิน การพัฒนาและเก็บรักษาน้ําในดินและ
นํ้าบนดินเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการให้บริการ สาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
  5. กําหนดให้เกษตรกรผู้ใดประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ ตรวจสอบตัวอย่างดิน นํ้า พืช 
ปุ๋ย หรือ สิ่งปรับปรุงดินให้ติดต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซ่ึงที่ดินนั้นต้ังอยู่ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  6. กําหนดให้ผู้ใดที่ประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและนํ้า หรือ
ให้บริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ ให้ย่ืนคําขอต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซ่ึงที่ดินนั้นต้ังอยู่ โดยให้เป็นไป               
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข และเสียค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ                
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับที่ ..)              
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พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาประเด็นตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา               
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยกําหนดให้เพ่ิมปริญญาในสาขาวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา รวมท้ังกําหนดสีประจําสาขาวิชาดังกล่าว และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้              
มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว ซึ่งเป็นการดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา              
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2563 โดยกําหนดให้เพ่ิม
ปริญญาในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา รวมทั้งกําหนดสีประจําสาขาวิชาดังกล่าว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปางได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว และ เป็นการดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
พ.ศ. 2547  
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ              
พ.ศ. …. 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ              
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และ              
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกต
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
  1. กําหนดให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่า ด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์             
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    
   2. กําหนดนิยามของคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” “ความหลากหลายทางชีวภาพ” “ทรัพยากร
ชีวภาพ” และ “ความปลอดภัยทางชีวภาพ” และ “การเข้าถึง” เพ่ือให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น    
  3. ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ (กอช.) โดยเพ่ิมผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทน
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กรมการท่องเที่ยว ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้แทน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยปรับปรุงหน้าที่และอํานาจ กอช. ให้ครอบคลุมการกําหนดและเสนอแนะนโยบาย 
มาตรการและแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ รวมถึง                
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
  4. กําหนดให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําหน้าที่เป็นสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการฯ โดยให้มีหน้าที่และอํานาจในการเสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ต่อคณะกรรมการฯ ประสานงาน ให้คําแนะนํา สนับสนุน 
และส่งเสริมความร่วมมือในการดําเนินการตามแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ และประสานการอนุวัติและติดตามการดําเนินงานตามพันธกรณีของข้อตกลงหรือ                
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และดําเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐใน
การเจรจาเพ่ือต่อรองเง่ือนไขในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ   
  5. กําหนดให้ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 
พ.ศ. 2554 ซึ่งออกตามความในข้อ 9 (4) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีน้ี ทั้งน้ี 
จนกว่าจะมีระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติที่ออกตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีน้ีใช้บังคับ   
 
7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ             
ร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี   
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..)                
พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป   
   2. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ โดยให้ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีมี
ผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….             
มีผลใช้บังคับ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….    
    1.1 แก้ไขเพ่ิมเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโต้แย้งเขตอํานาจศาล สําหรับการฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองหรือศาลอ่ืนที่ไม่ใช่ศาลยุติธรรมและศาลทหาร และในระหว่างเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยช้ีขาด                 
เขตอํานาจศาล ให้ศาลที่รับฟ้องมีดุลพินิจในการพิจารณาคดีต่อไปได้    
   1.2 แก้ไขเพ่ิมเติมระยะเวลาการพิจารณาคําร้องขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด กรณีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน   
    1.3 กําหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล        
เพ่ือทําหน้าที่ช่วยเหลืองานของเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลกําหนด   
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   1.4 แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา   
  2.  ร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ….  
   ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2546 ดังน้ี    
บัญชีอัตราประโยชน์ตอบแทน 

ตําแหน่ง อัตราประโยชน์ตอบแทน/เดือน 
พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2546 ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. …. 

ประธานกรรมการ  10,000 บาท 15,000 บาท
กรรมการ  8,000 บาท 12,000 บาท
เลขานุการคณะกรรมการ 8,000 บาท 10,000 บาท
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  - 5,000 บาท 

 
8. เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเคร่ืองแบบพิเศษสําหรับ
ข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  กค. เสนอว่า   
  1. เน่ืองจากกรมธนารักษ์มีภารกิจตามกฎหมายกําหนดหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการที่
ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติการประเมิน
ราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ด้านการผลิตเหรียญและบริหารเงินตรา ตามพระราชบัญญัติเงินตรา 
พ.ศ. 2501 และพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน    
ซึ่งการดําเนินการตามภารกิจของกรมธนารักษ์จําเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชน และต้องปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจและหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ โดยภารกิจบางส่วนกฎหมายกําหนดให้
เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งการมีหน้าที่ในการดูแลรักษาเหรียญ
กษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของรัฐจํานวนมาก   
   2. ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์มีความคล่องตัวและเหมาะสมกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดให้ข้าราชการกรมธนารักษ์มีเครื่องแบบพิเศษเพ่ิมขึ้นจากเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน 
เพ่ือให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานและความเป็นอัตลักษณ์เดียวกันของข้าราชการกรมธนารักษ์    
  3. กรมธนารักษ์มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการกําหนดเครื่องแบบพิเศษของ                 
กรมธนารักษ์ ที่ 640/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพ่ือยกร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษ
สําหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. …. เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการกําหนดเครื่องแบบพิเศษของส่วนราชการ
พิจารณา ซึ่งต่อมาคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว 
โดยมีการแก้ไขรายละเอียด ดังน้ี   
    3.1 เครื่องแบบพิเศษของข้าราชการหญิงมีเพียงเสื้อคอพับสีนํ้าเงินและคอพับสีขาว   
   3.2 ปรับหมวกของข้าราชการหญิงจาก “หมวกทรงหม้อตาล” เป็น “หมวกแก๊ปทรงอ่อน
พับปีกสีขาว”   
   3.3 เพ่ิมเติมรายละเอียดการใช้ผ้าคลุมศีรษะของข้าราชการหญิงมุสลิม โดยให้ชายผ้าคลุม
ศีรษะสอดไว้ในปกคอเสื้อ   
   3.4 ปรับรายละเอียดของกระโปรงให้ชัดเจนย่ิงขึ้น  
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โดยให้กรมธนารักษ์ดําเนินการปรับปรุงข้อความในร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ตามมติคณะกรรมการกล่ันกรองฯ 
ดังกล่าว เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ดําเนินการตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
แล้ว   
จึงได้เสนอร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเคร่ืองแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. …. มาเพ่ือ
ดําเนินการ 
   สาระสําคัญของร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  
  กําหนดลักษณะ  ชนิด  และประเภทของเครื่ องแบบพิเศษข้าราชการกรมธนารักษ์ กับ                 
การแต่งเคร่ืองแบบ ดังน้ี   
  1. เครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมธนารักษ์ชาย ได้แก่ หมวกทรงหม้อตาล หรือหมวกทรงอ่อน                
มีกะบังสีนํ้าเงินดํา เสื้อคอพับสีนํ้าเงินดํา แขนสั้นหรือแขนยาว และกางเกงขายาวสีนํ้าเงินดํา เป็นต้น   
   2. เครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมธนารักษ์หญิง ได้แก่ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว หรือ
หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีนํ้าเงินดํา เสื้อคอพับสีนํ้าเงินดํา แขนยาว หรือคอพับสีขาวแขนสั้น และกระโปรงหรือกางเกงสีนํ้า
เงินดํา เป็นต้น    
  3. อินทรธนูและเคร่ืองหมายตําแหน่ง กําหนดให้อินทรธนูมีลักษณะแข็งทําด้วยไหมสีทองหรือ              
วัตถุเทียมไหมสีทองและทําด้วยสักหลาดสีนํ้าเงินดําเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายตัดสําหรับข้าราชการกรมธนารักษ์
ชาย กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร สําหรับข้าราชการกรมธนารักษ์หญิง กว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 11 
เซนติเมตร    
  4. เครื่องหมายตําแหน่งบนอินทรธนู เช่น “ดอกพุดตาน” ทําด้วยพลาสติกสีทอง มีลักษณะเป็น
ดอก 6 แฉก ซ้อนสลับกัน 3 ช้อน กว้าง 1.6 เซนติเมตร สูง 0.5 เซนติเมตร และ “ช่อชัยพฤกษ์” ทําด้วยพลาสติกสี
ทอง มีก้านมาบรรจบกันตรงกลาง มัดรวมก้านด้วยด้ินทองเป็นขมวด 3 ปม มีเชือกผูกโบว์ 2 เส้นห้อยลงมา กว้าง 
3.62 เซนติเมตร สูง 2.46 เซนติเมตร เป็นต้น  
 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสันติ พ .ศ .  2559                
รวม 7 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2559 รวม 7 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดข้อมูลและรายละเอียดของรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของ               
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทสถานท่ีใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน
และสถานท่ีใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. ….   
      กําหนดให้รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับ
เบ้ืองต้น ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิตพลังงาน และสถานท่ีใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ต้องจัดทําเป็นเอกสาร และประกอบด้วยสาระสําคัญ เช่น บทนําและคําอธิบายทั่วไป คําอธิบายสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ทั่วไป การบริหารจัดการคุณภาพ การประเมินสถานที่ ต้ัง การออกแบบทั่วไป ลักษณะสถาน
ประกอบการ การวิเคราะห์ความปลอดภัย การทดสอบการเดินเคร่ือง การใช้งานเคร่ือง ขีดจํากัดและเง่ือนไขในการ
ดําเนินการเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การป้องกันอันตรายทางรังสี การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการกากกัมมันตรังสีและการเลิกดําเนินการ    
   2. ร่างกฎกระทรวงการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….   
    กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ที่ประสงค์จะเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้ย่ืนคําขอเลิกดําเนินการสถานประกอบการ
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ทางนิวเคลียร์ต่อเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ก่อนการเลิกดําเนินการไม่น้อยกว่าสามปี พร้อมแผนการเลิก
ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และเอกสารทางการเงินเก่ียวกับการดําเนินการตามแผนการเลิก
ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้กระทําการรื้อ
ถอนด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึงดังต่อไปน้ี (1) รื้อถอนทั้งหมดทันที (2) รื้อถอนทั้งหมดตามระยะเวลาที่กําหนด                
(3) รื้อถอนบางส่วนทันทีและรื้อถอนส่วนที่เหลือตามระยะเวลาที่กําหนด โดยทั้งสามวิธีดังกล่าวจะใช้การฝังกลบไม่ได้  
   3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู้ต้ังสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ พ.ศ. ….  
   กําหนดให้ผู้ต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องมีศักยภาพทางเทคนิคตามรายงาน
วิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ต้องมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือรองรับการดําเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามที่
ได้รับใบอนุญาต และต้องมีความสามารถในการดํารงสภาพคล่องทางการเงินที่จะดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ตามท่ีได้รับใบอนุญาตได้อย่างต่อเน่ืองและมั่นคง  
  4. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….    
   กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ที่ประสงค์จะดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทางการเงิน ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ระบุช่ือผู้
ขอรับใบอนุญาตและยังไม่สิ้นอายุ และรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับ
สมบูรณ์ ส่วนผู้รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปี  
  5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาและกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ต้องทบทวนและปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
พ.ศ. ….    
    กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ต้องทบทวนและ
ปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทุกสิบปีนับแต่ได้รับใบอนุญาต และต้อง
ย่ืนเอกสารแผนการทบทวนและปรับปรุงรายงานดังกล่าว ก่อนครบกําหนดสิบปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตอย่างน้อย
สามปีเป็นการล่วงหน้า โดยระบุหัวข้อ ขอบเขต และกําหนดระยะเวลาดําเนินการให้ชัดเจน รวมทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าของการทบทวนและปรับปรุงรายงานดังกล่าวต่อเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ    
  6. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….  
    กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมต่อ
เลขาธิการ พร้อมด้วยใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบ้ืองต้น และเอกสารหลักฐานทางการเงิน รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่
กําหนดในกฎกระทรวงฉบับน้ี  
  7. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ หรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. ….    
   กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบรรจุเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ 
หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์
หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบโดยต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ ในกรณีการบรรจุ
เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และทดสอบการเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และกรณีการบรรจุวัสดุ
นิวเคลียร์ในกระบวนการเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์หรือการบรรจุเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ในกระบวนการแปร
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สภาพเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ทั้งน้ี ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จะต้องจัดทํารายงาน
การทดสอบให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับน้ี  
 
10. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปิดทําการของศาลแขวงในจังหวัดกระบี่              
พ.ศ. …. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปิดทําการของศาลแขวง ในจังหวัดตรัง               
พ.ศ. …. และร่างพะราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นําวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 
3 ฉบับ (กําหนดวันเปิดทําการศาลแขวงกระบ่ีและศาลแขวงตรัง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และกําหนดให้ศาล
จังหวัดซ่ึงยังมิได้มีศาลแขวงเปิดทําการสามารถนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด
สําหรับคดีอาญาที่อยู่ในอํานาจศาลแขวงซ่ึงเกิดขึ้นในบางท้องที่ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปิดทํา
การของศาลแขวงในจังหวัดกระบ่ี พ.ศ. …. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปิดทําการของ
ศาลแขวง ในจังหวัดตรัง พ.ศ. …. และร่างพะราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นําวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยมอบหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา                 
ทั้ง 3 ฉบับ ให้สอดคล้องไปคราวเดียวกัน รวมทั้งให้รับข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปิดทําการของศาลแขวงในจังหวัด
กระบ่ี พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปิดทําการของศาลแขวง ในจังหวัด
ตรัง พ.ศ. …. เป็นการกําหนดให้มีศาลแขวงกระบ่ีในจังหวัดกระบ่ี และศาลแขวงตรังในจังหวัดตรัง โดยให้แต่ละศาลมี
เขตอํานาจในอําเภอทุกอําเภอ และให้เปิดทําการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของศาลจังหวัด และเพ่ือเป็นการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในท้องที่ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564   
   2. ร่างพะราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นําวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. …. เป็นการกําหนดให้นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดสําหรับคดีอาญาที่อยู่ใน
อํานาจศาลแขวงซึ่งเกิดขึ้นในท้องที่ทุกอําเภอของจังหวัดกระบ่ี จังหวัดตาก จังหวัดพังงา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ลําพูน จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งในท้องที่อําเภอขุนตาล อําเภอเชียงของ อําเภอเทิง อําเภอป่าแดด 
อําเภอพญาเม็งราย และอําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในท้องที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอ
ปากพนัง และอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในท้องที่อําเภอชุมพลบุรี อําเภอท่าตูม อําเภอโนนนารายณ์ 
อําเภอรัตนบุรี อําเภอสนม และอําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และในท้องที่อําเภอเดชอุดม อําเภอทุ่งศรีอุดม 
อําเภอนาจะหลวย อําเภอนาเยีย อําเภอนํ้าขุ่น อําเภอนํ้ายืน และอําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และยกเลิกใน
ท้องที่อําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ และอําเภอศรีราชา เฉพาะตําบลทุ่งสุขลา ตําบลบึง และตําบลบ่อวิน จังหวัด
ชลบุรี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และเพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยเสมอ
ภาคและรวดเร็วย่ิงขึ้น  
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11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการ
ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดหย่อน
ค่าธรรมเนียม และกําหนดคุณสมบัติของผู้ถือประทานบัตรผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโล
หกรรมท่ีมีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี โดยต้องเป็นผู้ประกอบกิจการที่รับผิดชอบต่อ
สังคม มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม และผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว หรือตามหลักเกณฑ์ที่
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กําหนด และได้รับการประกาศรายช่ือจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ หรือได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรที่มีมาตรฐานสูงกว่าหรือเทียบเท่า 
  2. กรณีที่ผู้ประกอบกิจการยังคงรักษาเกณฑ์มาตรฐานการประกอบกิจการได้สูงกว่ามาตรฐานที่
กฎหมายกําหนด หรือเทียบเท่าอย่างต่อเน่ืองและได้รับการประกาศรายช่ือให้เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลหรือ
ประกาศนียบัตร ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปจากปีที่มีการประกาศรายชื่อ รวมถึงการต่ออายุ
ให้ได้รับการลดค่าธรรมเนียมเป็นจํานวนก่ึงหน่ึงของอัตราค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  3. กรณีสถานประกอบกิจการประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือได้รับอุบัติภัย หรือต้องหยุด
ประกอบกิจการอันเนื่องมาจากโรคระบาดหรือโรคติดต่อ และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้ประกาศ
รายช่ือให้เป็นผู้ประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือได้รับอุบัติภัย หรือได้รับผลกระทบจากโรคระบาดหรือโรคติดต่อ 
ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือได้รับอุบัติภัย หรือต้องหยุดประกอบ
กิจการอันเน่ืองมาจากโรคระบาดหรือโรคติดต่อ หากในปีน้ันได้ชําระค่าธรรมเนียมรายปีไว้แล้วให้ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปจากปีที่ประสบเหตุทางธรรมชาติ รวมถึงการต่ออายุให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุประทานบัตรและใบอนุญาตด้วย 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
12. เรื่อง ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องขออนุมัติโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) ดังน้ี 
  1. เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง วงเงินสินเชื่อรวม 
10,300 ล้านบาท และกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน 2,164.1 ล้านบาท ประกอบด้วย 
ค่าชดเชยดอกเบ้ีย จํานวน 2,163 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการประมงกู้ในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี โดยรัฐบาล
ชดเชยดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และผู้ประกอบการประมงสมทบร้อยละ 4 ต่อปี เป็นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันที่กู้ 
แบ่งเป็น (1) ธนาคารออมสิน ให้ผู้ประกอบการประมงที่มีเรือประมงขนาดต้ังแต่ 60 ตันกรอสข้ึนไป วงเงินสินเช่ือ 
5,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินชดเชยดอกเบ้ีย จํานวน 1,050 ล้านบาท และ (2) ธ.ก.ส. ให้ผู้ประกอบการประมงที่มี
เรือประมงขนาดตํ่ากว่า 60 ตันกรอส วงเงินสินเช่ือ 5,300 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินชดเชยดอกเบ้ีย จํานวน 1,113 
ล้านบาท โดยให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามขั้นตอนต่อไป สําหรับค่าใช้จ่ายใน
การช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ และติดตามโครงการ จํานวน 1.1 ล้านบาท น้ัน เห็นสมควรให้ กษ. โดยกรมประมง
พิจารณาโอนเงินจัดสรร เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนแล้วแต่กรณีไป 
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  2. ให้ กษ. โดยกรมประมงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เ ก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ
ผู้ประกอบการประมงในการขอสินเช่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดอย่างเคร่งครัด โดยคํานึงถึงความ
เสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตลอดจนมี
การประเมินผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการเป็นรายปี เพ่ือให้มีข้อมูลในการบริหารงานอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน สําหรับประกอบการกําหนดนโยบายของภาครัฐที่เหมาะสมและย่ังยืนต่อไป ตามความเห็นของ        
สํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. จากการประชุมหารือฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 6 ครั้งที่ประชุมได้นําประเด็น
ปัญหาการทําประมงจากสมาคมประมงต่าง ๆ และจากชาวประมง จัดลําดับความเร่งด่วนของปัญหาต่าง ๆ เช่น 
ปัญหาเรื่องสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการปัญหาเรื่องแรงงานขาดแคลน ปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย และ
อ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงเร่ืองการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, unreported and unregulated fishing - IUU) โดยที่ประชุมได้หารือกําหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย สรุปได้ ดังน้ี 
      1.1 จัดหาแหล่งสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ โดยผลการสํารวจความ
ต้องการสินเช่ือของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย วงเงินสินเช่ือทั้งหมดที่ต้องการ 10,048.44 ล้านบาท เจ้าของ
เรือที่แจ้งความต้องการ 2,820 ราย เรือประมง 4,822 ลํา แบ่งเป็นเรือประมงพาณิชย์ 4,384 ลํา และเรือประมง
พ้ืนบ้าน 438 ลํา ซึ่งกรมประมงได้ร่างโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง และอยู่ระหว่าง
การดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง (รวมถึงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในคราวน้ี) 
      1.2 เร่งรัดโครงการนําเรือออกนอกระบบ โดยกรมประมงได้ดําเนินการตรวจสอบเรือประมงที่จะ
นําออกนอกระบบเพ่ือจัดทํางบประมาณโดยใช้เกณฑ์ในการชดเชยตามเกณฑ์การประเมินราคาเรือประมง รวม 2,768 
ลํา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,143.85 ล้านบาท 
      1.3 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคกิจการประมงทะเลตามมาตรา 83 แห่งพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กษ. โดยกรมประมงได้ดําเนินการทําหนังสือเสนอต่อกระทรวงแรงงาน (รง.) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือนําเข้าคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (คบต.) และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยทําควบคู่กับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเก่ียวกับแรงงานที่ทํางาน
ในเรือประมง 
      1.4 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยกรมประมงดําเนินการประชุมหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้าน 
และประมงนอกน่านนํ้า เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายหลัก กฎหมายลําดับรอง และกฎหมายเก่ียวข้องกับ
การทําประมงนอกน่านนํ้าด้วย ในกรอบระยะเวลา 1 เดือน เพ่ือนําเสนอต่อ กษ. 
      1.5 รวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง ดําเนินการรวบรวมประเด็นปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวประมง จํานวน 32 ประเด็น เช่น การแก้ไขปัญหาการทําประมงนอกน่านนํ้า การพิจารณาการทํา
ประมงแมงกระพรุนในเขตทะเลชายฝั่ง การขอลดความห่างซี่คราดหอย ความเดือดร้อนในเรื่องการเปิดระบบการ
ติดตามตําแหน่งเรือประมง (Vessel Monitoring System - VMS) ของเรือที่มีใบอนุญาตถูกกฎหมาย แต่ไม่ได้ออกไป
ทําการประมงเป็นเวลาหลายปี เป็นต้น 
  2. การปฏิรูปภาคการประมงไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นการบริหารจัดการด้านการประมงและ             
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้า ปกป้องคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพการประมงแบบมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากร การใช้ประโยชน์จากสัตว์นํ้าเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ย่ังยืน และดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศในส่วนที่เก่ียวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์
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นํ้า อันจะนําไปสู่การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์นํ้าให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดของสัตว์นํ้าที่
สามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืน โดยได้มีการประกาศใช้พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2558 และพระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เพ่ือจัด
ระเบียบการประมงของไทยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปภาคการประมงไทย ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ประมงรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการปรับปรุงเรือ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทําการประมง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้าง
แรงงาน เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการประมงประสบปัญหาเร่ืองสภาพคล่องทางการเงิน ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพและบางรายอาจต้องใช้สินเช่ือนอกระบบเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการทําการประมง เน่ืองจาก
ผู้ประกอบการประมงไม่สามารถนําเรือประมงมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ แต่
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีความเป็นไปได้มากขึ้นในการนําเรือมาเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน เน่ืองจากมีระบบในการ
ควบคุมเรือ เช่น มีการข้ึนทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่า และมีการติดต้ังระบบติดตามตําแหน่งเรือ (Vessel Monitoring 
System - VMS) ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถทําให้ทราบตําแหน่งเรือ
ได้ 
  3. ในระยะเร่งด่วน กษ. ได้พิจารณาถึงแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการท้ังประมงพาณิชย์
และประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพด้วยการจัดหาแหล่งสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า ซึ่งจะช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมงให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพประมงเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนใน
อาชีพต่อไป โดยจากการสํารวจข้อมูลความต้องการสินเช่ือโดยสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ในเบ้ืองต้นพบว่า
ผู้ประกอบการประมงมีความต้องการสินเช่ือ ประมาณ 10,048 ล้านบาท กษ. จึงได้จัดทําโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริม
สภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ซึ่งได้ผ่านการประชุมหารือฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 6 ครั้ง (ตามข้อ 
1) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ด้วยแล้ว 
  4. โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง มีรายละเอียดดังนี้ 
      4.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพการทําการประมงโดยสนับสนุน
สินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน 
      4.2 เป้าหมาย : สนับสนุนสินเช่ือให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้านที่
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ วงเงินสินเช่ือรวม 10,300 ล้านบาท  
      4.3 ระยะเวลาดําเนินการ :  
   (1) ระยะเวลาโครงการ 8 ปี นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ 
   (2) ระยะเวลาการย่ืนความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 1 ปี หรือภายในกรอบวงเงินสินเช่ือ
ตามท่ีกําหนด 
   (3) กําหนดชําระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 ปี นับแต่วันกู้ 
      4.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ : ให้ผู้ประกอบการประมงที่
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเช่ือ ติดต่อขอสินเช่ือกับธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. ตามขนาดเรือประมง กรณี
เจ้าของเรือที่มีขนาดเรือประมงทั้ง 2 ประเภท ให้สามารถขอรับการสนับสนุนสินเช่ือจากธนาคารได้เพียงแห่งเดียว 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังน้ี 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรณีผู้ประกอบการท่ีมีเรือประมง 
ขนาดต้ังแต่ 60 ตันกรอส ขึน้ไป ขนาดตํ่ากว่า 60 ตันกรอส 

ธนาคารผู้ให้กู้ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. 
คุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบการประมง 

(1) เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือ
เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
(2) เป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบียน
เรือไทย 
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(3) เป็นผู้ประกอบการประมงที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(4) เป็นผู้ประกอบการประมงที่มี
ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ 

(4) กรณีผู้ประกอบการประมง
พาณิชย์ต้องมีใบอนุญาตทําการ
ประมงพาณิชย์

ประเภทสินเชื่อ (1) เงินกู้ระยะสั้น ตามต๋ัวสัญญาใช้เงิน หรืออ่ืนๆ ตามท่ีธนาคาร
กําหนด เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
(2) เ งินกู้ระยะยาว เ พ่ือเป็นเงินทุนในการปรับปรุงเรือประมง 
ปรับเปลี่ยนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทําการประมง

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท 
อัตราดอกเบ้ีย ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ให้กู้ในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี 

โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ ร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้
ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส อัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับแต่วันกู้ เป็น
ระยะเวลา 7 ปี 

ระยะการชําระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันกู้
หลักประกันการกู้เงิน ให้ใช้อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังน้ี 

(1) ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิสามารถ
จดทะเบียนจํานองได้ หรืออาคารชุด 
(2) เรือประมง 
(3) บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
(4) บุคคลค้ําประกัน 
(5) หลักประกันอ่ืน ๆ ตามท่ีธนาคารประกาศกําหนด 

หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ ตามเง่ือนไขของธนาคารออมสิน ตามเง่ือนไขของ ธ.ก.ส. 
การค้ําประกันสินเชื่อ โดย บสย. บสย .  ควรพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการประมง ตาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการค้ําประกันสินเช่ือ และวิธีปฏิบัติใน
การคํ้าประกันสินเช่ือของ บสย. 

      4.5 วงเงินสินเชื่อโครงการ : รวม 10,300 ล้านบาท ดังน้ี 
   (1) วงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน จํานวน 5,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการประมง
ที่มีเรือประมงต้ังแต่ 60 ตันกรอสข้ึนไป กู้เพ่ือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพการทําประมง 
   (2) วงเงินสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จํานวน 5,300 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการประมงที่มี
เรือประมงตํ่ากว่า 60 ตันกรอส กู้เพ่ือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพการทําการประมง 
      4.6 วงเงินงบประมาณและแหล่งที่มา : 2,164.1 ล้านบาท ดังน้ี 
   (1) วงเงินชดเชยดอกเบ้ียของธนาคารออมสิน อัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับแต่วันกู้ เป็น
ระยะเวลา 7 ปี จากวงเงินสินเช่ือ 5,000 ล้านบาท ปีละ 150 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ย 1,050 ล้าน
บาท โดยให้ธนาคารออมสินขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีจากสํานักงบประมาณ (สงป.) ตามที่
เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินการโครงการ 
   (2) วงเงินชดเชยดอกเบ้ียของ ธ.ก.ส. อัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับแต่วันกู้ เป็นระยะเวลา 7 ปี 
จากวงเงินสินเช่ือ 5,300 ล้านบาท ปีละ 159 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ย 1,113 ล้านบาท โดยให้ ธ.
ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีจาก สงป. ตามที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินการโครงการ 
   (3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการของกรมประมงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม
ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์โครงการ และติดตามโครงการ รวมเป็นวงเงินดําเนินงาน 1.1 ล้านบาท  
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  4.7 การแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ : ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. สามารถนําค่าใช้จ่ายในการกัน
สํารองที่เกิดขึ้นจากโครงการน้ีเพ่ือบวกกลับเป็นรายได้ของธนาคาร และเป็นส่วนหน่ึงในการปรับตัวช้ีวัดทางการเงินที่
เก่ียวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจได้ และให้แยกบัญชีการดําเนินงานตามโครงการนี้
ออกจากการดําเนินงานปกติ เป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account - PSA) 
 
13. เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังน้ี 
  1. อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 2 
วงเงินลงทุนรวม 77,334 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศจํานวน 57,999 ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. จํานวน 
19,335 ล้านบาท 
  2. เห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 57,999 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินลงทุนของ
โครงการดังกล่าว โดย กฟภ. จะทยอยดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  มท. รายงานว่า 
  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 1 
(มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าให้
สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างเพียงพอ และเพ่ิมประสิทธิภาพ ความมั่นคงและความเช่ือถือได้
ของระบบไฟฟ้า และลดปัญหาในการปฏิบัติการ และบํารุงรักษา เป็นต้น น้ัน โครงการดังกล่าวมีผลความคืบหน้าใน
ภาพรวมของทั้งโครงการ (เดือนธันวาคม 2562) คิดเป็นร้อยละ 13.54 โดยมีวงเงินที่เบิกจ่ายแล้ว 20,226.99 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 32.27 และวงเงินอยู่ระหว่างดําเนินการ 40,567.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.72 คงเหลือ 
1,884.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.01 อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ให้บริการของ กฟภ. มีมากถึงร้อยละ 99 ของพ้ืนที่ทั้ง
ประเทศ ประกอบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าและจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้ามีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้จํานวนสถานี
ไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ และสายจําหน่ายแต่ละวงจรต้องจ่ายไฟเป็นระยะทางไกลจึงเกิดปัญหาไฟตกไฟดับและหน่วย
สูญเสียสูง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการกระจายกิจการอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภาค ทําให้
ความต้องการไฟฟ้ามีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน กฟภ. จําเป็นต้องมีการลงทุนก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง 
และระบบจําหน่าย รวมถึงการเพ่ิมเสถียรภาพการจ่ายไฟเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถรองรับและตอบสนองต่อแผนการ
พัฒนาประเทศของรัฐบาลในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
กฟภ. จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 2  
  2. โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะท่ี 2 ของ กฟภ. ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กฟภ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2562 แล้ว มีรายละเอียดสรุปได้ 
ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ ให้เป็นสถานีไฟฟ้า

อัตโนมัติ (Substation Automation System) ตามมาตรฐาน 
International Electrotechnical Commission 61850 (IEC 61850) 
เพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างเพียงพอ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพความมั่นคงและความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหา
การปฏิบัติการและบํารุงรักษา และลดหน่วยสูญเสียในระบบจําหน่าย 
3. ปรับปรุงและเช่ือมโยงระบบจําหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และพ้ืนที่สําคัญให้มีขีดความม่ันคงของระบบไฟฟ้าที่สูงขึ้น 
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เป้าหมาย ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง 115 เควี ระบบจําหน่ายแรงสูง 22/33 เควี 
และระบบจําหน่ายแรงตํ่า

พื้นที่ดําเนินการ ประกอบด้วยพ้ืนที่รับผิดชอบของ กฟภ. 12 เขต ทั่วประเทศ สรุปได้ ดังน้ี 
1. ภาคเหนือ 3 การไฟฟ้าเขต ประกอบด้วย กฟภ. เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
กฟภ. เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก และ กฟภ. เขต 3 จังหวัดลพบุรี 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 การไฟฟ้าเขต ประกอบด้วย กฟภ. เขต 1 
จังหวัดอุดรธานี กฟภ. เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี และ กฟภ. เขต 3 จังหวัด
นครราชสีมา 
3. ภาคกลาง 3 การไฟฟ้าเขต ประกอบด้วย กฟภ. เขต 1 จังหวัดอยุธยา 
กฟภ. เขต 2 จังหวัดชลบุรี และ กฟภ. เขต 3 จังหวัดนครปฐม 
4. ภาคใต้ 3 การไฟฟ้าเขต ประกอบด้วย กฟภ. เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี กฟภ. 
เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช และ กฟภ. เขต 3 จังหวัดยะลา 

ปริมาณงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ภาค 

เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ กลาง ใต้ รวม 

1. ปริมาณงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบสายส่ง 115 เควี 
1. ก่อสร้างสถานี
ไ ฟ ฟ้ า / ล า น ไ ก 
(สถานีแปลงไฟฟ้า)
(แห่ง) 

14 14 28 13 69 

2)  เ พ่ิ ม / เ ป ลี่ ย น 
หม้อแปลง  
(เอ็มวีเอ) 

325 50 300 200 875 

3) สายส่งรองรับ
สถานีไฟฟ้า (วงจร-
กิโลเมตร) 

326 250 370 288 1,234 

4) ติดต้ัง 
Capacitor1 115  
เควี (ชุด) 

- 1 2 - 3 

2. ปริมาณงานก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า 115 เควี 
เพื่อเพิ่มความม่ันคง 
1) สายส่งลูปไลน์2 
(วงจร-กิโลเมตร) 28 230 152 136 546 

2) ปรับปรุงสถานี
ไฟฟ้า (แห่ง) - 2 16 4 22 

3 )  ติ ด ต้ั ง  Load 
Break Switch3 
115 เควี (ชุด) 

- 13 10 7 30 

3. ปริมาณงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจําหน่ายแรงสูง 22/33 เควี 
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1) ก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบ
จําหน่ายแรงสูง 
(วงจร-กิโลเมตร )

2,556 2,545 3,225 2,286 10,612 

2)  ติด ต้ัง อุปกรณ์
ป้อง กัน / ตั ดตอน 
(ชุด) 

2,995 618 1,141 902 5,656 

3) ติด ต้ัง อุปกรณ์
ปรั บป รุ ง แ ร ง ดั น 
(ชุด) 

396 284 31 306 1,017 

4)  ติด ต้ัง อุปกรณ์
สื่อสารสําหรับการ
ควบคุมระยะไกล 
(ชุด) 

632 923 2,200 701 4,456 

4. ปริมาณงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจําหน่ายแรงตํ่า 
1) ก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบ
จําหน่ายแรงตํ่า 
(วงจร-กิโลเมตร)

4,819 6,039 3,506 3,896 18,260 

2)  ก่ อ ส ร้ า ง /
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
จําหน่ายแรงสูงสาย
แยกย่อย  (วงจร -
กิโลเมตร) 

2,500 2,527 2,084 2,489 9,600 

3) ติดต้ัง/ปรับปรุง
หม้อแปลงจําหน่าย 
(เอ็มวีเอ) 

668 839 684 729 2,920 

4)  ติด ต้ัง อุปกรณ์
อ่ืน ๆ (ชุด) 3,998 26,597 1,049 21,511 53,155 

หมายเหตุ : 1Capacitor หมายถึง ตัวเก็บประจุ 
               2ลูปไลน์ หมายถึง สายส่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
               ในการจําหน่ายไฟฟ้า 
                      3Load Break Switch หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2563 - 2568) 
แผนการดําเนินการ 1. การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อใช้ในการบริหารโครงการ : ประกอบด้วย

คณะทํางาน 2 ส่วน คือ ส่วนกลางและการไฟฟ้าเขต โดยส่วนกลางจะดูแล
รับผิดชอบด้านการจัดหาอุปกรณ์หลัก งบประมาณ และภาพรวมของโครงการ 
ส่วนการไฟฟ้าเขตจะดูแลรับผิดชอบด้านระบบจําหน่ายทั้งด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณ และการดําเนินงานให้เป็นไปตามโครงการ 
2. การจัดซื้อที่ดิน : จะดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ 
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กฟภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งในการดําเนินการจัดหาท่ีดิน ผู้อํานวยการ 
กฟภ. เขต จะแต่งต้ังคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพ่ือดําเนินการจัดหา ตรวจสอบ 
และสํารวจบริเวณหรือตําแหน่งที่ดินเป้าหมาย สอบถามราคาที่ดิน ประเมิน
ราคาที่ดิน และสรุปข้อมูลจัดหาที่ดินที่เหมาะสมสําหรับการก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้า เสนอคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือพิจารณา
นําเสนอขออนุมัติจัดซื้อที่ดินต่อไป โดยเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินแล้ว 
คณะกรรมการตรวจรับที่ดินจะดําเนินการตรวจสอบที่ดิน และโอนกรรมสิทธ์ิ
ที่ดินเป็นของ กฟภ. ต่อไป  
3. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาดําเนินการ : วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างจะเ ป็นไปตามมาตรฐานของ  กฟภ .  ซึ่ งส่วนใหญ่จะซื้อจาก
ภายในประเทศเป็นหลัก โดยการจัดหาจะดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4. การก่อสร้าง : ดําเนินการตามมาตรฐาน กฟภ. และมีวิศวกรของ กฟภ. 
เป็นผู้ควบคุมดูแลให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิด สําหรับ
การก่อสร้างระบบจําหน่ายจะดําเนินการโดยหน่วยธุรกิจก่อสร้างของ กฟภ. 
หรือจ้างเหมาเอกชน ทั้งน้ี จะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของการไฟฟ้าเขต   
5. การติดตามผลการดําเนินการ : สํานักงานโครงการจะติดตามประสานงาน
กับการไฟฟ้าเขต ฝ่ายปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟ้าหน้างาน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ตลอดเวลาของการดําเนินโครงการจัดส่งให้กองโครงการ ฝ่ายวางแผนระบบ
ไฟฟ้า รวบรวมจัดทํารายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทุกไตรมาส เพ่ือ
รายงานผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. และจัดส่งให้ สศช. สํานักงานบริหารหน้ี
สาธารณะ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กค. และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) โดยรายงานผลความ
กาวหน้าของโครงการจะประกอบด้วย  แผนการดําเนินโครงการ สถานะการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทําสัญญา ผลการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ ทั้งน้ี ในระหว่างการดําเนิน
โครงการ กฟภ. จะติดตามและตรวจสอบความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นจริง
กับที่ได้คาดคะเนไว้ตอนเริ่มจัดทําโครงการตลอดเวลาเพ่ือปรับเปลี่ยนแผน
ดําเนินโครงการ เช่น การออกแบบ การกําหนดแผนการก่อสร้าง การจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป 
เพ่ือให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้

ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา วงเงินลงทุนรวม 77,334 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1. เงินกู้ในประเทศ 57,999 ล้านบาท 
2. เงินรายได้ กฟภ. 19,335 ล้านบาท 
ทั้งน้ี การดําเนินการโครงการฯ ไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ หรือภาระ
ทางการคลังในอนาคต ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561 มาตรา 27 

ผลตอบแทนของโครงการ 1. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ สรุปได้ ดังน้ี 

ผลตอบแทน อัตรา 
ผลตอบแทน 

อัตราส่วน 
ผลประโยชน์ต่อ

มูลค่าปัจจุบนั
สุทธ ิ(NPV) 
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(ร้อยละ) เงินลงทุน 
(B/C Ratio) 

(ล้านบาท) 

ท า ง ก า ร เ งิ น 
(FIRR) 9.55 1.03 16,993 

ทาง 
เศรษฐศาสตร์ 
(EIRR) 

17.18 17.18 35,252 

2. ผลตอบแทนของโครงการแยกตามภาคต่าง ๆ ได้ ดังน้ี 
 

ภาค 

ผลตอบแทน 
ทางการเงิน 

ผลตอบแทน 
ทางเศรษฐศาสตร ์

FIRR 
(ร้อยละ) 

B/C 
Ratio 

EIRR 
(ร้อยละ) 

B/C 
Ratio 

เหนือ 6.05 0.99 10.35 1.00 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 9.25 1.02 15.99 1.05 

กลาง 13.12 1.07 23.30 1.18 
ใต้ 5.84 0.98 10.83 1.01 
รวม 9.55 1.03 17.18 1.09 

ประโยชน์ 
ของโครงการ 

1. รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นจาก 21,354 เมกะวัตต์ ในปี 2561 
เป็น 26,466 เมกะวัตต์ ในปี 2568 หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมเฉลี่ยต่อปี 
ร้อยละ 3.11 
2. การให้บริการ คาดว่าจะมีผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจาก 19.52 ล้านราย ในปี 2561 
เป็น 23.09 ล้านราย ในปี 2568 หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 2.43 
3. ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ลดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ และหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า 
5. ลดปัญหาในด้านการปฏิบัติ และการซ่อมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
6. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่
กระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล 

ฯลฯ
การประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเป็นการก่อสร้างในพ้ืนที่ของ กฟภ. ไม่มีการดําเนินงาน
ที่จะขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อห้ามทางกฎหมาย รวมทั้งไม่มีการ
ดําเนินการที่จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมหรือพ้ืนที่ข้างเคียง และ
การก่อสร้างสายส่งและระบบจําหน่ายไฟฟ้าดําเนินการในพ้ืนที่ริมถนนทาง
หลวง (Right of Way) โดยการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการดําเนินการในพ้ืนที่ที่
จํากัดและระยะเวลาสั้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพ้ืนที่ข้างเคียงที่สามารถ
เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ผลกระทบในเรื่องเสียง ฝุ่น และของเสียในช่วงระยะเวลา
ก่อสร้างที่จะมีปริมาณมากกว่าในช่วงเวลาปกติเล็กน้อยและไม่ส่งผลกระทบกับ
ชุมชนในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของผู้คน อย่างไรก็ตาม 
กฟภ. มีมาตรการดูแลให้การก่อสร้างดําเนินไปอย่างปลอดภัย มีอาชีวอนามัย
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ ใกล้เคียงให้น้อยที่สุดในช่วง
ระยะเวลาการจ่ายไฟและการบํารุงรักษาอุปกรณ์ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบ
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เน่ืองจากเกิดการร่ัวซึมของนํ้ามันหม้อแปลงที่ปนเป้ือนสู่ดินและแหล่งนํ้า หรือ
เกิดก๊าซซึ่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ทั้งน้ี กฟภ. มีการวางแผนงานติดตาม
เฝ้าระวังและตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่สถานีไฟฟ้าเป็น
ประจําเพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

 
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนความต้องการอัตรากําลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
(พ.ศ. 2564 - 2566) ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2556 - 2560) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนความต้องการอัตรากําลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รพศ.มฟล.) (พ.ศ. 2564 - 2566) ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 
2556 - 2560) จํานวน 1,575 อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น 401.87 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ 
   ทั้งน้ี การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือรองรับแผนความต้องการอัตรากําลังของ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ดังกล่าว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นเหมาะสม โดยคํานึงถึงศักยภาพใน
การสรรหา ความสามารถในการบรรจุอัตรากําลังและพิจารณานําเงินนอกงบประมาณมาสมทบ อย่างไรก็ดี หากใน
อนาคตโรงพยาบาลมีเงินรายได้เพียงพอต่อการจัดบริการตามแผนการเปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร ตามแผนความต้องการอัตรากําลังโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากเงินรายได้ดังกล่าว สําหรับอัตราค่าจ้างให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   อว. รายงานว่า 
   1. รพศ.มฟล. ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 โดยต้ังอยู่บนพ้ืนที่จํานวน 
137 ไร่ มีจํานวนอาคารท้ังหมด 2 หลัง เปิดให้บริการต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ในแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน สูติ
นารี กุมารเวช อายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก จักษุ หู คอ จมูก อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด 
พยาธิวิทยา รังสีวิทยา กายภาพบําบัด รวมถึงอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปัจจุบันมีจํานวนผู้มารับบริการในส่วนของผู้ป่วย
นอกเฉลี่ยจํานวน 500 คน/วัน ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเฉลี่ย จํานวน 90 คน/วัน รวมทั้งสิ้น 590 คน/วัน คิดเป็น 
215,350 คน/ปี มีจํานวนเตียงที่เปิดให้บริการ 156 เตียง และมีอัตรากําลังจากการสนับสนุนของสํานักงบประมาณ 
(สงป.) จํานวน 70 อัตรา ประกอบด้วยบุคลากรกลุ่มบริการเฉพาะทาง 52 อัตรา และกลุ่มสนับสนุน 18 อัตรา 
อย่างไรก็ดี จํานวนเตียงและอัตรากําลังดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ รพศ.มฟล. ในการรองรับการ
ให้บริการตรวจรักษาเพ่ือผู้ป่วยในเขตภาคเหนือตอนบน (เขตสุขภาพที่ 1) และเขตอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและโดยที่              
รพศ.มฟล. เป็นโรงพยาบาลที่ มฟล. ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการก่อสร้างภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 – 2560 (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และ 14 ตุลาคม 2557) ซึ่งต้องมีอัตรากําลังบุคลากร
ทั้งฝ่ายแพทย์ ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายสหวิชาชีพ ตลอดจนฝ่ายสนับสนุน รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,500 อัตรา 
ดังน้ัน รพศ.มฟล. จึงได้จัดทําแผนความต้องการอัตรากําลัง ตามแนวทางการวิเคราะห์ภาระงานของสถานบริการใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือคํานวณอัตรากําลังที่จําเป็นในการขยายขนาดการให้บริการ จาก 
อัตรากําลัง 70 อัตรา ในปัจจุบัน เป็น อัตรากําลัง 1,645 อัตรา (เพ่ิมขึ้น 1,575 อัตรา) ภายในปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2566 
   2. การขออัตรากําลังของ รพศ.มฟล. ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 
    2.1 จัดหาบุคลากรทางการแพทย์และวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เพียงพอต่อ
การให้บริการรักษาแก่ประชาชน และผู้ป่วยได้ไม่ตํ่ากว่าปีละ 460,000 คน1 
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    2.2 จัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสถานฝึกปฏิบัติการในชั้นคลินิก 
สําหรับนักศึกษาแพทย์ มฟล. ตามโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2560  
    2.3 จัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือรองรับภารกิจด้านวิจัยทางคลินิกและการวิจัยด้าน
สาธารณสุขที่เก่ียวข้องตามบทบาทและสถานภาพของ รพศ.มฟล. และในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิช้ันสูง 
ที่มีภารกิจวิจัยทางการแพทย์รวมอยู่ด้วย ตลอดจนรองรับภารกิจทั้งด้านการให้บริการและการวิจัยของศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านออร์โธ             
ปิดิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา 
   3. อัตรากําลังที่ รพศ.มฟล. เสนอขอรวมทั้งสิ้น 1,575 อัตรา แบ่งเป็นกลุ่มผู้บริหาร 5 อัตรา กลุ่ม
บริการเฉพาะทาง 1,112 อัตรา กลุ่มสนับสนุน 332 อัตรา และกลุ่มแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 126 อัตรา และจําแนกตาม
กลุ่มภารกิจได้ ดังน้ี  

                                                                                                  หน่วย : อัตรา 
ตําแหน่ง แผนปี 2564 แผนปี 2565 แผนปี 2566 รวมทั้งสิน้ 

กลุ่มผู้บริหาร 5 - - 5 
1) ภารกิจด้านอํานวยการ 
กลุ่มสนับสนุน 49 35 23 107 
2) ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ2 
กลุ่มบริการเฉพาะทาง 6 3 3 12 
กลุ่มสนับสนุน 2 2 - 4 
3) ภารกิจด้านสนับสนนุบรกิารสุขภาพและพัฒนาระบบบริการ3

กลุ่มบริการเฉพาะทาง 14 11 7 32 
กลุ่มสนับสนุน 79 49 35 163 
4) ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ4 

กลุ่มบริการเฉพาะทาง 78 68 62 208 
กลุ่มสนับสนุน 2 1 2 5 
กลุ่มแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 52 41 33 126 
5) ภารกิจด้านบริการพยาบาล 
กลุ่มบริการเฉพาะทาง 327 278 255 860 
กลุ่มสนับสนุน 18 13 12 43 
6) ภารกิจด้านผลิตบคุลากรทางการแพทย์ 
กลุ่มสนับสนุน 3 5 2 10 
รวมกลุ่มผู้บรหิาร 5 - - 5 
รวมกลุ่มบริการเฉพาะทาง 425 360 327 1,112 
รวมกลุ่มสนับสนุน 153 105 74 332 
รวมกลุ่มแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 52 41 33 126 
รวมทั้งสิน้ 635 506 434 1,575 
   4. ด้านงบประมาณ โรงพยาบาลฯ มีความจําเป็นที่จะต้องขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของอัตรากําลังรวมทั้งสิ้น 401.87 ล้านบาท 

ความต้องการ 
อัตรากําลงั 

แผนการให้บรกิารของ 
 รพ.ศนูย์การแพทย์  

มฟล. (เตียง) 

อัตรากําลงัที่เสนอขอ 
 (อัตรา) 

งบประมาณทีเ่สนอขอ 
 (ล้านบาท) 
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ปีงบประมาณ 2564 244 (เพ่ิมขึ้น 88) 635 162.85 
ปีงบประมาณ 2565 323 (เพ่ิมขึ้น 79) 506 128.05 
ปีงบประมาณ 2566 411 (เพ่ิมขึ้น 88) 434 110.97 
รวม 411 1,575 401.87 
   5. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เห็นชอบกับแผนความต้องการอัตรากําลัง รพศ .มฟล .                
(พ.ศ. 2564 - 2566) ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2560 ตามท่ี มฟล. เสนอ 
เน่ืองจากมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดต้ังศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์และสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว                
(5 – 10 ปี) ที่ สธ. กําลังดําเนินการ [ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป] 
    5.1 ในระยะแรก ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเปิดบริการ 244 เตียง ต้องการอัตรากําลัง 635 คน 
โดยอ้างอิงกรอบอัตรากําลังของโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิช้ันสูง ขนาดน้อยกว่า 700 เตียง ตามเกณฑ์ สธ.                
ที่เสนอได้ ส่วนการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรให้เป็นไปตามการพิจารณาของ สงป. 
    5.2 ในระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 – 2566 จะเปิดให้บริการเพ่ิมเติมอีก 167 เตียง (79 +              
88 เตียง) รวมเป็น 411 เตียง (ครบตามเป้าหมายที่ต้ังไว้) ต้องการอัตรากําลังเพ่ิมเติมอีก 940 คน (560 + 434 คน) 
น้ัน ควรพิจารณาถึงจุดเน้นสําคัญของ รพศ.มฟล. ตามความต้องการจําเป็นของบริบทในพ้ืนที่ และควรคํานึงถึงผลการ
ดําเนินงานของ รพศ.มฟล. พ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบการพิจารณาด้วย 
    5.3 เห็นควรให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ประสานเช่ือมโยงการบูรณาการการ
ดําเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานด้านสุขภาพที่มีอยู่แล้วของ สธ. และหน่วยงานด้านสุขภาพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในทุก
ระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน (น่าน พะเยา เชียงราย แพร่) เพ่ือลดความ
ซ้ําซ้อนในการลงทุนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชน  
------------------------------------------------------------------------ 
1 ประมาณการค่าเฉล่ียของผู้รับบริการของ รพศ.มฟล. ปี 2564 : 346,750 คน ปี 2565 : 485,450 คน และ ปี 2566 
: 565,750 คน 
2ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ได้แก่ งานเวชกรรมสังคมและงานสุขศึกษา และงานการพยาบาลชุมชนและหน่วยพ้ืนที่ 
3ภารกิจด้านสนับสนุนบริการสุขภาพและพัฒนาระบบบริการ ได้แก่ งานสารสนเทศทางการแพทย์ งานประกันสุขภาพ 
งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยและสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
4ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ได้แก่ งานให้บริการทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อายุรกรรม 
ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ นิติเวช จิตเวช เภสัชกรรม เป็นต้น 
 
15. เรื่อง  เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายท่ี
หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สําหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําแนวทางในการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทยต่อไป ตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เสนอ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับแนวทาง
ดังกล่าวไปพิจารณาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่และอํานาจต่อไป 
  2. เห็นชอบให้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กระทรวงวัฒนกรรม  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันพระปกเกล้าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กสม. รายงานว่า กสม. ได้พัฒนาการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจในการเสริมสร้างทุกภาคส่วน
ของสังคมให้ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน อันจะเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ
มนุษยชนให้นํามาซึ่งความผาสุกของสังคมและประเทศชาติต่อไป ทั้งน้ี ได้ดําเนินการโดยมุ่งหมายให้เกิดการส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ ดังน้ี  
  1. การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความ
เข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน อันจะช่วยสร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิ
มนุษยชน และทําหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและดําเนินงานต่าง ๆ  ตามหน้าที่และอํานาจของแต่ละหน่วยงาน โดย
คํานึงถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจะเกิดขึ้นกับประชาชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิ  เสรีภาพ  
ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  เพ่ือให้เป็นไปตามความมุ่งหมายดังกล่าว กสม. ได้ดํานินการอย่างมีส่วน
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาใน กสม. ผู้แทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผู้แทน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการศึกษาและกระบวนการยุติธรรมจัดทําหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย           
ต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกภาค
ส่วนในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่
มุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดสังคมแห่งความเสมอภาค  โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบ้ืองหลัง สร้างโอกาสท่ีเป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยก  
และคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์โดยหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย ประกอบด้วย หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน  หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกระบวนการ
ยุติธรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสําหรับนักบริหารระดับสูง  และหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
สําหรับรัฐวิสาหกิจ   
  2. การส่งเสริมเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน 
และการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี  และศาสนา  โดยได้
ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกํากับดูแลสถานศึกษาในสังกัดกว่า 30,000 แห่ง มีบุคลากรทาง
การศึกษากว่า 400,000 คน ทําหน้าที่สนับสนุนและให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่เด็กนักเรียนในประเทศกว่า 
7,000,000 คน  ดําเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการจัดทําคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางอย่างเป็นระบบในการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับการศึกษา
พื้นฐาน ประกอบด้วย คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น (ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 
16. เรื่อง  ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณผีู้ประกอบอาชีพ
ประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแก้ไขปัญหาการทําประมงทีผ่ิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบผลการพิจารณาคําร้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวม 4 ประเด็น  
  2. รับทราบข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีผู้
ประกอบอาชีพประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแก้ไขปัญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)  
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  3. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางดังกล่าว ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตามข้อ 2 ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. กสม. รายงานว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายบุญยง น่ิวบุตร นายกสมาคมชาวประมงอําเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี ว่าชาวประมงประมาณ 100 ราย ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพประมงจากการ
ดําเนินการของคณะรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  โดยสหภาพยุโรปได้กล่าวหาประเทศไทยว่า มี
การทําประมงที่ผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing : IUU Fishing) ถึงแม้ว่าคณะรัฐมนตรีและ กษ. จะดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การทําประมงสามารถ
ดําเนินการได้อย่างย่ังยืนและเป็นระบบแล้วก็ตาม  แต่การดําเนินการดังกล่าวยังขาดความเข้าใจในหลายประเด็น 
โดยเฉพาะบริบทของประมงวิถีไทย  และการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดภาระเกินความจําเป็นในการ
ประกอบอาชีพประมง  จึงขอให้ตรวจสอบในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี   
   1.1 การจัดการ การข้ึนทะเบียน และการตรวจสอบแรงงาน 
   1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก 
    1.3 ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเก่ียวข้องกับการห้ามและจํากัดการใช้
เครื่องมือประมงบางประเภท 
   1.4 มาตรการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบและแนวทางในการรับซื้อ
เรือคืน 
  2.  กสม.  ได้พิจารณาคําร้อง ในประเด็นต่าง ๆ ตามข้อ 1.1 – 1.4 แล้ว  เห็นควรให้ยุติเรื่องทั้ง 4 
ประเด็น ดังน้ี  
   2.1 กรณีการจัดการ การข้ึนทะเบียน และการตรวจสอบแรงงานเห็นว่า แม้การกําหนด
ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการ การข้ึนทะเบียน และการตรวจสอบแรงงานของคณะรัฐมนตรีและ กษ. โดย
หน่วยงานในสังกัดจะเป็นการเพ่ิมขั้นตอนการดําเนินการในการประกอบอาชีพประมงของสมาชิกสมาคมชาวประมง
อําเภอบ้านแหลม แต่เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการดําเนินการที่เป็นไปเพ่ือการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการใช้
แรงงานผิดกฎหมาย  และเพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพในการทํางานของแรงงานในภาคการประมงท้ังแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าว 
   2.2 กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก เห็นว่า 
แม้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก จะกระทบต่อเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพของสมาชิกสมาคมชาวประมงอําเภอบ้านแหลม แต่การดําเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบติดตาม 
ควบคุมและเฝ้าระวังการทําการประมงให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งเป็นการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําการประมงโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)  และหน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้องได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้แก้ไขปรับปรุงเป็นระยะและจัดอบรมสร้าง
ความเข้าใจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างต่อเน่ือง 
   2.3 กรณีปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเก่ียวข้องกับการห้ามและจํากัด
การใช้เครื่องมือประมงบางประเภท เห็นว่า กฎหมายและมาตรการที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตให้ผู้ประกอบอาชีพ
ประมงใช้เครื่องมือประมงชนิดใดน้ัน  เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรี และ กษ. พิจารณาถึงเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล  และความเหมาะสมของพ้ืนที่แม้อาจกระทบต่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพของสมาชิกสมาคม
ชาวประมงอําเภอบ้านแหลม  แต่การดําเนินการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าและการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ เพ่ือรักษาหรือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างย่ังยืน  
   2.4 กรณีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบและแนวทางในการรับ
ซื้อเรือประมงคืน เห็นว่า แม้ปัจจุบันการดําเนินการโครงการการนําเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการ
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ทรัพยากรประมงทะเลที่ย่ังยืนโดยกรมประมงจะยังไม่แล้วเสร็จยังคงมีเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการและรอการ
พิจารณาเพ่ือรับการชดเชยเยียวยาและบรรเทาผลกระทบ  จึงอาจกระทบต่อสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินของสมาชิก
สมาคมชาวงประมงอําเภอบ้านแหลมแต่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกรมประมง 
  3. นอกจากน้ี  กสม. ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน กรณีผู้ประกอบอาชีพประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแก้ไขปัญหาการทําประมงที่ผิด
กฎหมาย  ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) 
ต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยคณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้ กษ. และคณะกรรมการนโยบายการ
ประมงแห่งชาติร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพประมงทุกกลุ่ม รวมท้ัง
ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแก้ไขปัญหาการทําประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ต้ังแต่ปี 2558  เป็นต้นมาได้นําเสนอปัญหาความเดือดร้อนหรือ
ความเสียหายที่ได้รับ รวมถึงมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
อย่างสมดุลและย่ังยืน และหากมีกรณีใดที่ต้องดําเนินการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่ประชาชน
หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบควรดําเนินการอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 
 
17. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสําหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสําหรับ
ผู้ประกันตนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามกฎกระทรวง
การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 และ
กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอดังน้ี 
   สาระสําคัญ 
   ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติรับทราบตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ รายงานผลการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสําหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วน้ัน กระทรวงแรงงานโดยสํานักงานประกันสังคม ขอ
รายงานความคืบหน้า ดังน้ี 
   1. กระทรวงแรงงานโดยสํานักงานประกันสังคม ได้พิจารณาวินิจฉัยสั่งจ่ายไปแล้ว ณ วันที่ 21 
พฤษภาคม 2563 จํานวน 1,095,399 ราย เป็นเงิน 6,052 ล้านบาท 
   2. กระทรวงแรงงานโดยสํานักงานประกันสังคม ได้มีการติดตามนายจ้างที่ยังไม่ได้ออกหนังสือ
รับรองการขอรับประโยชน์ทดแทน จํานวน 29,406 ราย โดยให้หน่วยปฏิบัติดําเนินการ ดังน้ี  
    1 )  จัด ต้ังศูนย์รับเรื่ องร้องทุกข์/ อุทธรณ์  COVID-19 ณ  สํา นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ รวมทั้งส่วนกลาง ณ สํานักงานประกันสังคม สํานักงานใหญ่ ต้ังแต่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
    2) มีหนังสือแจ้งสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทน 
ให้ตรวจสอบและส่งช่ือลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับเงิน เพ่ือดําเนินการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยให้ย่ืนเรื่องได้
ที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ 
    3) มีหนังสือแจ้งผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงิน ให้ย่ืนร้องทุกข์/อุทธรณ์ ได้ที่สํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ 
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18. เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับปัญหาบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 กรณีการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับปัญหาบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอดังน้ี 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใต้คําสั่งศาลตามกฎหมายล้มละลาย และให้กระทรวงการคลัง กระทรวง
คมนาคม และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) รับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง น้ัน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้หารือกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และปลัดกระกระทรวงการคลังแล้ว เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 มีความเห็นร่วมกันว่า  
  1. ในขณะท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องน้ี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ยังคงมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจและอยู่ในการกํากับดูแลของกระทรวงคมนาคม แต่บัดน้ี กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯ จึงทําให้ บริษัทฯ พ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วโดยเด็ดขาด เพียงแต่กระทรวงการคลังยังคงถือหุ้น
จํานวนมากประมาณร้อยละ 48 ส่วนภารกิจที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมให้
บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และดูแลให้บริษัทฯ ตรวจสอบ จัดเตรียมเอกสารและแนวทางที่เก่ียวข้องน้ัน 
กระทรวงคมนาคมได้มอบให้บริษัทฯ ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปแล้ว  
  2. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามการดําเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการ
บินไทย จํากัด (มหาชน) แล้ว ซึ่งจากการหารือเห็นชอบให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงการคลัง 
กระทรวงคมนาคม และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม
การดําเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
  ส่วนการติดตามดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนของหุ้นย่อมอยู่ ในอํานาจหน้าที่ของ
กระทรวงการคลัง และการประสานงานกับกระทรวงคมนาคม บริษัทฯ ก็สามารถดําเนินการได้โดยตรงอยู่แล้วหรือ
อาจใช้ช่องทางคณะกรรมการที่จัดต้ังขึ้นใหม่ก็ได้ 
  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการดําเนินการแก้ไข
ปัญหา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คําสั่งศาลตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 
พ.ศ. 2483 และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) รับไปดําเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและความเห็นของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง น้ัน 
  แม้ผลจากการน้ีจะทําให้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด 
และกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการจะเป็นไปตามขั้นตอนและอยู่ในอํานาจหน้าที่ของผู้เก่ียวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะก็
ตาม แต่โดยที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นจํานวนมาก อีกทั้งการประกอบ
กิจการของบริษัทซึ่งยังสามารถดําเนินการต่อไปได้ เก่ียวพันกับกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการ อันต้อง
อาศัยการอํานวยความสะดวกจากภาครัฐ และการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และรัฐยังจําเป็นต้องคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ คณะรัฐมนตรีจึงควรมีโอกาสรับทราบความคืบหน้าในการดําเนินการเป็น
ระยะ ๆ โดยมีระบบกลั่นกรอง และช่วยตรวจสอบในส่วนของภาครัฐ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการติดตามการดําเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วย 
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   (1) นายวิษณุ เครืองาม           ประธาน 
        รองนายกรัฐมนตรี 
   (2) นายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ์          กรรมการ 
   (3) นายประสงค์ พูนธเนศ           กรรมการ 
        ปลัดกระทรวงการคลัง 
   (4) นายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ          กรรมการ 
       ปลัดกระทรวงคมนาคม 
   (5) นายชยธรรม์ พรหมศร           กรรมการ 
        ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน 
        การขนส่งและจราจร 
   (6) นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ          กรรมการ 
        ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
   (7) นายปกรณ์ นิลประพันธ์          กรรมการ 
        เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   (8) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล          กรรมการ 
        เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 
        และตลาดหลักทรัพย์ 
   (9) นายประภาศ คงเอียด           กรรมการและเลขานุการ 
        ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
        นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  ข้อ 2 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจดังน้ี 
   (1) เป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการดําเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ในการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใต้คําสั่งศาลและการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องในทุกขั้นตอน 
   (2) ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการ แก้ไขปัญหาบริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของภาครัฐโดยไม่เก่ียวกับกระบวนพิจารณาของ
ศาล 
   (3) กลั่นกรอง ตรวจสอบ และอํานวยความสะดวกหรือประสานงานกับผู้เก่ียวข้องเพ่ือ
ประโยชน์แก่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ และการดําเนินกิจการของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตามท่ีมีการร้อง
ขอ และไม่ขัดต่อกฎหมาย 
   (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   (5) รายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ 
  ข้อ 3 คณะกรรมการอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได้ 
  ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าใช้จ่ายตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 
19. เรื่อง  การขยายกรอบระยะเวลาและของบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปีการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม)  
     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการการขยายกรอบระยะเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปีการผลิต 2562/63 (จากเดิม กําหนดช่วงเวลาเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 
พฤษภาคม 2563 เป็นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) ภายในกรอบจํานวนเกษตรกร 
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452,000 ครัวเรือน ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  โดยในส่วนของงบประมาณให้ พณ. ทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณ 
   
20. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ตามที่สํานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ  
  สมช. เสนอว่า  
  เรื่องเดิม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ต้ังแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพ่ือบังคับใช้อํานาจตามพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศ  
  การดําเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 สํานักงานฯ ในฐานะสํานักงาน
ประสานงานกลาง  ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้เชิญหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดฯ ใน
ด้านต่าง ๆ  ผู้แทนส่วนราชการและประชาคมข่าวกรองเข้าร่วมการประชุม โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เป็นประธาน  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และพิจารณากําหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในห้วงต่อไปเพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1. ที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการบังคับใช้อํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 ยังมีความจําเป็น เน่ืองจากจะช่วยสร้างระบบการบริหารจัดการในเชิงบูรณาการที่
ดีให้กับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือชะลอ  ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด – 19  และยัง
ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความเป็นเอกภาพ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ือง  อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างมาตรฐานกลางด้านสาธารณสุขและช่วยเยียวยาประชาชนได้อย่างครอบคลุมภาพรวมของประเทศอีก
ด้วย  
  2. ที่ประชุมให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า  ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของการพิจารณาผ่อนคลาย
มาตรการบังคับใช้กฎหมายสําหรับในระยะที่ 3 และระยที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของ
เช้ือโรคในระดับสูง จึงจําเป็นจะต้องมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ และอยู่ในห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากน้ี 
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะต้องมีมาตรการด้านกฎหมายเพ่ือกํากับ  ดูแล และบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นจะต้องอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 บังคับใช้ต่อไปอีกระยะหน่ึง 
  3. นอกจากน้ี  ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด โดยมีข้อมูล
ปรากฏในหลายประเทศว่ายังพบการระบาดและมีจํานวนผู้ติดเช้ือในระดับสูง  ดังน้ัน เมื่อประเทศไทยได้ดําเนินการ
มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายครบทั้ง 4 ระยะ  และพร้อมจะเปิดประเทศแล้ว  อาจมีความเส่ียงที่โรคติด
เช้ือโควิด-19  จะกลับมาแพร่ระบาดได้อีกครั้งหากไม่มีการเตรียมมาตรการรองรับที่ดีอย่างเพียงพอ  ประเทศไทยจึง
จําเป็นต้องมีระยะเวลาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดประเทศในภารกิจที่สําคัญ อาทิ 1) การเตรียมความพร้อม
ด้านกฎหมายภายหลังยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และ 2) การเตรียมแผนการบริหารวิกฤตการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้น  ที่ประชุมจึงเห็นควรให้คงการบังคับใช้อํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548 ต่อไป เน่ืองจากจะมีส่วนช่วยให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
และยังมีส่วนช่วยซักซ้อมทักษะด้านการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหน่ึงด้วย  
  4. ที่ประชุมได้เสนอแนะแนวทางดําเนินการควบคู่ไปกับการขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในห้วงที่สอง โดยเห็นควรให้ 1) กําหนดมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายเพ่ิมเติม เพ่ือให้
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ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นปกติย่ิงขึ้น  และ 2) มีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเหมาะสมและทั่วถึง ทั้งน้ี ต้องดําเนินการให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีการช้ีแจงประชาชนอย่างชัดเจน 
  5. สมช .   ได้นําผลการประชุมส่วนราชการที่ เ ก่ียวข้องดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 6/2563 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบผลการประชุม และมีมติให้นําเสนอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ต่อไป 
 
21. เรื่อง แนวทางการนํายางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติ
ครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : 
RGP) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี  
 1. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 โดยเพ่ิมเติมแผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต 
(Rubber Fender Barrier :  RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) เป็นพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามนโยบายรัฐบาลในโครงการส่งเสริม
การใช้ยางพาราของภาครัฐ 
 2. อนุมัติให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างผิว
ทางแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) ที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างไปแล้วในปีงบประมาณ 2563 เป็นผิวทาง
แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ภายในกรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมทางหลวง 1,250 ล้านบาท 
และกรมทางหลวงชนบท 1,250 ล้านบาท โดยมีการปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างและไม่ทําให้ส่วนราชการเสียประโยชน์ 
ตามมาตรา 97 (2) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือนําไปใช้ในโครงการ
ก่อสร้างกําแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ (RGP) 

3. เห็นชอบในหลักการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรอบวงเงิน 39,175 ล้านบาท (กรมทางหลวง จํานวน 36,401 
ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท จํานวน 2,774 ล้านบาท) และ ปี พ.ศ. 2565 กรอบวงเงิน 43,995 ล้านบาท (กรมทาง
หลวง จํานวน 39,934 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท จํานวน 4,061 ล้านบาท) เพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างกําแพง
คอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ (RGP) 

โดยในส่วนของงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญ 

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากกรมทางหลวงชนบทเสนอแนวทางการนํายางพารามาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) 
และหลักนําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 

1. กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการนํายางพารามาใช้เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน 
โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ 
(Rubber Guide Post : RGP) และสนับสนุนการใช้ยางพาราจากร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง
โดยตรง โดยจะบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือช่วยยกระดับราคายางพารา เพิ่มรายได้
ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และระบายผลผลิตยางพาราที่มีอยู่จํานวนมากอย่างเป็นรูปธรรม 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมเรื่อง การนํายางพารามาใช้ใน
งานภารกิจของกระทรวงคมนาคมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา จํานวน 6 ครั้ง เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 30 มีนาคม 2563 วันที่ 16 เมษายน 
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2563 และวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตามลําดับ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมทางหลวง กรม
ทางหลวงชนบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งที ่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดําเนินการตามนโยบายเพ่ือ
ปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนนโดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) 
และหลักนําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP)  เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

3. กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานหลักดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลในโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของภาครัฐ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ดังน้ัน กรม
ทางหลวงชนบทจึงได้มีคําสั่ง ที่ 1890/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานศึกษาแนวทางการนํา
ยางพารามาใช้ในงานก่อสร้าง และอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย และคําสั่งที่ 2160/2562 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานศึกษาแนวทางการนํายางพารามาใช้ในงานก่อสร้าง และอุปกรณ์อํานวยความ
ปลอดภัย (เพิ่มเติม) ร่วมกันศึกษาวิจัยนํายางพารามาพัฒนาเป็นอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันหรือลด
ความรุนแรงของอุบัติเหตุและเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน 

4 .  จากการศึ กษาสภาพถนนของกรมทางหลวง  และกรมทางหลวงชนบท  พบว่า 
มีเกาะกลางถนน รวมทั้งสิ้น ระยะทาง 11,643.454 กิโลเมตร ประกอบด้วย 

- เกาะสี จํานวน 1,238.800 กิโลเมตร 
- เกาะหลุม จํานวน 4,372.963 กิโลเมตร 
- เกาะยก จํานวน 5,133.414 กิโลเมตร 
- กําแพงคอนกรีต จํานวน 898.277 กิโลเมตร 

โดยบริเวณช่วงเกาะกลางถนนแบบเกาะสีมีโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได้มาก เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติ
ตามเคร่ืองหมายจราจร โดยการเลี้ยวหรือการกลับรถทับเส้นเกาะกลางในบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย  ทําให้เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นหลายกรณี มีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก ดังน้ัน จึงเห็นควรก่อสร้างกําแพงคอนกรีตเพ่ือลดจํานวน
อุบัติเหตุ อีกทั้งบริเวณทางโค้งได้มีการติดต้ังเสาหลักนําทางคอนกรีต เพ่ือให้มองเห็น  ในเวลากลางคืน แต่เมื่อเกิด
อุบัติเหตุโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เสียหลักไปชนหลักนําโค้งคอนกรีต ผู้ขับขี่    หรือผู้ที่โดยสารมาด้วยอาจได้รับ
อันตราย จึงมีความจําเป็นต้องหาวิธีการแก้ไขหรือปรับปรุงเรื่องเกาะกลางถนนแบบเกาะสีและหลักนําทางคอนกรีต 

จากผลการศึกษาและวิจัยพบว่า มี 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมและมีปริมาณยางพารา
เป็นส่วนผสมจํานวนมาก และสามารถลดความรุนแรงของการชนปะทะได้ คือ แผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพง
คอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) โดยมี
ผลการทดสอบของอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย ดังน้ี 

1) แผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (RFB) 
- ทดสอบการชนในประเทศไทย ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย 
ผลการทดสอบ : ช่วยในการรับแรงกระแทก ทําให้ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ

คนขับได้  
- นําไปทดสอบการชน ณ สถาบัน Korea Automobile Testing & Research 

Institute (KATRI) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสถาบันทดสอบรถยนต์โดยตรงและเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์ช้ันนํา
ของโลกในวิธีการทดสอบที่มีความทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากน้ี การแสดงผลการทดสอบด้าน
วิศวกรรมยังเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน EN - Euro Standard  

ผลการทดสอบ : แผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (RFB) ที่ความเร็วในการ
ชน 120 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เกิดแรงกระแทกตํ่ากว่าค่ามาตรฐาน National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) ทําให้มีความปลอดภัยจากการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต  
2) หลักนําทางยางธรรมชาติ (RGP) 
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- ทดสอบการชนในประเทศไทย ดําเนินการโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

ผลการทดสอบ : ผลจากห้องทดสอบเปรียบเทียบความปลอดภัยในการติดต้ังหลักนํา
ทางยางธรรมชาติ โดยนํารถจักรยานยนต์พร้อมหุ่นติดตั้งเซ็นเซอร์เข้าชน พบว่า หุ่นที่ใช้ทดสอบไม่ได้รับแรง
กระแทกถึงขั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต เพราะมีความยืดหยุ่นของยางพารา และเมื่อนําไปทดสอบในห้องทดลอง 
พบว่า มีความคงทนต่อสภาพอากาศในประเทศไทย ไม่ติดไฟ และไม่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

5. กรมทางหลวงชนบทได้เปรียบเทียบราคาต้นทุนการผลิตกับผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับของ
แผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (RFB) หลักนําทางยางธรรมชาติ (RGP) และผิวทางแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
(PARA AC) มีดังน้ี 

 
หมายเหตุ : ช่วงราคายางแผ่นรมควัน 35 - 60 บาท/กิโลกรัม และราคาน้ํายางพาราข้น 25 - 60 บาท/กิโลกรัม 
ซึ ่งเมื ่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ที ่เกษตรกรได้ร ับ พบว่า แผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (RFB) 
และหลักนําทางยางธรรมชาติ (RGP) มีผลประโยชน์สูงกว่าผิวทางแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) มาก  

6. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มีแนวทางในการดําเนินการตามนโยบาย 
เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ผลผลิตจากยางพารา ดังน้ี 

1) แผนการดําเนินโครงการก่อสร้างกําแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (RFB)  และหลัก
นําทางยางธรรมชาติ  (RGP) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ในปี งบประมาณ 2563 - 2565 
มี RFB จํานวน  12,282.735 กิโลเมตร RGP จํานวน 1,063,651 ต้น งบประมาณรวม 85,623.774 ล้านบาท 
คิดเป็นผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ จํานวน 30,108.805 ล้านบาท ดังน้ี 

 

ผลิตภัณฑ์ ราคาต้นทนุ ผลประโยชน ์
ที่เกษตรกรได้รับ 

ผลประโยชน ์
ที่เกษตรกรได้รับ 
คิดเปน็ร้อยละ 

แผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต 3,140 - 3,757
บาท/เมตร

2,189.63 - 2,798.10
บาท/เมตร 70 - 74 

หลักนําทางยางธรรมชาติ 1,607 - 2,223
บาท/ต้น

1,162.58 - 1,778.18
บาท/ต้น 72 - 80 

ผิวทางแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(PARA AC) 

294.93       
บาท/ตารางเมตร

15.04              
บาท/ตารางเมตร 5.10 

ปี 
งบประมา

ณ 

โครงการ
ดําเนนิการ จํานวน 

งบประมาณ (ล้านบาท) ปริมาณยางพารา (ตัน) คิดเปน็เงินที่
เกษตรกร

ได้รับ (ล้าน
บาท) 

วงเงิน
โครงการ รวม ยางพารา

แห้ง 
ยางพารา

ข้น ยางพาราสด 

2563 

กําแพงคอนกรีต 
หุ้ม RFB 
(กิโลเมตร) 

250.000 1,856.929

2,454.645 10,344.339 17,240.565      34,481.130 951.878หลักนําทาง 
ยางธรรมชาติ RGP 
(ต้น) 
 

289,635 597.716
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หมายเหตุ : 1. ปี 2563  กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจะใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   และปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากการก่อสรา้งผวิทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
(PARA AC)  ที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว เป็นผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) 

2. ปี 2564 - 2565 กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจะเสนอขอรบัการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ มาดําเนินการต่อไป 

2) แผนการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยใช้ยางพาราในการผลิตแผ่นยาง
ธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต และหลักนําทางยางธรรมชาติ ซึ่งกรมทางหลวงชนบทจะกําหนดรูปแบบและมาตรฐาน 
ให้ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการออกหนังสือรับรองเป็น “ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง” พ.ศ. 2563 เป็นผู้ผลิต ทั้งนี้ กรมทาง
หลวงและกรมทางหลวงชนบทจะจัดซื้อแผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีตและหลักนําทางยางธรรมชาติ
ดังกล่าวจากร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองโดยตรง เพ่ือนํามาใช้ในงานด้านความปลอดภัยงานทาง 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกําหนดวงเงิน  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท แต่เนื่องจากการจัดซื้อยางพารา
ดังกล่าวจากร้านสหกรณ์มีจํานวนมาก ทําให้วงเงินในการจัดซื้อครั้งหน่ึงเกิน 500,000 บาท ทําให้ไม่อาจจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองโดยตรง ดังนั้น จึงต้องมีการกําหนดให้แผ่นยาง
ธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ (RGP) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
พ.ศ. 2563 

3) กรมทางหลวงชนบทได้จัดทําร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง อุปกรณ์ทางด้าน
การจราจรและอํานวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง
กระทรวงคมนาคมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเบ้ืองต้นแล้ว 

2564 

กําแพงคอนกรีต 
หุ้ม RFB 
(กิโลเมตร) 

5,742.811 38,477.292

39,175.008 136,905.959 228,176.598    456,353.196 13,871.370หลักนําทาง 
ยางธรรมชาติ RGP 
(ต้น) 

334,452 697.716

2565 

กําแพงคอนกรีต 
หุ้ม RFB 
(กิโลเมตร) 

6,289.924 43,087.381

43,994.121 155,135.106 258,558.509    517,117.018 15,285.557หลักนําทาง 
ยางธรรมชาติ RGP 
(ต้น) 

439,564 906.740

รวม
ทั้งสิน้ 

กําแพงคอนกรีต 
หุ้ม RFB 
(กิโลเมตร) 

12,282.735 83,421.602 

85,623.774 302,385.404 503,975.672 1,007,951.344 30,108.805 
หลักนําทาง 
ยางธรรมชาติ RGP 
(ต้น) 

1,063,651 2,202.172 
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ทั้งน้ี  กระทรวงคมนาคมมีความเห็นว่า 
 แนวทางการนํายางพารามาใช้เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แผ่นยาง

ธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide 
Post : RGP) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเบื้องต้น รวมทั้งได้มีการทดสอบการชนท้ังในประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
แล้ว โดยจากผลการศึกษาและวิจัยพบว่า ผู้ขับขี่ได้รับค่าแรงกระแทกน้อยกว่าค่ามาตรฐาน ปลอดภัยจากการบาดเจ็บ
รุนแรงและเสียชีวิต ประกอบกับ แนวทางการดําเนินการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน ตลอดจน
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยยกระดับราคายางพารา เพ่ิมรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และระบาย
ผลผลิตยางพาราที่มีอยู่จํานวนมากอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะได้พิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือฯ (MOU) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 

 
22. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work From 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจ ช่วงระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญ 
  รัฐวิสาหกิจภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังโดย สคร. มีจํานวน 56 แห่ง โดยผลสัมฤทธ์ิฯ 
ในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 ของรัฐวิสาหกิจ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  
  1. การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักหรือสถานที่ตามท่ี
รัฐวิสาหกิจกําหนด)  
  รัฐวิสาหกิจ 51 แห่ง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังและมีรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง 
ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  จํากัด  โรงพิมพ์ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร    และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต  ที่ให้พนักงาน
กลับมาปฏิบัติงานในสถานท่ีต้ังตามปกติแล้ว  และจากจํานวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจํานวน 
294,955 คน  มีพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง จํานวน  79,080 คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 27  
  2. การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจ  
  รัฐวิสาหกิจ 32 แห่ง  ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา โดยมีช่วงเวลาเริ่มปฏิบัติงาน
ต้ังแต่เวลา 6.00 น. – 10.30 น.  
  3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
  กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง รัฐวิสาหกิจมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการกํากับ
ติดตามและบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นรายวัน ผ่านแอปพลิเคชัน Line ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการ
ติดตามงานและการลงเวลาปฏิบัติงานที่องค์กรพัฒนาขึ้นเอง โดยมีการใช้แอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด ทั้งน้ี  รัฐวิสาหกิจมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังว่า ควรเตรียมอุปกรณ์และระบบ
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังให้เพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังได้ ซึ่งรวมถึงควรให้มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 
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23. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 2  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work From 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 2 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. 
เสนอ โดยสรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จาก 142 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของส่วนราชการ
ทั้งหมด 142 ส่วนราชการ ดังน้ี 
  1. การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของส่วนราชการ (Work From Home) 
      ส่วนราชการร้อยละ 100 (142 ส่วนราชการ) ที่รายงานมีการมอบหมายให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง โดยส่วนราชการส่วนใหญ่ร้อยละ 54 (76 ส่วนราชการ) กําหนดสัดส่วนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ส่วนราชการที่เน้นงานระดับนโยบาย เป็นต้น ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านในหลายรูปแบบ เช่น ปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับ
มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ต้ังของส่วนราชการวันเว้นวัน สัปดาห์ละ 1 วัน สัปดาห์ละ 2 วัน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เป็นต้น 
และส่วนใหญ่เริ่มให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2563 
  2. การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ 
      1) ส่วนราชการกําหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานสําหรับกรณีที่
ปฏิบัติงานในสถานท่ีต้ังของส่วนราชการ โดยส่วนราชการส่วนใหญ่ร้อยละ 56 กําหนดการเหล่ือมเวลาการปฏิบัติงาน
เป็น 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 07.30 – 15.30 น. เวลา 08.30 – 16.30 น. และ เวลา 09.30 – 17.30 น. ส่วนราชการ
ร้อยละ 15 (22 ส่วนราชการ) กําหนดรูปแบบการเหลื่อมเวลามากกว่า 3 ช่วงเวลา เช่น สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน กรมสรรพสามิต เป็นต้น นอกจากน้ีบางส่วนราชการกําหนดรูปแบบการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆ ได้แก่ 06.00 – 14.00 น. เวลา 11.00 – 19.00 น. เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น 
      2) ส่วนราชการมีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ังตามวันเวลา
ปกติในลักษณะงานให้บริการประชาชน งานรักษาพยาบาล งานในห้องปฏิบัติการและข้าราชการซึ่งเป็นผู้บริหารและ
ผู้อํานวยการสํานัก/กองของส่วนราชการ 
  3. แนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ 
     1) การกํากับดูแลและบริหารผลงาน เป็นหัวใจสําคัญของการบริหารที่ส่วนราชการเน้นเพ่ือคง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานท่ีต้ังให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งส่วนราชการส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับการกํากับดูแลและติดตามงานอย่างเข้มข้น โดยส่วนราชการร้อยละ 57 กําหนดให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของงานทั้งรายวันและรายสัปดาห์ผ่าน Application LINE ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และ Google Form 
      2) การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่วนราชการมีการนําระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และมีการพิจารณาเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มากกว่าหน่ึงระบบ โดยส่วนใหญ่เลือกใช้ Application LINE (ร้อยละ 99.3) Zoom (ร้อยละ 61.3) Microsoft 
Team (ร้อยละ 31) และ Cisco Webex (ร้อยละ 25) ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  4. ข้อจํากัดของส่วนราชการในการมอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง 
ได้แก่ การขาดความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานท่ีต้ัง และการขาดความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ในกรณีส่วน
ราชการที่มีที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคมีบ้านพักข้าราชการต้ังอยู่ในบริเวณสถานที่ต้ังของสํานักงาน จึงไม่จําเป็นต้องให้
ข้าราชการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง ลักษณะงานบางประเภทไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังได้ เช่นงาน
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ให้บริการประชาชน งานรักษาพยาบาล งานในห้องปฏิบัติการ งานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน งานความลับ งาน
ควบคุมผู้ต้องขัง งานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น 
  5. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน-นอกสถานท่ีต้ังของส่วนราชการ ได้แก่ การจัดให้มี
อุปกรณ์หรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น คอมพิวเตอร์ ค่าบริการสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ในกรณีข้าราชการต้องปฏิบัติราชการในสถานที่ต้ังของส่วนราชการควรกําหนดให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่มีการหมุนเวียนสลับกันมาปฏิบัติราชการได้ตามความจําเป็น และจะต้องมีการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม เช่น การ
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต้ังของส่วนราชการ การเตรียมนํ้ายาล้างมือฆ่าเช้ือโรค การสวมหน้ากากอนามัย การ
สลับเวลาพักรับประทานอาหาร การกําหนดระยะห่างของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
24. เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาร่วมกันอีกคร้ัง ดังน้ี 
  1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 
ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และการซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับมติคณะ
กรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เรื่องแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8(1) แห่ง
พระราชกําหนด ดังนี้ โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซ่ึงได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ในส่วนของ
มาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ประกอบด้วย (1) เด็กจากครัวเรือนยากจน (0-6 ปี) 1,451,468 คน (2) ผู้สูงอายุ 9,664,111 คน และ (3) ผู้พิการ 
2,027,500 คน รวมท้ังหมด 13,143,079 คน วงเงินรวมไม่เกิน 39,429,237,000 บาท (โดยใช้เงินกู้ตามพระราช
กําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 39,429,237,000 บาท) 
  2. รับทราบเจตนารมณ์ของผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ครั้งที่ 
2/2563 เรื่องแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 
2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ดังน้ี 
  การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายของแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้ันมีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกร และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพ ซึ่งกรณีที่ข้าราชการ (ข้าราชการประจําและลูกจ้าง 
รวมถึงข้าราชการบํานาญ) ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้มาตรการฯ 
เน่ืองจากได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว และหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จ่ายเงิน
ช่วยเหลือให้ กับกลุ่มข้าราชการดังกล่าวแล้ว ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกรมบัญชีกลาง                
ในการพิจารณาดําเนินการหักเงินดังกล่าวจากค่าตอบแทนคืนที่กระทรวงการคลังต่อไป 
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25. เรื่อง ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
  2. เห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือ
สํานักงบประมาณจะได้ดําเนินการ จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และเอกสารประกอบงบประมาณ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 
และนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบให้สํานักงบประมาณไปดําเนินการรับฟังความคิดเห็น
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้สํานักงบประมาณนํา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ได้ปรับปรุงรายละเอียดไปดําเนินการ
รับฟังความคิดเห็น และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกําหนดให้สํานัก
งบประมาณสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและจัดทําข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 น้ัน  
  สํานักงบประมาณได้พิจารณาดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวข้างต้นแล้วสรุปดังน้ี 
  1. การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
  สํานักงบประมาณได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ .ศ .2564 ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 รวม 2 ครั้ง 
ดังน้ี 
  ครั้งที่ 1 เป็นการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียด โดยวิธีการรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สํานักงบประมาณ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 8 เมษายน 2563 และทําหนังสือสอบถาม
ความคิดเห็นไปยังหน่วยรับงบประมาณ  
  ครั้งที่ 2 เป็นการนําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 โดย
วิธีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ผ่านเว็บไซต์สํานักงบประมาณ และทําหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังหน่วยรับ
งบประมาณ 
  ทั้งน้ี สํานักงบประมาณได้นําผลการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและการ
จัดทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้จัดทํารายงานสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็นการจัดทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  2. การจัดทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  สํานักงบประมาณได้จัดทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยได้ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และนํามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องและ
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เหมาะสมย่ิงขึ้นตามแบบการร่างกฎหมาย ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว (หนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0903/211 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563) 
  การจัดทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบปรมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงสร้าง
แตกต่างจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี 
  (1) เพ่ิมหน่วยรับงบประมาณในมาตรา 33 งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก
เดิม 78 หน่วยรับงบประมาณ เป็น 292 หน่วยรับงบประมาณ เพ่ิมขึ้น 214 หน่วยรับงบประมาณ ประกอบด้วย 
เทศบาลนคร 30 หน่วยรับงบประมาณ และเทศบาลเมือง 184 หน่วยรับงบประมาณ 
  (2) รวมงบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการ จํานวน 14 แผนงาน ไว้ภายใต้มาตรา 77 
งบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการ 
  (3) สํานักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
เป็นหน่วยรับงบประมาณอยู่ภายใต้มาตรา 7 งบประมาณรายจ่ายของสํานักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกํากับ 
จากเดิม มาตรา 27 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และ
หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 
  ทั้งน้ี การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังกล่าว มีผลทําให้รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามกลุ่มงบประมาณ 
เปลี่ยนแปลงไปจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เน่ืองจากสภากาชาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่
ดําเนินการอันเป็นสาธารณกุศล และให้ต้ังงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.  2561 มาตรา 14 
(2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  
 
26. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างทั่วถึง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ดังน้ี 
   แนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม 
   เพ่ือให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ของรัฐบาลเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพสําหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กระทรวงการคลังเห็นควรเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
เพ่ิมเติม ดังน้ี 
   1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ิมเติมสําหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยขอสินเช่ือกับ
สถาบันการเงินหรือไม่มีสินเช่ือคงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังน้ี 
    1) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรรวงเงินจํานวน 
80,000 ล้านบาท จากมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับธนาคารออมสินเพ่ือปล่อยสินเช่ือให้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยตรง ในการน้ี เพ่ือให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ 
SMEs ของรัฐบาลเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2563 ดังน้ี 
     1.1) จัดสรรวงเงินจํานวน 10,000 ล้านบาท จากวงเงิน 80,000 ล้านบาท โดยใช้
เง่ือนไขของมาตรการสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) เดิม เพ่ือให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเช่ือให้กับสถาบันการเงินในอัตรา
ร้อยละ 0.01 ต่อปี 
     1.2) ให้สถาบันการเงินตามข้อ 1.1) ปล่อยสินเช่ือให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
ที่ไม่เคยขอสินเช่ือกับสถาบันการเงินหรือไม่มีสินเช่ือคงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตาม พ.ร.ก. Soft loan วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย คิดดอกเบ้ีย
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กับผู้ประกอบการ SMEs ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี สําหรับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขอ่ืน ยังคงเป็นไป
ตามมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 
    2) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ บสย. ดําเนินโครงการ บสย. 
SMEs สร้างไทย ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากโครงการคํ้าประกันสินเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS 
8) เพ่ือรองรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น NPLs แต่มีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแล้ว โดยที่ปัจจุบันโครงการ 
บสย. SMEs สร้างไทยมีวงเงินค้ําประกันสินเช่ือเหลืออยู่ 51,000 ล้านบาท แต่เน่ืองจากวงเงินค้ําประกันสินเช่ือของ
โครงการ PGS 8 ใกล้หมด แต่ยังมีความต้องการใช้การค้ําประกันสินเช่ืออยู่ ประกอบกับการดําเนินโครงการตามข้อ 
1) เป็นการให้สินเช่ือกับกลุ่มที่มีความเสี่ยง เน่ืองจากไม่เคยมีประวัติในการขอสินเช่ือ สถาบันการเงินไม่เคยเห็น
พฤติกรรมและความสามารถในการชําระหน้ี ดังน้ัน จึงเห็นควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 
โดยแบ่งวงเงินค้ําประกันสินเช่ือ 10,000 ล้านบาทจากโครงการ บสย. SMEs สร้างไทย โดยใช้เง่ือนไขของโครงการ 
PGS 8 เดิม เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตาม พ.ร.ก. Soft loan 
   2. นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น NPLs ให้สามารถกลับมาดําเนิน
ธุรกิจได้โดยเร็ว เห็นควรมอบหมายสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หารือร่วมกับ
กระทรวงการคลัง เพ่ือหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็น NPLs ตามอํานาจหน้าที่ของ สสว. ใน
การช่วยเหลืออุดหนุนทางการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การร่วมลงทุน หรือการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
   3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ประโยชน์สูงสุด เห็นควร
ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเช่ือ
เพ่ิมเติมภายใต้ พ.ร.ก. Soft loan ให้สามารถเข้าร่วมมาตรการได้มากที่สุด เพ่ือให้สภาพคล่องที่เหลืออยู่ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจได้ถูกนําไปใช้เพ่ือเสริมการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่ไม่เคยขอสินเช่ือกับ
สถาบันการเงินหรือไม่มีสินเช่ือคงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือผู้ประกอบการ SMEs ที่
ต้องการสินเช่ือเพ่ิมเติมจาก พ.ร.ก. Soft loan  
   4. เห็นควรมอบหมายสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พิจารณา
ทบทวนการกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน และการกําหนดระบบแรงจูงใจของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจให้สอดคล้องกับพันธกิจ และการดําเนินงานตามนโยบายที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้รับมอบหมายในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   สืบเน่ืองจากการที่รัฐบาลได้มีมาตรการด้านการเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs มาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยต้ังแต่ช่วงกลางปี 2562 เศรษฐกิจไทยได้ส่งสัญญาณชะลอตัวลงอย่างชัดเจน กระทรวงการคลังจึงได้
จัดทํามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 และมาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และวันที่ 7 มกราคม 2563 ตามลําดับ นอกจากน้ี ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลยังได้
มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้จัดทํามาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงิน 150,000 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 และออกพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. Soft loan) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายใต้มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต่อ
เศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 อย่างไรก็ดี เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนในการดําเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของรัฐบาลอย่างทั่วถึง กระทรวงการคลังได้
แบ่งการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
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   1. กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบติัสามารถเขา้ร่วมมาตรการสนับสนุนให้สนิเชื่อเพิ่มเติม
ภายใต้ พ.ร.ก. Soft loan  
    1.1 คณุสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs 
    ผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการให้สินเช่ือเพ่ิมเติมภายใต้ 
พ.ร.ก. Soft loan มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
     1) มีวงเงินสินเช่ือรวมทั้งกลุ่มธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีกับสถาบัน
การเงินแต่ละแห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับลูกหน้ีราย
ใหญ ่(Single Lending Limit)  
     2) ไมม่ีสถานะเป็นหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs) ของ
สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งน้ี การจัดช้ันพิจารณาเป็นรายลูกหน้ี สาํหรับลูกหน้ีที่เป็น NPLs หลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถย่ืนขอสินเช่ือตามโครงการน้ีได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินแต่ละ
แห่ง  
     3) ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน 
     4) ไม่เป็นบริษทัที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ตลาดหลักทรพัย์เอ็มเอไอ 
    1.2 แนวทางการให้ความช่วยเหลือ  
    มาตรการภายใต้ พ.ร.ก. Soft loan ประกอบด้วย 
     1) มาตรการสนับสนุนให้สินเช่ือเพ่ิมเติม วงเงิน 500,000 ล้านบาท โดย ธปท. 
สนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าให้แก่สถาบันการเงินในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 และสถาบันการเงินให้สินเช่ือใหม่แก่
ผู้ประกอบการ SMEs ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ระยะเวลากู้ 2 ปี ปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา             
6 เดือน ทั้งน้ี การให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้ พ.ร.ก. Soft loan เป็นการพิจารณาตามเง่ือนไขของ
สถาบันการเงินแต่ละแห่ง ทั้งน้ี ธปท. ได้อาศัยอํานาจตาม พ.ร.ก. Soft loan ออกประกาศห้ามไม่ให้สถาบันการเงิน
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมถึงดอกเบ้ียผิดนัดจากลูกหน้ีภายใต้มาตรการน้ี ส่งผลให้ลูกหน้ีได้ประโยชน์สูงสุด 
     2) มาตรการพักชําระหน้ี (Debt Holiday) ให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งชะลอการ
ชําระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ียของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 100 ล้าน
บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่ถือเป็นการผิดนัดชําระหน้ี 
   2. กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการให้
สินเชื่อเพิ่มเติมภายใต้ พ.ร.ก. Soft loan ได้ แต่สถาบันการเงินไม่ส่งเข้าร่วมมาตรการตาม พ.ร.ก. Soft loan 
    2.1 คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs  
    เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มคีุณสมบัติตามข้อ 1.1 สามารถเข้า พ.ร.ก. Soft loan ได้             
แต่เน่ืองจากสถาบันการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความเสี่ยงหรือเป็นผู้ประกอบการ 
SMEs รายย่อยที่อาจมีหลักประกันไม่เพียงพอ จึงไม่ส่งเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการให้สินเช่ือเพ่ิมเติมภายใต้ พ.ร.ก. 
Soft loan  
    2.2 แนวทางการให้ความช่วยเหลือ 
    อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีมาตรการด้านการเงินที่อยู่ระหว่างการดําเนินการซึ่งผู้ประกอบการ 
SMEs ในกลุ่มน้ีสามารถเข้ารว่มได้ ได้แก่  
     1) มาตรการสนิเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของธนาคารออมสิน วงเงินโครงการ คงเหลือ 
13,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายสูงสุด 20 ลา้นบาท ดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี 
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     2) โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง  (Soft loan เพ่ือปรับเปลี่ยน
เครื่องจักร ระยะที่ 2) ของธนาคารออมสิน วงเงินโครงการคงเหลือ 7,500 ล้านบาท วงเงินต่อรายสูงสุด 50 ล้านบาท 
ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลากู้ 7 ปี 
     3) โครงการสนิเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) วงเงินโครงการคงเหลือ 14,000 ล้านบาท 
วงเงินต่อรายสูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบ้ียเริ่มต้นร้อยละ 3 ต่อปี ใน 3 ปีแรก ระยะเวลากู้ 7 ปี  
     4) โครงการสนิเช่ือรายย่อย Extra Cash ของ ธพว. วงเงินโครงการคงเหลือ 9,900 
ล้านบาท วงเงินต่อรายสูงสุด 3 ล้านบาท ดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ระยะเวลากู้ 5 ปี  
     สําหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพแต่มีหลักประกันไม่เพียงพอสามารถเข้า
ร่วมโครงการคํ้าประกันสินเช่ือผ่านบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ 
   3. กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่าย พ.ร.ก. Soft loan  
    3.1 กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยขอสินเช่ือกับสถาบันการเงินหรือไม่มีสินเช่ือคงค้าง
กับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ในช่วงที่ผ่านมาไม่เคยขอสินเช่ือ
กับสถาบันการเงินเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ หรือเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีสินเช่ือคงค้างกับสถาบันการเงิน             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนให้สินเช่ือเพ่ิมเติมภายใต้ พ.ร.ก. Soft loan ได้ 
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มนี้ สามารถเข้าร่วมโครงการสินเช่ือและโครงการค้ําประกันสินเช่ือตามข้อ 2.2 
ได้ แต่เน่ืองจากไม่เคยมีประวัติในการขอสินเช่ือ สถาบันการเงินไม่เคยเห็นพฤติกรรมและความสามารถในการชําระ
หน้ี ทําให้สถาบันการเงินอาจต้องพิจารณาคุณสมบัติเพ่ิมเติม รวมถึงมีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเช่ือ หรืออาจไม่
อนุมัติสินเช่ือให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มน้ี จึงมีความจําเป็นต้องมีมาตรการด้านการเงินเพ่ือช่วยเหลือเพ่ิมเติม 
    3.2 กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น NPLs 
     ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น NPLs สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสถานะเป็น NPLs แต่ยังมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ และ 2) ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น 
NPLs และมีหน้ีสินล้นพ้นตัว โดยที่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางการเงินและมีความ
เสี่ยงสูง ทําให้ไม่ได้รับการพิจารณาให้สินเช่ือจากสถาบันการเงิน ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้องมีแนวทางให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มน้ีเป็นการเฉพาะ 
   นอกเหนือจากผู้ประกอบการ SMEs ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น ยังมีผู้ประกอบการ SMEs ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ที่มีวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงินเกินกว่า 500 ล้านบาท หรือเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึ่งไม่เข้าข่ายคุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
SMEs ตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเช่ือเพ่ิมเติมภายใต้ พ.ร.ก. Soft loan เน่ืองจากผู้ประกอบการ SMEs  กลุ่มน้ี
ถือเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ มีอํานาจต่อรองกับสถาบันการเงินในการเข้าถึงสินเช่ือปกติของสถาบัน
การเงิน และสามารถมีช่องทางการระดมทุนที่หลากหลาย เช่น การเพ่ิมทุนโดยเจ้าของกิจการ การออกหุ้นกู้ เป็นต้น 
    

  ต่างประเทศ 
 
27. เรื่อง รา่งบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย และ
สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สําหรบัความร่วมมือในการกํากับดูแลธนาคารพาณชิย์ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป 
ประจําประเทศไทย และสํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สําหรับความร่วมมือในการกํากับดูแลธนาคาร
พาณิชย์ พร้อมทั้งอนุมัติให้ผู้อํานวยการใหญ่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
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    สาระสําคัญ 
    ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย และ
สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สําหรับความร่วมมือในการกํากับดูแลธนาคารพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินระหว่างธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกับ Financial Services Commission (FSC) ไต้หวัน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มเจรจาจัดทําร่าง
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวต้ังแต่ปี 2559 โดยการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ อยู่บนพ้ืนฐานของความร่วมมือใน
ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการกํากับดูแลสถาบันการเงินระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน เพ่ือให้
การกํากับดูแลสถาบันการเงินเป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน โดยเฉพาะในกรณีวิกฤต
เศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งสองฝ่าย ซึ่งหน่วยงานทั้งสองจะ
สามารถร่วมกันพิจารณาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาได้ ทั้งน้ี ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ไม่มีเจตนา
ที่ประสงค์จะก่อการผูกมัดใดๆ ทางกฎหมายต่อหน่วยงานท้ังสองและจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันลงนาม โดยมีผลต่อไป
เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้า 30 วัน 
 
28. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีนว่าด้วยการต่อสู้กับการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการกระชับความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าอาเซียน-จีน 
    คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีนว่าด้วยการต่อสู้กับการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  ASEAN –China Economic Ministers’ Joint Statement on 
Combating the Coronavirus Disease (COVID-19)  and Enhancing ACFTA Cooperation และการกระชับ
ความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีก โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงร่วม
ดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
    สาระสําคัญ 
    ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีนฯ เป็นเอกสารแสดงเจตจํานงเพ่ือร่วมมือกัน
พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระดับโลกและภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
    1. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) มีส่วน
สําคัญในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีน นําไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดย
จากข้อมูลของสํานักเลขาธิการอาเซียน การค้าของทั้งสองฝ่ายเติบโตจาก 235.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2553 
เป็น 497 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 111 อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเผชิญกับความท้า
ทายในปัจจุบัน การค้าระหว่างอาเซียนและจีนยังมีแนวโน้มในเชิงบวกและจะเป็นตัวขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ด้วยเหตุน้ี ทําให้อาเซียนและจีนเล็งเห็นความสําคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้
แน่นแฟ้นย่ิงขึ้นผ่านความตกลง ACFTA 
    2. การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19 อาเซียนและจีนช่ืนชมการให้ความ
ช่วยเหลือและการสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายทั้งในรูปแบบการเงินและการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์ 
และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเน้นยํ้าถึงความมุ่งมั่นในการรักษาตลาดที่เปิด
กว้าง และส่งเสริมการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนเพ่ือรักษาห่วงโซ่อุปทานทั้งในระดับภูมิภาคและ
โลก รวมถึงทําให้การเคล่ือนย้ายของสินค้าเกษตร อาหาร ยา อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์สินค้าและบริการที่
จําเป็นอ่ืนๆ เป็นไปอย่างราบร่ืน 
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    3. การใช้มาตรการเพ่ือกระตุ้นความเช่ือมั่นของตลาดและปรับปรุงเสถียรภาพของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค โดยเน้นยํ้าการแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับภาคเอกชน 
ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย เพ่ือลดการหยุดชะงักของการค้าและการลงทุน
ระหว่างอาเซียนกับจีน ซึ่งรวมถึงการระงับการใช้มาตรการทางการค้าที่ไม่จําเป็นเพ่ือลดผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน
ในภูมิภาค ทั้งน้ีหากมีความจําเป็นในการออกมาตรการฉุกเฉินทางการค้าใด ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-
19 จะต้องมีการกําหนดเป้าหมาย อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม มีความโปร่งใสและต้องคํานึงถึงมาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะขององค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) และสอดคล้องกับสิทธิและ
พันธกรณีภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (World Trades Organization: WTO) 

แต่งต้ัง 
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายวุฒิพงศ์              
จิตต้ังสกุล รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (เศรษฐกร
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เสนอแต่งต้ัง นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือทดแทน
ตําแหน่งที่ผู้ครองตําแหน่งอยู่เดิมขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง
เป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ 
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้น
ไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
32. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จํานวน 8 คน ซึ่งเป็นการแต่งต้ังตามมาตรา 10 วรรค
หน่ึง (4) แห่งพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดังน้ี  
   1. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม   
   2. นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร  
  3. นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์  
  4. นายสมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์  
  5. รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี  
  6. นายสมศักด์ิ พะเนียงทอง  
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  7. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน  
  8. นายปกรณ์ นิลประพันธ์  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงศึกษาธิการ 
ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การ
ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตาม
กฎหมาย)  
 
 

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


