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เรือ่ง   สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563                                             1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง     

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกจิ-สังคม 
วาระที่ 16 เรื่อง  การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก 

มันสําปะหลัง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม)  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกัน 

รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2562/63 (เพ่ิมเติม) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ แล้วมีมติ
รับทราบประมาณการวงเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2562/63 
และอนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง 
(นบมส.) ในการประชุมคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยอนุมัติในส่วนที่ขาดอยู่ จํานวน 
454,292,431.18 บาท ประกอบด้วยวงเงินที่จ่ายให้เกษตรกร จํานวน 448,226,666.97 บาท และ
ค่าใ ช้จ่ายในการดําเนินงานของธนาคารเ พ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ .ก .ส . )  จํานวน 
6,065,764.21 บาท สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระต่องบประมาณน้ัน ให้ ธ.ก.ส. จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามผลการดําเนินงานจริง
ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  พณ. รายงานว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง 
(นบมส.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 มีมติ ดังน้ี  
  1. รับทราบผลการดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ธ.ก.ส. จ่ายเงิน
ชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรรวมท้ังสิ้น 5 ครั้ง จํานวน 391,452 ครัวเรือน เป็นเงิน 4,764.516 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 50.46 ของวงเงินจ่ายขาดทั้งหมด คงเหลืองบประมาณจ่ายขาด 4,677.826 ล้านบาท 
  2. รับทราบประมาณการวงเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก                
มันสําปะหลัง ปี 2562/63 สําหรับงวดที่เหลือ (งวดที่ 6 - 12) โดยคํานวณจากข้อมูลจํานวนเกษตรกรที่มีสิทธิ
ได้รับเงินชดเชยที่มีระยะเวลาเก็บเก่ียวต้ังแต่เดือนเมษายน - ตุลาคม 2563 ของกรมส่งเสริมการเกษตร และ
ประมาณการราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจากราคารับซื้อหัวมันสําปะหลังสด เช้ือแป้ง 25% ของผู้ค้าท้องถิ่นใน
จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสําคัญจํานวน 8 จังหวัด เฉลี่ยรายเดือนของปี 2562 ที่ต้องใช้วงเงินประมาณ 
5,126.053 ล้านบาท ซึ่งวงเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติไว้จํานวน 9,442.343 ล้านบาทไม่เพียงพอ โดยมี
งบประมาณส่วนขาดจํานวน 448.227 ล้านบาท 
  3. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ นบมส. นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณ
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

วาระที่... 
 



 2
 

วาระที่ 21 เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรนํ้า 

แห่งชาติ (กนช.) เสนอดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประชุม กนช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามมติ กนช. และข้อสั่งการประธาน
กรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมฯ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
  1. เรื่องเพ่ือทราบ 4 เรื่อง 
      1.1 รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. ทั้ง 5 คณะ  
                  1.2 รับทราบความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่เสนอในคณะรัฐมนตรี และงานนโยบายที่
นายกรัฐมนตรีตรวจพ้ืนที่ ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562-7 มกราคม 2563 
      1.3 รับทราบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
(เพ่ิมเติม) 
       1.4 รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการลุ่มนํ้า ครั้งที่ 1/2563 
  2. เรื่องเพ่ือพิจารณา 3 เรื่อง 
      2.1 แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580)    
      2.2 โครงการขนาดใหญ่และโครงการสําคัญ กนช. ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ 2 เรื่อง  
   หัวข้อที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ (2) โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วย
กรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ของกรมชลประทาน เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าและการ
จัดการทรัพยากรน้ํารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปี 2563-2580 และสอดคล้องกับแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
   มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยกรอกเคียน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ของกรมชลประทาน วงเงินรวม 1,880 ล้านบาท และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ
ให้ดําเนินโครงการต่อไป 
      2.3 การเพ่ิมปริมาณการผันนํ้าจากลุ่มแม่นํ้ากลอง มาลุ่มนํ้าเจ้าพระยาเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
(ป้องกันนํ้าเค็มรุกตัว) อีก 500 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ในฤดูแล้งปี 2562/2563 
โดยคณะอนุกรรมการอํานวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีความเห็นดังน้ี 
   หัวข้อที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ (3) ให้กรมชลประทาน การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการประปานครหลวง (กปน.) บริหารจัดการนํ้าอย่างรอบคอบ และ
เฝ้าระวัง มิให้เกิดการสูญเสียนํ้าระหว่างการผันนํ้า    
  3. เรื่องอ่ืน ๆ 1 เรื่อง  
  แผนการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกพืช ฤดูฝนปี 2563 คณะอนุกรรมการอํานวยการด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบ
แผนการส่งนํ้าให้พ้ืนที่ลุ่มตํ่าบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เพ่ือการเพาะปลูก 
  ข้อสั่งการเพ่ิมเติมของประธาน กนช.  
 

(1) ให้หน่วยงาน... 
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   (1) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําความเห็นของคณะอนุกรรมการอํานวยการด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
   (2) หากสภาพอากาศพร้อม ให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการฝนหลวง
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้ทันทีและตลอดเวลา 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 23 เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว 
ประชุมครั้งที่ 2/2563  

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้
จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่ได้มีการพิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา  และชดเชย
ให้กับภาคประชาชน  เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ของกระทรวงการคลัง เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชกําหนดฯ 
ประกอบด้วย  
  1. โครงการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง   
  2. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. โครงการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ  ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการท่ีได้รับ
ผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอ่ืน ๆ จํานวนไม่เกิน 16 ล้านคน  วงเงินโครงการรวมไม่เกิน 240,000 ล้านบาท  
  กลุ่มเป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย  
  ประชาชนสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป  ณ วันลงทะเบียน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 16 ล้านคน    
  2. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา  
และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซ่ึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว  โดยการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือโดยตรงรายละ  5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 
2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย  
   กลุ่มเป้าหมายท่ีให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย  ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายการจ่าย
ช่วยเหลือในรอบที่ 1 รวม  8.43 ล้านราย ได้แก่ เพาะปลูกพืช  ประมาณ 6.19 ลา้นราย  ปศสุัตว์ ประมาณ 
1.60 ล้านราย ทําประมง ประมาณ 0.64 ล้านราย และกลุ่มเป้าหมายการจ่ายช่วยเหลือในรอบที่ 2 ประมาณ 
1.57 ล้านราย ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน    

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด้านต่างประเทศ... 
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ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 10 เรื่อง  เรื่อง  ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมเป็น 

สมาชิกของเครือข่ายงานระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
(NEDAC) 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติ ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535  
รวมท้ังยุติการจ่ายเงินค่าบํารุงสมาชิกให้กับเครือข่ายงานระดับภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional Network for the Development of Agricultural Cooperatives in 
Asia and the Pacific: NEDAC) ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 
   สาระสําคัญ  
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (10 มีนาคม 2535) อนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่ายงานระดับภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional 
Network for the Development of Agriculture Cooperatives in Asia and the Pacific: NEDAC) 
ภายใต้การกํากับดูแลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations: FAO) ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ทางด้าน
วิชาการสหกรณ์การเกษตรระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และจ่ายค่าบํารุงสมาชิกปีละ 
2,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่อมาในปี 2556 ปรับเป็น 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งน้ี ไทยได้ดําเนินกิจกรรมกับ 
NEDAC มาโดยตลอด ต่อมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับแจ้งว่า องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้
ยุติการสนับสนุน NEDAC แล้ว ทําให้ NEDAC ไม่อยู่ในสถานะที่จะปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อไปได้ รวมถึงการทําให้ไทยไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง
เข้าร่วมเป็นสมาชิก NEDAC ตามคําร้องขอของ FAO ต่อไป  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอขอยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรี (10 มีนาคม 2535) และยุติการจ่ายเงินค่าบํารุงสมาชิกต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 30 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช จํานวน 12 คน เน่ืองจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดังน้ี  
   1. ว่าที่ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ  ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคเหนือ   
   2. นายธวัชชัย ถนอมลิขิต  ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคกลาง  
   3. นายบุญถม วงศรีเทพ  ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   4. นายวรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล  ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคตะวันออก   
   5. นายวิเชียร เอกศิริวรานนท์  ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคตะวันตก   
   6. นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์  ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคใต้ 
   7. นางสาวภัทรพร ภักดีฉนวน  ผู้แทนนักวิชาการด้านปรับปรุงพันธ์ุพืช  
 

8. นางสาววิมล... 
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 16 การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มันสําปะหลังปี 2562/63 (เพ่ิมเติม)  
21 ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

23 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมครั้งท่ี 2/2563 

ต่างประเทศ 26 ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีท่ีอนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมเป็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สมาชิกของเครือข่ายงานระดับภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร
แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (NEDAC)

แต่งตั้ง 30 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                               เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 
 
  วันน้ี (28 เมษายน 2563)  เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ  Video 
Conference ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ [มาตรการภาษีเพ่ือรองรับการย้ายฐาน
    การผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package)]  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม 
    พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกา 
    กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขต
    บางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี 
    เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และ 
    อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือดําเนินโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง 
    ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) รวม 2 ฉบับ   
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
    ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สํานักงานคณะกรรมการ 
    ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไขการบํารุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการ 
    ขนส่ง พ.ศ. ….  
  9.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. .... 
  10.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  11.   เรื่อง  การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
  12.  เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
    และวิธีการจัดต้ังหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองค์กรนิติบุคคล และการเข้า 
    ร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือดําเนินกิจการ 
    อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 
  

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  13.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี เพ่ือทําเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วน
    จํากัดพีรพลศิลาและห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนบดีศิลา ที่จังหวัดยะลา (รวม 2 เรื่อง)                     
  14.  เรื่อง  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถให้กับนักเรียน สําหรับ 
    โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
  15.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ เพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างทางหลวง 
    หมายเลข 101 สาย อําเภอร้องกวาง – น่าน ตอน บ้านห้วยแก๊ต – บ้านห้วยนํ้าอุ่น 
    จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 



2 

 

  16.  เรื่อง  การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง 
    ปี 2562/63 (เพ่ิมเติม)  
  17.  เรื่อง  มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 (คณะกรรมการนโยบาย
    อวกาศแห่งชาติ)  
  18.  เรื่อง   รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ 
    จังหวัดนครราชสีมา   
  19.  เรื่อง   สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
    พ.ศ. 2563 และข้อเสนอเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
  20.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 
    (พ.ศ. 2562 – 2570)  
  21.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 
  22.   เรื่อง  มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือ 
    ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  23.  เรื่อง   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งที่ 2/2563  
  24.  เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
    เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที ่3/2563 
 

ต่างประเทศ 
 
  25.  เรื่อง  การเข้าร่วมกลไกความร่วมมือการจัดเก็บภาษีภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง 
    (Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism: 
    BRITACOM) 
  26.   เรื่อง   ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
    เครือข่ายงานระดับภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย 
    และแปซิฟิก (NEDAC) 
  27.  เรื่อง  การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผ่านระบบการประชุมทางไกล 
    (Special Meeting of ASEAN Tourism Minister on COVID-19) 
  28.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมที่ 
    เก่ียวข้อง (สศช.) 
  29.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาทางการเมือง COVID-19 ของการประชุมสุดยอดกลุ่มเฉพาะกิจของ
    กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยวิธีออนไลน์ เพ่ือรับมือกับ COVID-19 (Online  
    Summit Level Meeting of the NAM Contract Group in response to  
    COVID-19) 
 

แต่งต้ัง 
 
  30.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช  
  31.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนใน  
    คณะกรรมการองค์การตลาด \ 
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  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม)  

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ [มาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus 
Package)]  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ            
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   กค. เสนอว่า  
   1. โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และวันที่ 7 ตุลาคม 2562 รับทราบ
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และคร้ังที่ 3 เมื่อวันที่              
20 กันยายน 2562 เก่ียวกับมาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) 
และมอบหมายให้ กค. ดําเนินการจัดทํามาตรการภาษีดังน้ี    
    1.1 มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation)    
   1.2 มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง   
   1.3 มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง    
  2. กค. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสถาบันไทย - เยอรมัน               
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรีในข้อ 1. แล้ว เห็นว่า              
เพ่ือสนับสนุนนโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบ
อัตโนมัติ (Automation) และนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพคนในการส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรผู้มีทักษะสูง 
และการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง อันจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
รองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ สมควรกําหนดมาตรการภาษีเพ่ือรองรับการย้ายฐานการผลิตของ
นักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ที่ลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับเคร่ืองจักรตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ แต่ไม่ใช่
เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม การจ้างงานบุคลากรผู้มีทักษะสูง หรือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง 
ทั้งน้ี มาตรการภาษีดังกล่าว สําหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
  3. การดําเนินการตามมาตรการนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐและประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังน้ี    
   3.1 มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation)   
    3.1.1 ประมาณการสูญเสียรายได้ มาตรการดังกล่าวจะทําให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษี
เงินได้นิติบุคคล 20,000 ล้านบาท (ข้อมูลที่กระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณ์ในปี 2561 – 2564) ว่า จะมีการลงทุน
ในหุ่นยนต์และระบบ Automation ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท   
    3.1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย   
   3.2 มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง    
    3.2.1 ประมาณการสูญเสียรายได้ มาตรการดังกล่าวจะทําให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษี
เงินได้นิติบุคคลจํานวน 10,800 ล้านบาท   
    3.2.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการลงทุนและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทยและก่อให้เกิดการจ้างงานบุคลากรท่ีมีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้นจํานวน 40,000 คน   
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   3.3 มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง   
    3.3.1 ประมาณการสูญเสียรายได้ มาตรการดังกล่าวจะทําให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษี
เงินได้นิติบุคคลจํานวน 2,400 ล้านบาท   
    3.3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรของประเทศให้มีทักษะสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีการฝึกอบรมลูกจ้างจํานวน 40,000 คน และยังช่วยส่งเสริม              
การลงทุนในประเทศและการพัฒนาการประกอบกิจการของภาคเอกชน  
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 3 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา    
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. [มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation)] เป็นการกําหนดให้
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่เป็น
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนในเคร่ืองจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับเคร่ืองจักร ตามโครงการลงทุนในระบบ
อัตโนมัติ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซ่มให้คงสภาพเดิม สําหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2563  
   2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง) เป็นการกําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
การจ้างงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ตามสัญญาจ้าง
แรงงานในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เฉพาะส่วนที่เป็นเงินเดือน (จํานวนที่จ่ายจริง
เฉพาะส่วนค่าจ้างที่ไม่เกินหน่ึงแสนบาทต่อเดือน) สําหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่              
31 ธันวาคม 2563  
    3. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง) เป็นการกําหนดให้ยกเว้นภาษี
เงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละหน่ึงร้อยห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างในหลักสูตรที่ได้รับ              
การรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่กําหนด สําหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562        
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี   
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) 
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ประกอบการตรวจพิจารณา ทั้งน้ี ให้พิจารณาการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามร่างพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีให้
สอดคล้องตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 (เรื่อง แนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม               
ในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ) ด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา               
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป    
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  
  มท. เสนอว่า   
  1. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 กําหนดให้สภาสถาปนิกเป็นองค์กรควบคุมการประกอบ
อาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม มีภารกิจเก่ียวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ควบคุม
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มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม และยังต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธะผูกพันกับนานาชาติ
ตามข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตามข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ 
(General Agreement on Trade in Service, GATS) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization, 
WTO)    
   2. โดยที่บริการด้านสถาปัตยกรรมเป็นหน่ึงในสาขาบริการด้านธุรกิจและวิชาชีพ (Business and 
Profession Services) ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยได้มีการลงนามในข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของ
อาเซียนด้านการบริการสถาปัตยกรรม (Asean Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services 
: MRA) จึงมีพันธะผูกพันตามข้อตกลง MRA ดังกล่าว โดยข้อตกลง MRA น้ี จะใช้เป็นมาตรฐานในการกําหนด
คุณสมบัติสําหรับสถาปนิกในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปทํางานในกลุ่มประเทศอาเซียน
ด้วยกันได้ ในตลาดวิชาชีพสถาปัตยกรรม ซึ่งจะส่งผลให้มีการเปิดตลาดการค้าบริการให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปทํางานในประเทศที่ได้ทําข้อตกลงร่วมกัน    
  3. อย่างไรก็ตาม กฎหมายว่าด้วยสถาปนิกยังไม่มีบทบัญญัติที่กําหนดวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่
ของสภาสถาปนิกและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ในการกําหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพระหว่างประเทศตามข้อตกลง MRA ประกอบกับพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ได้ใช้บังคับมา
เป็นระยะเวลานานแล้ว ทําให้บทบัญญัติบางเรื่องและอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน ดังน้ัน จึงเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถาปนิกฯ ดังกล่าว เพ่ือรองรับการปฏิบัติ
ตามข้อตกลงฯ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
  4. คณะกรรมการสภาสถาปนิก ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 
ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถาปนิกฯ ดังกล่าว    
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้สภาสถาปนิกมีวัตถุประสงค์ในการกําหนดมาตรฐานวิชาการเพ่ือการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม และกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและ
สถาปนิกต่างชาติให้เป็นไปตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ   
   2. กําหนดให้สภาสถาปนิกมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี   
    2.1 รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร เพ่ือการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมโดยการรับรองหลักสูตร การจัดการศึกษา การสําเร็จการศึกษา และช่ือปริญญา    
   2.2 กําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ                 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับบริการด้านสถาปัตยกรรมหรือการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม   
   2.3 ให้การรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพ่ือการประกอบวิชาชีพ              
ในต่างประเทศตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ   
   2.4 ควบคุมการทํางานของสถาปนิกต่างชาติที่เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรไทยตามข้อ
ผูกพันระหว่างประเทศ   
   2 .5 แต่ง ต้ังคณะกรรมการเ พ่ือเ ป็นตัวแทนของสภาสถาปนิกในการกํากับดูแล                 
การดําเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการซึ่งอยู่ภายใต้ข้อผูกพันระหว่างประเทศ     
  3. กําหนดให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพระหว่าง
ประเทศ ดังน้ี   
   3.1 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมเพ่ือใช้สําหรับการประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ ตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ    
   3.2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนสถาปนิกต่างชาติที่จะ
เข้ามาประกอบวิชาชีพในราชอาณาจักรไทยตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ     
   3.3 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสอบสวนสถาปนิกต่างชาติ                 
ผู้ที่กระทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติน้ี    
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   3.4 แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของสภาสถาปนิกในการดําเนินการ
ที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพระหว่างประเทศของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและสถาปนิกต่างชาติ
ตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ   
   3.5 กําหนดค่าธรรมเนียมที่สภาสถาปนิกอาจเรียกเก็บสําหรับการขึ้นทะเบียนหรือ                
การรับรองตาม 3.2 และ 3.3 ซึ่งต้องไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ    
  4. กําหนดให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกแต่งต้ังกรรมการจรรยาบรรณตามมติของที่ประชุมใหญ่
สภาสถาปนิกจากสมาชิกสภาสถาปนิกซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี    
   4.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี   
   4.2 ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ   
   4.3 ไม่เป็นกรรมการ  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ                 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จัดทําร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานศาลปกครองไปประกอบการพิจารณาด้วย   
  สาระสําคัญของหลักการ    
  1. การเพิ่มบทบัญญัติใหม่และยกเลิกบทบัญญัติเดิมในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ               
ทางปกครอง พ.ศ. 2539   
    1.1 เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการกระทําทางปกครองรูปแบบอ่ืน นอกจากคําสั่งทางปกครอง
เฉพาะราย เช่น กฎ คําสั่งทางปกครองทั่วไป สัญญาทางปกครอง เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ชัดเจน   
   1.2 เพ่ิมหลักกฎหมายใหม่เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น หลักโมฆะกรรมของคําสั่ง
ทางปกครอง หลักการจํากัดผลกระทบของความบกพร่องในวิธีพิจารณาและรูปแบบคําสั่งทางปกครอง และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น    
   1.3 เพ่ิมหลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง เช่น การย่ืน
อุทธรณ์โดยวิธีการส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าการอุทธรณ์มีผลในวันที่ส่งหนังสือ
อุทธรณ์ตามหลักฐานทางไปรษณีย์หรือหลักฐานที่มีการย่ืนอุทธรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น   
   1.4 เพ่ิมบทบัญญัติที่ กําหนดหลักเกณฑ์ในการติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การย่ืนคําขอ การย่ืนอุทธรณ์ การแจ้งคําสั่งทางปกครอง    
   1.5 ยกเลิกบทบัญญัติที่พ้นสมัย เช่น มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542   
  2. การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีอยู่เดิมในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                
พ.ศ. 2539 ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน หรือมีหลักการท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น   
   2.1 แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีคําสั่งทางปกครองที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณีซึ่งจะต้องมีการรับ
ฟังคู่กรณีน้ัน ให้หมายความรวมถึงคําสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธการก่อต้ังสิทธิแก่บุคคลด้วย    
   2.2 กําหนดข้อยกเว้นไม่ต้องรับฟังคู่กรณีตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 30 วรรคสอง 
(6) เก่ียวกับการพ้นจากตําแหน่งให้หมายความเฉพาะการพ้นจากตําแหน่งหน่ึงเพ่ือไปดํารงตําแหน่งอ่ืนเท่าน้ัน                
แต่ไม่รวมถึงการพ้นจากตําแหน่งเป็นการถาวรซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง   
   2.3 แก้ไขเพ่ิมเติมบุคคลที่ต้องห้ามมิให้ทําการพิจารณาทางปกครอง โดยกําหนดให้รวมถึง
กรณีลุง ป้า น้า อา ด้วย    
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   2.4 ขยายระยะเวลาในการเยียวยาความบกพร่องในวิธีพิจารณา หรือรูปแบบคําสั่งทาง
ปกครองออกไป โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถเยียวยาความบกพร่องได้จนกว่าจะสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริงของศาล    
 
4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้อง
ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของ
กระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  กห. เสนอว่า   
  1. โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ . 2562 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมนิยามคําว่า “ยุทธภัณฑ์” และยุทธภัณฑ์ตามประกาศ
กระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 บาง
รายการไม่เป็นไปตามหลักสากล เช่น เครื่องยิงลูกระเบิดตามหลักสากล EU Military List 2015 จะรวมถึงเคร่ืองยิง
จรวดต่อสู้รถถังด้วย หรือบางรายการมีความซ้ําซ้อนกับกฎหมายอ่ืนซึ่งอาจเกิดปัญหาในการควบคุม เช่น ACETLY 
BROMIDE ซึ่งเป็นสารเสพติดประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522    
   2. ดังน้ัน จึงเห็นควรปรับปรุงประกาศกระทรวงกลาโหมดังกล่าว เพ่ือให้รายการยุทธภัณฑ์สอดคล้อง
กับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามหลักสากลและสนธิสัญญาหรือ
อนุสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธะผูกพัน โดยเพ่ิมตัวอย่างและคุณลักษณะเฉพาะของยุทธภัณฑ์บางรายการเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน และปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมยุทธภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การยกตัวอย่างสําหรับ
เครื่องพรางสําหรับใช้ในทางทหาร การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเคร่ืองมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                
การปรับเปลี่ยนยุทธภัณฑ์ภาพถ่ายทางอากาศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และการกําหนดให้อุปกรณ์หรือ
ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti – drone) เป็นยุทธภัณฑ์ รวมท้ังเพ่ิมเติมยุทธภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี และ
หมายเลข Cas No. ของยุทธภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี และตัดยุทธภัณฑ์บางรายการท่ีมีการควบคุมซ้ําซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 
ตลอดจนกําหนดคําอ่านภาษาไทยกํากับภาษาต่างประเทศสําหรับช่ือสารเคมีที่เป็นยุทธภัณฑ์   
  3. คณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
และสภากลาโหม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงร่างประกาศ
กระทรวงกลาโหมดังกล่าว   
  4. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นําเรื่องน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ   
 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ    
  เป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่ ต้องขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 เพ่ือปรับปรุงรายการยุทธภัณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้เกิดความชัดเจนมากย่ิงขึ้น เช่น สารเคมี สารชีวภาพให้มีความทันสมัย 
ครบถ้วน และอยู่ในระดับเดียวกับสากล รวมถึงสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธะผูกพัน เพ่ิมเติมคําอ่าน
ภาษาไทยควบคู่ไปกับช่ือยุทธภัณฑ์ภาษาอังกฤษ รวมถึงตัดยุทธภัณฑ์บางรายการที่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบแล้ว  
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5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่
จะดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบางซ่ือ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดําเนินโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ              
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) รวม 2 ฉบับ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางซื่อ 
เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์
บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร              
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร และอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้   
  ทั้งน้ี คค. พิจารณาแล้วยืนยันให้ดําเนินการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วต่อไป สําหรับงบประมาณดําเนินงานน้ัน สํานักงบประมาณจะพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้ รฟม. ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง               
2 ฉบับ ได้ใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว    
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับ  
  เป็นการกําหนดเขตท่ีดินที่จะเวนคืนเพ่ือดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในส่วนที่เก่ียวกับการจัดสร้าง
โครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า สถานที่จอดรถสําหรับผู้โดยสาร และกิจการอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการรถไฟฟ้า และ
เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการขนส่งมวลชน ตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ                
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์                
เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอําเภอพระประแดง              
จังหวัดสมุทรปราการ  
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณา
ร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องน้ีกับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่เป็นเรื่องทํานองเดียวกันซึ่งอยู่ระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็นฉบับเดียวกัน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สํานักงาน ป.ป.ช. เสนอว่า  
  1. สํานักงาน ป.ป.ช. เป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ปัจจุบันสํานักงาน ป.ป.ช. ยังไม่ได้รับ
การกําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   
   2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้ “หน่วยงานของ
รัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม ราชการ                
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา และให้
หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย 
ซึ่งการกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐเป็น “หน่วยงานของรัฐ” จึงต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา    
  3. ดังน้ัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ได้รับความคุ้มครอง               
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สมควรกําหนดให้สํานักงาน ป.ป.ช เป็น
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หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว  
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพื่อดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้สํานักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครอง                 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจากร่างที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 โดยกําหนดเพ่ิมเติมให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของทุก
ประเภทการขนส่งต้องจัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง เพ่ือให้ผู้ประกอบการขนส่งมีการวางแผน
และควบคุมกํากับดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทุกขั้นตอน รวมทั้งแผนการจัดการและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือ
เหตุฉุกเฉิน อันจะทําให้การขนส่งเป็นไปด้วยความปลอดภัยและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางถนน  
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไขการบํารุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขการบํารุงรักษารถไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง พ.ศ. …. ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจากร่างที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการจัดให้มีการบํารุงรักษารถท่ีให้นายทะเบียนกําหนดไว้ในการออก
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
โดยรถขนาดเล็ก และใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาการ
บํารุงรักษารถตามที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  
 
9.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  อก. เสนอว่า 
  1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 17 มีนาคม 2563 ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้แก่
ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้ อก. 
ยกเลิกค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของกิจการโรงงาน ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเพ่ือลด
ภาระและบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการกิจการโรงงานจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อก.             
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จึงเห็นควรยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และ
ขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน เช่น โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผล
เกษตรกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี ฯลฯ (8) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก เครื่องจักร
ไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในจําพวกที่ 1 และผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 3 
ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การต้ังโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้ เช่น โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์นํ้าอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี (1) การฆ่าสัตว์ โรงงานทุก
ขนาด ทั้งน้ี ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับโรงงานทุกขนาด ทั่วประเทศ เป็นเวลา 1 ปี ดังน้ัน อก. จึงได้ยกร่าง
กฎกระทรวงในเร่ืองนี้ขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมี
อํานาจออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ประกอบกับมาตรา 43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ในกรณีของค่าธรรมเนียมรายปี
สําหรับโรงงานจําพวกที่ 2 ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่รัฐมนตรีแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 
รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 
หรือภาวะทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีเหตุดังกล่าวได้  
  2. อก. ได้จัดทํารายงานตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
แล้ว โดยรายงานว่าการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐและประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ ดังน้ี 
   2.1 ประมาณการสูญเสียรายได้ซึ่งได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่จะต้องเรียกเก็บจากผู้
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 เป็นเวลา 1 ปี จะมีการสูญเสียรายได้
ประมาณ 231,120,600 บาท  
   หมายเหตุ เฉพาะโรงงานท่ีเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
สถานะแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานแล้ว ซึ่งมีเครื่องจักรมีกําลังรวมต้ังแต่ 50 แรงม้าหรือกําลังเทียบเท่าต้ังแต่ 50 
แรงม้า ขึ้นไป หรือใช้คนงานต้ังแต่ 50 คน ขั้นไป ทั้งน้ี ไม่รวมโรงงานในพ้ืนที่การนิคมอุตสาหกรรม 
   2.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน อันเน่ืองมาจากภาวะทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
และเพ่ือเป็นการพยุงสถานะของโรงงานให้มีการประกอบกิจการอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเกิดผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมซึ่งมี
มูลค่ามากกว่ารายได้ที่รัฐจะต้องสูญเสียไป 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 และผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 3 ทุกขนาด เป็นเวลา 1 ปี โดยให้มี
ผลใช้บังคับในวันที่พ้นกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
10. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป
ได้ และให้ พน. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  พน. เสนอว่า 
  1. ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ที่กําหนดให้ยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่หรือยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
กําลังไฟฟ้าเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ข้อ 3.6 ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งส่งเสริมให้มีการใช้งานยานยนต์
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ไฟฟ้าประเทศไทย ประกอบกับ พน. ได้มีนโยบาย Energy 4.0 ในการออกมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ และ                 
การจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานด้วยการให้เงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
  2. กฟผ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด พน. เป็นส่วนหน่ึงในการตอบสนองนโยบายภาครัฐใน             
การส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีบทบาทในการจัดเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure Preparation) เช่น กําหนดมาตรฐานของสถานีอัดประจุไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า ดําเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบรวดเร็วและโครงการนําร่องสาธิตการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและสถานี
อัดประจุไฟฟ้า นอกจากน้ี ในอนาคต กฟผ. จะนํายานยนต์ไฟฟ้า (EV) มาใช้ในกิจการทุกภาคส่วนของ กฟผ. ผ่าน
แผนแม่บทการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. เพ่ือส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ทําให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองในประเทศ 
  3. โครงการนําร่องสาธิตการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งเป็นแผนส่งเสริมการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. เพ่ือรองรับแผนขับเคล่ือนภารกิจด้านพลังงานในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า            
ในประเทศไทย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2579 ซึ่งได้ดําเนินการโครงการใช้งานรถมินิบัสไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
ในพ้ืนที่สํานักงาน กฟผ. และโรงไฟฟ้า กฟผ. จํานวน 8 แห่ง ดังน้ี 

สถานที ่ มินิบัสไฟฟ้า 
(คัน) 

Quick Charger 
(สถานี) 

Normal Charger 
(สถานี) 

1. โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 1 1 
2. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 2 2 2 
3. โรงไฟฟ้านํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 1 1 1 
4. โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 1 1 
5. โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 1 1 1 
6. โรงไฟฟ้าลําตะคองฯ จังหวัดนครราชสีมา 1 1 1 
7. โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 1 1 
8. สํานักงานกลาง และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 
จังหวัดนนทบุรี 

3 4 3 

รวม 11 12 11 
 
  4. กฟผ. พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่ในปัจจุบัน กฟผ. ไม่สามารถให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ของ กฟผ. เพื่อจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่บุคคลทั่วไปได้ ดังนั้น เพ่ือสนองต่อนโยบายภาครัฐดังกล่าวข้างต้น 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นผู้ นําด้านนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า และเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรของ กฟผ .                
เกิดประโยชน์สูงสุด สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2512 เพื่อกําหนดให้
ผู้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า อันจะทําให้ กฟผ. สามารถนําสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้ามาดําเนินการในเชิงพาณิชย์กับยานยนต์ของประชาชนได้ 
  5. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2561 มีมติเห็นชอบกับการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
  6. ผลกระทบของการดําเนินงานของ กฟผ. ดังกล่าว จะเป็นการลดภาระการก่อสร้างสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนํายานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการ ซึ่ง กฟผ. มีศักยภาพในการจัดหา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการให้บริการ ทั้งน้ี จะมีการต้ัง                 
สถานีอัดประจุไฟฟ้าในทุกพ้ืนที่และทุกภาคของประเทศทําให้คนไทยทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากน้ี การใช้พลังงานไฟฟ้าจะสามารถลดการปล่อยมลพิษที่มาจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงของ
เครื่องยนต์จึงช่วยลดปัญหาเรื่องมลภาวะและภาวะโลกร้อนได้ 

จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 
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   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้ กฟผ. สามารถจัดส่งหรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นผู้ใช้บริการ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟผ. 
 
11.  เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร
ออกไปอีก 1 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
(สมช.) เสนอ    
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สมช. เสนอว่า  
  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ต้ังแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2563 
เพ่ือบังคับใช้อํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศ  
  การดําเนินการที่ผ่านมา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ในฐานะสํานักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.)  ได้เชิญผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
และประชาคมข่าวกรองเข้าร่วมการประชุม โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน เพ่ือประเมินผล               
การปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในห้วง
ต่อไปเพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด–19  สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เ พ่ือแก้ไขปัญหาและ                 
รักษาประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด–19 พบว่าการดําเนินการดังกล่าว ทําให้การ
บริหารจัดการเป็นเอกภาพส่งผลให้ผู้ติดเช้ือรายวันของประเทศไทยมีจํานวนลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผลจากการ
บริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/ผู้อํานวยการศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันท่วงทีต่อการยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ               
โควิด-19  
  ประกอบกับหน่วยงานด้านการข่าวได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าประชาชนที่ตอบแบบ
สํารวจส่วนใหญ่เห็นด้วยและพึงพอใจต่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล และเห็นด้วยที่รัฐบาลจะพิจารณา
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป ที่ประชุมจึงเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน (มีผลต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563  – 31 พฤษภาคม 2563) 
  2. ที่ประชุมเห็นควรดํารงมาตรการ/ข้อกําหนดที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ กล่าวคือ 
    2.1 จํากัดการเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ (สําหรับทางอากาศ 
ให้ขยายระยะเวลาการห้ามอากาศยานทําการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการช่ัวคราวออกไปอีก 1 เดือน มีผลต้ังแต่   
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563) 
    2.2 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน (Curfew) ระหว่างเวลา                
22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น 
    2.3 งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดโดยไม่จําเป็น 
    2.4 ห้ามประชาชนเข้าไปในพ้ืนที่ หรือสถานที่ซึ่งมีคนจํานวนมากไปทํากิจกรรมร่วมกัน
และเสี่ยงต่อการแพร่เช้ือโรคติดเช้ือโควิด - 19 เป็นการช่ัวคราว 
  3. สําหรับการปฏิบัติในห้วงต่อไปภายหลังการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน              
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ ศบค. เป็นกลไกหลักในการกําหนดกรอบแนวทางการบังคับใช้อํานาจตามมาตรา 
9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และให้ศูนย์ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา
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สถานการณ์โรคโควิด - 19 ในด้านต่าง ๆ กรุงเทพมหานคร และผู้ ว่าราชการจังหวัด กําหนดรายละเอียดใน             
การปฏิบัติงานตามประเภทของภารกิจและความรับผิดชอบของตนในพ้ืนที่ 
  4. ให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดตรวจสอบและรวบรวมจํานวนคนไทยในต่างประเทศที่ประสงค์
จะเดินทางกลับประเทศไทย (ซึ่งจะมีจํานวนมากข้ึนเน่ืองจากมีตัวเลขคนไทยตกค้างในต่างประเทศสะสม) ให้ได้
จํานวนที่ชัดเจนและประสานงานกับสํานักงานประสานงานกลางของ ศบค. เตรียมการรองรับกลุ่มบุคคลดังกล่าว
เดินทางกลับประเทศเพ่ือเข้าสู่มาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการกําหนด 
  5. สําหรับการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป เพ่ือเป็นการผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้กฎหมายบางอย่างให้
ประชาชนสามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติขึ้น และเพ่ือเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความ
มั่นคงภายใต้ความปลอดภัยของประชาชน สํานักงานประสานงานกลางจะได้ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ศบค. ภาคธุรกิจและทุกภาคส่วนร่วมกัน
กําหนดมาตรการผ่อนคลาย ตามแนวทางดังน้ี 
   5.1 การผ่อนคลายมาตรการในการบังคับใช้อํานาจตามพระราชกําหนดฯ จะต้องดําเนินการโดย
คํานึงถึงปัจจัยทางด้านการสาธารณสุขเป็นหลัก และนําปัจจัยด้านอ่ืน ๆ มาใช้ประกอบการพิจารณา อาทิ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ และปัจจัยด้านสังคม 
   5.2 การดําเนินมาตรการผ่อนคลายให้พิจารณาจากประเภทของกิจกรรมท่ีจําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตในลําดับแรก และมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนดควบคู่กันไปด้วยอย่างเข้มงวด 
นอกจากน้ี จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ และ/หรือใช้เทคโนโลยีเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค
ตามท่ีราชการกําหนดอย่างต่อเน่ือง 
   ทั้งน้ี ภายหลังการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการตามวงรอบ หากพบว่าสถานการณ์               
การแพร่ระบาดมีแนวโน้มที่ภาครัฐสามารถควบคุมได้ดีขึ้นจะพิจารณากําหนดมาตรการผ่อนคลายเพ่ิมเติม                
แต่หากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการกําหนด หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มจะ
รุนแรงขึ้นให้ยกเลิกมาตรการผ่อนคลายในทันที 
   5.3 ในห้วงที่มีการดําเนินมาตรการผ่อนคลาย จะต้องเร่งรัดการตรวจเช้ือโรคโควิด-19 ให้กับ
ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง อาทิ กลุ่มสาขาอาชีพบริการ กลุ่มแรงงานต่างด้าว และมีการใช้เทคโนโลยีติดตาม
เพ่ือตรวจตรากิจกรรมควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือควบคุมและป้องกันมิให้เช้ือโรคโควิด-19 กลับมาแพร่
ระบาดได้อีก 
    
12. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดต้ังหรือ
ร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองค์กรนิติบุคคล และการเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืน เพื่อดําเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดต้ังหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองค์กรนิติบุคคล และการเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือ
เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เ พ่ือดําเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ .ศ . . . . . ตามท่ี
กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญ 
  ร่างระเบียบฯ น้ีมีสาระสําคัญแบ่งเป็น 5 หมวด รวมจํานวน 39 ข้อ สรุปดังน้ี 
   1. ร่างระเบียบฯ ข้อ 1-4 จะเป็นส่วนนํา ประกอบด้วย คําปรารภ วันใช้บังคับ บทนิยาม 
และผู้รักษาการตามระเบียบ  
   2. หมวด 1 เก่ียวกับการจัดต้ังองค์กรนิติบุคคล สาระสําคัญ เช่น กําหนดให้สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) อาจจัดต้ังองค์กรนิติบุคคล ซึ่งจะจัดต้ังโดยลําพังหรือร่วมกับหน่วยงานของ
กระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือดําเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้
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สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน การกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดต้ังองค์กร และ
การกําหนดให้พิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้นของต่างด้าวตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเรื่องการตัดจําหน่าย 
   3. หมวด 2 เก่ียวกับการเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน             
มีสาระสําคัญ เช่น รูปแบบการเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน การให้อํานาจ
ผู้อํานวยการ สทป. และคณะกรรมการ สทป. ในการให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน 
รวมถึงการสามารถแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา กลั่นกรองหรือให้ความเห็นต่อผู้อํานวยการ สทป. ในการ
พิจารณาอนุมัติได้รวมทั้งการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดต้ังองค์กรนิติบุคคล 
   4. หมวด 3 เก่ียวกับการคัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคลในการร่วมจัดต้ังองค์กรนิติบุคคลหรือ
การเข้าร่วมทุน ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน มีสาระสําคัญ เช่น รูปแบบหรือวิธีการการคัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคลในการ
ร่วมจัดต้ังองค์กรนิติบุคคล หรือการเข้าร่วมทุน ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน การกําหนดให้คณะกรรมการ สทป. และ
ผู้อํานวยการ สทป. เป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติโครงการ 
   5. หมวด 4 เก่ียวกับข้อกําหนดมาตรฐานของสัญญา มีสาระสําคัญ เช่น การกําหนดให้มี  
ร่างสัญญา และการกําหนดให้ร่างสัญญาดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด ก่อนการลง
นามสัญญา รวมท้ังข้อกําหนดมาตรฐานที่ต้องมีในสัญญา 
   6. หมวด 5 เก่ียวกับการกํากับดูแลโครงการ มีสาระสําคัญ เช่น การกําหนดให้มีมาตรการ
กํากับดูแลหรือมาตรการควบคุมของสถาบันตามที่กําหนด และการส่งผู้ปฏิบัติงานของสถาบันให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการในองค์กรนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้น การประเมินผลการดําเนินการขององค์กรนิติบุคคลที่จัด ต้ังขึ้น                
การเปล่ียนแปลง การยกเลิกการจัดต้ังหรือร่วมจัดต้ังองค์กรนิติบุคคลหรือถอนการร่วมทุน รวมถึงการกํากับดูแลและ
ติดตามผลการดําเนินงาน 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
13. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พืน้ที่ลุ่มน้าํชั้นที่ 1 บี เพื่อทาํเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจํากัดพีรพลศลิาและ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนบดีศิลา ที่จังหวัดยะลา (รวม 2 เรือ่ง)                                                             
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี เพ่ือทําเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างตามคําขอประทานบัตรที่ 2/2558 ของห้างหุ้นส่วนจํากัด พีรพล
ศิลา และคําขอประทานบัตรที่ 3/2558 ของห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนบดีศิลา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่                
7 พฤศจิกายน 2532 และ 15 พฤษภาคม 2533 และขอผ่อนผันการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่                
15 พฤษภาคม 2533 และ 4 ตุลาคม 2559 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยเมื่อหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่
อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่แล้ว ให้ อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ดําเนินการให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 
1 บี เพ่ือทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคําขอประทานบัตรที่ 2/2558 ของ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีรพลศิลา และคําขอประทานบัตรที่ 3/2558 ของห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนบดีศิลา ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และ 15 พฤษภาคม 2533 และขอผ่อนผันการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และ 4 ตุลาคม 2559 ที่กําหนดให้โครงการที่จะขออนุมัติผ่อนผันการใช้
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เพ่ือการทําเหมืองแร่และเพ่ือการต่ออายุประทานบัตรทําเหมืองแร่จะต้องเป็นโครงการที่ดําเนินการ
ในพ้ืนที่เดิมที่มีการทําเหมืองมาก่อน โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่               
1 บี เพ่ือทําเหมืองแร่แล้ว และหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จะได้ดําเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามข้ันตอนของระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 
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  2. คําขอประทานบัตรที่ 2/2558  มีเนื้อที่รวม 56 ไร่ 1 งาน 57 ตารางวา และคําขอประทานบัตร
ที่ 3/2558 มีเนื้อที่รวม 29 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา โดยคําขอของผู้ขอประกอบการทั้ง 2 ราย เป็นพ้ืนที่ประทาน
บัตรเดิมเต็มทั้งแปลง (ประทานบัตรเดิมมีกําหนดสิ้นอายุเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ทั้ง 2 ราย) และขยายพ้ืนที่
เพ่ิมเติมในพื้นที่ที่ไม่เคยผ่านการทําเหมืองมาก่อนซ่ึงไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 
และ 4 ตุลาคม 2559 ที่กําหนดให้โครงการที่จะขออนุมัติผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เพ่ือการทําเหมืองแร่และ
เพ่ือการต่ออายุประทานบัตรทําเหมืองแร่จะต้องเป็นโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่เดิมที่มีการทําเหมืองมาก่อน  ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังน้ี 

ผู้ขอประกอบการ พื้นทีป่ระทานบัตรเดิม (มีการทํา
เหมืองมาก่อนและหมดอายุแล้ว)

ขยายพืน้ทีเ่พิม่เติม* (เป็นพ้ืนที่ที่
ไม่เคยผ่านการทําเหมืองมาก่อน)

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
พีรพลศิลา 

เ น้ือที่  40 ไร่  3 งาน  05 ตารางวา 
(ประทานบัตรเดิมที่ 12337/15272  
มี กํ า ห น ด สิ้ น อ า ยุ เ มื่ อ วั น ที่  1 5 
กรกฎาคม 2562)

15 ไร ่2 งาน 52 ตารางวา 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
ธนบดีศิลา 

เ น้ือที่  27 ไร่  1 งาน  81 ตารางวา 
(ประทานบัตรเดิมที่ 31530/15236 มี
กําหนดสิ้นอายุเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
2562) 

2 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา 

 หมายเหตุ : *เป็นพ้ืนที่ต่อเน่ืองพ้ืนที่ประทานบัตรที่ทําเหมืองมาก่อนซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นเขต                   
แหล่งหินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 ที่เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี 
ดังกล่าวเพ่ือกิจการเหมืองหินอุตสาหกรรม 
  3. พ้ืนที่ที่ยืนคําขอประทานบัตรทั้งหมดของผู้ขอประกอบการท้ัง 2 ราย เป็นที่ป่า ซึ่งได้มีการ                 
ยืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ไว้แล้ว และคําขอประทานบัตรที่ 2/2558 กับคําขอประทานบัตรที่ 
3/2558 ได้ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกัน โดยพื้นที่อ ยู่ในเขตแหล่งแร่ เพื่อการทําเหมืองตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งสามารถพิจารณาอนุญาตให้ทําเหมืองได้ตามมาตรา 19 ของ
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ้ืนที่ดังกล่าวไม่อยู่ในแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามสําหรับ              
การทําเหมืองตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ และการปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน                
ซึ่งจากการประเมินพบว่า โครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อท้องถ่ินและประเทศเม่ือเปรียบเทียบ
กับมูลค่าความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น 
 

ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีรพลศลิา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนบดีศิลา 
พบว่า ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการอยู่ในระดับที่
ดีมาก โดยมีมูลค่าปัจจุบันสทุธิ (NPV) เท่ากับ 279.87  
ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 1.36 ปี และ ปรากฏว่า 
มูลค่าผลตอบแทนโครงการสุทธิภายหลงัหักมูลค่าที่
สูญเสียไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
ในพืน้ที่โครงการเทา่กับ 275.16 ลา้นบาท 

พบว่า ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการอยู่ใน
ระดับที่ดีมาก โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุดทธิ (NPV) 
เท่ากับ 5.77 ลา้นบาท มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่           
9.99 ปี และปรากฏว่า มูลค่าผลตอบแทนโครงการ
สุทธิภายหลังหกัมูลค่าที่สูญเสยีไปของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการเท่ากับ 
3.30 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี การตรวจสอบพ้ืนที่ปรากฏว่า มีสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรายการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มีปัญหาการร้องเรียนคัดค้านเก่ียวกับคําขอประทานบัตร และการเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือสร้างความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่แต่อย่างใด ซึ่งกระทรวง
อุตสาหกรรมแจ้งว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ให้ความเห็นชอบคําขอประทานบัตรของผู้ขอประกอบการท้ัง 2 ราย แล้ว 
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โดยคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ ในการประชุม 
ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สําหรับคําขอประทานบัตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี ตามคําขอประทานบัตรดังกล่าว เน่ืองจากเป็นคําขอในเขตแหล่งแร่เพ่ือการทําเหมืองตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลลิดลได้ให้ความเห็นชอบในการขอ
ประทานบัตร และสํานักศิลปากรที่ 13 สงขลาได้ตรวจสอบพ้ืนที่คําขอประทานบัตรแล้ว ไม่พบหลักฐานทาง
โบราณคดี โบราณสถาน ศิลปวัตถุ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์บริเวณผิวดินแต่อย่างใด และเห็นว่าหากผู้ขอ
ประกอบการดําเนินการใด ๆ และพบหลักฐานทางโบราณคดีหรือร่องรอยผิดวิสัยและเป็นประโยชน์ในทางโบราณคดี 
ขอให้ชะลอการดําเนินงานดังกล่าวและแจ้งข้อมูลให้สํานักศิลปากรที่ 13 สงขลา ทราบเพ่ือจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป
ดําเนินการตรวจสอบต่อไป 
 
14. เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียน สําหรับโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถให้กับ
นักเรียน สําหรับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ . ) เสนอ และมอบหมาย               
สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการดังกล่าวจํานวนทั้งสิ้น 51,904.73                
ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (3 ปี) 
  ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เห็นสมควรที่ สพฐ. จะดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ สงป. ได้ให้ความเห็นชอบไว้และอนุมัติเงินจัดสรร
ไว้แล้ว สําหรับการดําเนินการในปีต่อ ๆ ไป เห็นสมควรให้ สพฐ. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป โดย
ดําเนินการอย่างโปร่งใส คํานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด ต้นทุนที่เหมาะสม ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ รวมถึง
ความครอบคลุมของงบประมาณ เพ่ือลดภาระงบประมาณของภาครัฐในระยะยาวอันจะนําไปสู่เสถียรภาพและ               
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจตลอดจนความย่ังยืนทางการคลังของภาครัฐในภาพรวมโดยพิจารณาเป้าหมายและประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล หรือ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยต้ังเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 8,224 โรง (ระดับประถมศึกษา 7,079 โรง และระดับมัธยมศึกษา 
1,145 โรง) ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของชุมชนตนเอง ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ําและเพิ่มโอกาส     
ในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ชุมชน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน บ้าน (ครอบครัว) วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ และโรงเรียน ซึ่งจะทําให้ชุมชนเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และทําให้ “โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางในชุมชน” อย่างแท้จริง โดยในส่วนของการดําเนิน
โครงการนั้น สพฐ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา                
ดังน้ัน เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง ศธ. จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน                
การดําเนินโครงการสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือมุ่งเน้นการดําเนินการใน 3 ด้านที่สําคัญ คือ               
(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ด้านการส่งเสริมการศึกษา เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน และการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา และ (3) ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่น้ัน ๆ ในการบริหาร
จัดการการศึกษาโดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการใน 5 ประเด็น ได้แก่ (1) การพัฒนาตามแนวนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลท้ังในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้เรียน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา 
(2) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – Based Curriculum)              
(3) การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษด้วยการจ้างครูชาวต่างชาติ (4) การพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาจีน และ                
(5) การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในกรอบวงเงิน
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ทั้งสิ้น 51,904.73 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) งบลงทุน 19,766.02 ล้านบาท สําหรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วัสดุอุปกรณ์ สื่อและสถานที่ให้เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องปฏิบัติการ
และแหล่งเรียนรู้ Coding STEM ห้องปฏิบัติการด้านภาษา (Sound Lab) และสนามกีฬา เป็นต้น (2) งบดําเนินงาน 
30,477.49 ล้านบาท สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ของผู้เรียน และกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เป็นต้น และ (3) งบรายจ่ายอ่ืน 1,661.22 ล้านบาท เพ่ือดําเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลในต่างประเทศ และการจัดทําเครื่องมือวัด
ประเมินผลระดับช้ันเรียนที่มุ่งเน้นวิทยาการคํานวณ และการออกแบบเทคโนโลยี เป็นต้น 
 
15. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 เอ เพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101                
สาย อําเภอร้องกวาง – น่าน ตอน บ้านห้วยแก๊ต – บ้านห้วยน้ําอุ่น จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529  [เรื่อง มติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เรื่อง การกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้ายมและน่าน และข้อเสนอแนะ
มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มนํ้า] และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 (เรื่อง ขอผ่อนผันใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ช้ันที่ 1 เอ เพ่ือก่อสร้างทางเพ่ือความมั่นคง) เพ่ือให้กระทรวงคมนาคม (คค.) โดยกรมทางหลวงใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 
เอ ดําเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อําเภอร้องกวาง – น่าน ตอน บ้านห้วยแก๊ต – บ้านห้วย
นํ้าอุ่น จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน (โครงการฯ) ตามท่ี คค. เสนอ ซึ่ง กก.วล. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) เพ่ือใช้ประกอบการดําเนินโครงการแล้ว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า 
  1. โครงการฯ เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาสายทางของโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 
4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) เพ่ือเป็นโครงข่ายถนนสายหลักในพ้ืนที่ภาคเหนือต้ังแต่จังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย แพร่ 
และน่าน ตามโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 หรือโครงการก่อสร้างทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 
(ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม – สาธารณรัฐประชาชน
จีน) ตามแนวทางหลวงอาเซียนหมายเลข 13 (AH 13) ซึ่งทางหลวงหมายเลข 101 เป็นสายทางหลักจากจังหวัดแพร่
ไปยังจังหวัดน่าน ในปัจจุบันมีปริมาณรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทางไปยังด่านห้วยโก๋นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในช่วงเทศกาลท่องเท่ียวจะมีปริมาณจราจรที่หนาแน่น เน่ืองจาก
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติขุนเขา อุทยานแห่งชาติแม่จริม อุทยาน
แห่งชาติดอยภูคา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันถนนดังกล่าวบางช่วงมีขนาดเป็น 2 ช่องจราจร สภาพเส้นทางเป็น
เขาคดเคี้ยว เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องทางจราจร  
   2. โครงการฯ มีจุดเริ่มต้นโครงการจากอําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ที่ กม. 183 + 750 (กม. 300 + 
049 ใหม่) และสิ้นสุดโครงการที่อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่ กม. 199 + 900 (กม. 316 + 199 ใหม่) ระยะทางรวม 
16.150 กิโลเมตร ใช้มาตรฐานช้ันทางพิเศษ ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) กว้างช่องจราจรละ 
3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เกาะกลางแบบยก (Raised Median) หรือแบบกําแพงคอนกรีต 
(Concrete Barrier) โดยโครงการฯ ตัดผ่านพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ จํานวน 1 จุด เริ่มต้นที่ กม. 199 + 700 
ถึง กม. 199 + 900 (กม. 315 + 999 ถึง กม. 316 + 199 ใหม่) รวมระยะทาง 200 เมตร 
  3. กรมทางหลวงได้จัดทํารายงาน EIA ภายใต้ชื่อโครงการทางหลวงหมายเลข 101 สาย อําเภอ 
ร้องกวาง – น่าน ตอน 2 เริ่มต้นที่ กม. 190 + 225 (กม. 306 + 524) ถึง กม. 200 + 400 (กม. 316 + 699 
ใหม่) รวมระยะทาง 10.175 กิโลเมตร (ซึ่งมีพ้ืนที่ทับซ้อนกับโครงการฯ) โดยได้ระบุว่า สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา
สูงชันและเป็นที่ราบสลับเนินเขา สภาพพ้ืนที่สองข้างทางเป็นป่า ป่าละเมาะ สวนไม้สัก และไร่ข้าวโพด มีพ้ืนที่ชุมชน
อยู่ตามแนวสองข้างทางในบางส่วน แนวโครงการตัดผ่านแหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญ 3 แห่ง ได้แก่ ห้วยแม่คํามี ห้วย
แม่สาคร และห้วยนํ้าอุ่น ผ่านพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าสาและป่าแม่สาครฝั่งซ้าย อีกทั้งตัดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 เอ จํานวน 2 จุด รวมระยะทาง 400 เมตร ได้แก่ (1) เริ่มต้นที่ กม. 199 + 700 ถึง กม. 199 + 900 
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(กม. 315 + 999 ถึง กม. 316 + 199 ใหม่) ระยะทาง 200 เมตร ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของโครงการฯ ที่ คค. 
นําเสนอมาในคร้ังน้ี และ (2) เริ่มต้นที่ กม. 200 + 200 ถึง กม. 200 + 400 (กม. 316 + 499 ถึง กม. 316 + 699 
ใหม่) ระยะทาง 200 เมตร ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวไม่เก่ียวข้องกับโครงการที่ คค. นําเสนอมาในครั้งน้ี โดยโครงการมีอัตรา
ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) ร้อยละ 15.37 
  4. กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบรายงาน 
EIA ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางบกและอากาศ (คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ) โดยให้กรมทางหลวงรับความเห็นของ กก.วล. ไป
พิจารณาดําเนินการในประเด็นความเหมาะสมของท่อลอดและทางระบายน้ํา รวมถึงการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเรื่องสัตว์ในระบบนิเวศและดําเนินการ ดังน้ี  
   4.1 ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในรายงาน EIA ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการฯ ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 อย่างเคร่งครัด 
   4.2 ให้ต้ังงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ เช่น 

องค์ประกอบ 
ที่เก่ียวข้อง 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามและตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรดิน - บํารุงรักษาโครงสร้างที่ช่วยในการป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของดินอย่างต่อเน่ือง 
- ดูแลพืชคลุมดินอยู่เสมอ หากพบว่าอยู่ในสภาพไม่
สมบูรณ์ให้ปลูกใหม่ทดแทน 

- สํารวจสภาพโครงสร้างป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน 
- สํารองสภาพพืชที่ปลูกคลุมดินไว้ 
- สํารวจสภาพรางรับนํ้าให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ

ชั้นคณุภาพลุม่น้ํา  
ชั้นที่ 1 เอ 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านท รัพยากร ดิน  คุณภาพ นํ้ าผิ ว ดิน  และ
นิเวศวิทยาทางนํ้าอย่างเคร่งครัด 
- กําหนดเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน ควบคุมผู้รับ
จ้างให้ดําเนินการก่อสร้างภายในเขตก่อสร้างที่
กําหนดไว้เท่าน้ัน และห้ามใช้พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่ม
นํ้าช้ันที่ 1 เอ ในการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ 

- 

การโยกย้าย 
และการเวนคนื 

- กําหนดให้มีขั้นตอนการจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง 
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ 
- จ่ายเงินภายใน 120 วัน นับแต่วันทําสัญญา

- 

 
   4.3 นําความเห็นของ กก.วล. เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาตามมาตรา 49 
และมาตร 51/6 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ต่อไป โดย 
กก.วล. ได้มีความเห็น ดังน้ี 
       4.3.1 การออกแบบท่อลอดและทางระบายนํ้าสําหรับสัตว์ป่าขนาดเล็กที่อาศัยและหา
กินตามพ้ืนดิน โดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลาน ควรมีการปรับขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับสัตว์ที่สํารวจพบในพ้ืนที่
โครงการและความเหมาะสมในการใช้งาน 
       4.3.2 ควรดําเนินการมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะเร่ืองสัตว์ในระบบนิเวศควรมีการสํารวจและติดตามอย่างต่อเน่ืองและชัดเจนมากกว่าปีละคร้ัง เน่ืองจากจะ
มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละฤดูกาล 
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  5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พิจารณาแล้วเห็นว่า พ้ืนที่บางส่วนได้ถูก
กําหนดเป็นพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ ดังน้ัน หาก คค. พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ 
ขอให้ คค. ดําเนินการผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529 และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 รวมทั้งดําเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขต
ลุ่มน้ําที่ได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน การบํารุงรักษาป่าธรรมชาติ 
การปลูกป่าทดแทน และการป้องกันการบุกรุกป่าจากการดําเนินโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิด
ดําเนินการ และขอให้ คค. ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  6. ในส่วนของงบประมาณ สํานักงบประมาณ (สงป.) ได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่า
ก่อสร้างโครงการฯ ในวงเงิน 1,093,900,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จํานวน 220,000,000 บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่เหลือ จํานวน 873,900,000 บาท 
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 ต่อไป 
 
16. เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2562/63 
(เพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สําปะหลัง ปี 2562/63 (เพ่ิมเติม) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ แล้วมีมติรับทราบประมาณการวงเงินชดเชย
ส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2562/63 และอนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 
เมษายน 2563 โดยอนุมัติในส่วนที่ขาดอยู่ จํานวน 454,292,431.18 บาท ประกอบด้วยวงเงินที่จ่ายให้เกษตรกร 
จํานวน 448,226,666.97 บาท และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     
(ธ.ก.ส.) จํานวน 6,065,764.21 บาท สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระต่องบประมาณนั้น ให้ ธ.ก.ส. จัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามผลการดําเนินงาน
จริงต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พณ. รายงานว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 มีมติ ดังน้ี  
  1. รับทราบผลการดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ธ.ก.ส. จ่ายเงิน
ชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง จํานวน 391,452 ครัวเรือน เป็นเงิน 4,764.516 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 50.46 ของวงเงินจ่ายขาดทั้งหมด คงเหลอืงบประมาณจ่ายขาด 4,677.826 ล้านบาท 
  2. รับทราบประมาณการวงเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก                
มันสําปะหลัง ปี 2562/63 สําหรับงวดที่เหลือ (งวดที่ 6 – 12) โดยคํานวณจากข้อมูลจํานวนเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับ
เงินชดเชยที่มีระยะเวลาเก็บเก่ียวต้ังแต่เดือนเมษายน – ตุลาคม 2563 ของกรมส่งเสริมการเกษตร และประมาณ                
การราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจากราคารับซื้อหัวมันสําปะหลังสด เช้ือแป้ง 25% ของผู้ค้าท้องถิ่นในจังหวัดที่เป็นแหล่ง
ผลิตสําคัญจํานวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา กําแพงเพชร ชัยภูมิ กาญจนบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี 
กาฬสินธ์ุ และชลบุรี เฉลี่ยรายเดือนของปี 2562 ที่ต้องใช้วงเงินประมาณ 5,126.053 ล้านบาท ซ่ึงวงเงินชดเชย              
ที่ได้รับอนุมัติไว้จํานวน 9,442.343 ล้านบาทไม่เพียงพอ โดยมีงบประมาณส่วนขาดจํานวน 448.227 ล้านบาท 
  3. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ นบมส. นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณ
เพ่ิมเติม 
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17. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 (คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ  ครั้งที่ 1/2563 ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธาน
กรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
  1. วาระเพื่อทราบ  
   1.1 ร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2580 (National Space Master 
Plan 2020-2037)  
   คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2560 มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 หรือ ร่างแผนแม่บทอวกาศ
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และส่งให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณา โดย
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี  1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาอวกาศ  ให้ความสําคัญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
และมีการจัดทําแนวทางการพัฒนากําลังคน 2) การกําหนดตัวช้ีวัด ให้ทบทวนการกําหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจน
มากย่ิงขึ้น 3) กลไกการขับเคลื่อน กําหนดให้มีการดําเนินการแบบบูรณาการ  ภายใต้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน    
   มติที่ประชุม 
   รับทราบความคืบหน้าการดําเนินการร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติฯ ทั้งน้ี สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติฯ                
ตามข้อเสนอแนะของสภาพัฒนาฯ ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนต่อไป  
   1.2 รา่งพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ....  
   คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2561 มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... ฉบับแก้ไขโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งขาติ โดยสาระสําคัญของการปรับปรุงแก้ไขร่างดังกล่าวคือ มีการ
จัดต้ัง 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทด้านการจัดทํานโยบาย                
ด้านกิจการอวกาศของประเทศ  และสํา นักงานกํากับกิจการอวกาศแห่งชาติ  ซึ่ งทํ าหน้าที่ เลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ  
   มติที่ประชุม   
   รับทราบการดําเนินการร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. .... และให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ และเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ               
ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติต่อไป 
   1.3 การดําเนินการเร่ือง สํานักงานประสานงานภูมิภาคของ The United Nations 
Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) ในประเทศไทย  (Regional Liaison Office : RLO)   
   คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 
2561 มีมติเห็นชอบให้มีการต้ังคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดต้ังสํานักงานประสานงานภูมิภาคของ UNOOSA                
ในประเทศไทย หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีข้อคิดเห็นในการจัดต้ัง RLO 2 ประเด็น ดังน้ี  1) กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) มีความกังวลในเรื่องความย่ังยืนของ RLO ภายหลังจาก 3 ปีแรก  (ประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณ                 
เต็มจํานวน 3 ปีแรก) ซึ่ง UNOOSA ปฏิเสธท่ีจะจัดทําแผนความย่ังยืนภายหลัง 3 ปี 2) การให้มีหน่วยงานเพ่ือรับเงิน
งบประมาณ ตามกระบวนการของการรับงบประมาณ โดยให้สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)  รับเป็นหน่วยงานในการรับงบประมาณเพ่ือการดําเนินการของ RLO ไปพลางก่อน   
   มติที่ประชุม รับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ                 
ไปดําเนินการก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติต่อไป 
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   1.4 ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดตลาดในระดับรัฐ (State Level) ของนโยบาย
การพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ (Landing Rights)  
   คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (5 มีนาคม 2562) เห็นชอบในหลักการร่างนโยบายการพิจารณา
อนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ และให้ ดศ. รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป โดย ดศ. ได้เชิญผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย  กระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) เข้าร่วมการประชุมเพ่ือพิจารณาให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นแนวทางการ
จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดตลาดให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ   
   มติที่ประชุม รับทราบการดําเนินการต่อร่างหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดตลาดในระดับ
รัฐ (State Level) ของนโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ (Landing Rights)  
ทั้งน้ี ร่างดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติต่อไป  
   1.5 ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการ
ในประเทศ 
   คณะกรรมการ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 โดยมีสาระสําคัญของร่างดังกล่าว เช่น ขอบเขตบังคับใช้คุณสมบัติผู้ขอรับอนุญาต 
รูปแบบการอนุญาต เง่ือนไขด้านความมั่นคง  
   มติที่ประชุม   รับทราบร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ ทั้งน้ี ประกาศ
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ       
วิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  
   1.6 แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ  
   ดศ. ได้ลงนามจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินโครงการ
บริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาการดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (ที่ปรึกษาโครงการ)  โดย
มีระยะเวลาดําเนินโครงการ 270 วัน (สิ้นสุด ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563) ปัจจุบันที่ปรึกษาโครงการ ได้เสนอ
ทางเลือก เป็น 4 กรณี ได้แก่ 1) กรณีที่ ดศ. ดําเนินงานเอง 2) กรณีที่ ดศ.มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนินงาน 
3) กรณีที่ให้เอกชนรายเดิมดําเนินงาน และ 4) กรณีเปิดประมูลเพ่ือคัดเลือกเอกชนรายใดรายหนึ่งดําเนินการ                 
ซึ่งที่ปรึกษาโครงการเสนอแนะให้ ดศ. ดําเนินการในรูปแบบการให้บริการภาครัฐสู่ภาครัฐ (G2G)  โดยพิจารณา
มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ดศ. [บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)] เข้ามาบริหารจัดการดาวเทียมทั้ง   
3 ดวงที่มีอายุเหลืออยู่หลังสิ้นสุดสัญญาฯ (ดาวเทียมไทยคม 4 ไทยคม 5 และไทยคม 6) ซึ่งสามารถดําเนินการได้ตาม
มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  
   มติที่ประชุม  รับทราบแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาดําเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทําประโยชน์ที่รัฐจะได้รับ โดยเปรียบเทียบประโยชน์ 
(รายได้) ของแต่ละทางเลือกในการบริหารจัดการดาวเทียม และเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีตามลําดับต่อไป  
   1.7 กรณีขัดข้องทางเทคนิคของดาวเทียมไทยคม 5 
   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้แทน ดศ. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม)  ในประเด็นข้อสัญญาฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  กรณีการขัดข้องของดาวเทียมไทยคม 5 โดยมี
ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน 
กสทช. ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุป ดังน้ี 1) คู่สัญญามีหน้าที่จะต้องจัดสร้างดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5                 
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ตามข้อกําหนดของสัญญาฯ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมดาวเทียมได้ 2) ดศ. ควรเร่งตรวจสอบเง่ือนไขการรับเงิน             
ค่าสินไหมทดแทนตามกรธรรม์ประกันภัยของดาวเทียมไทยคม 5 3) เห็นควรให้ ดศ. มีหนังสือถึง บริษัท ไทยคม 
จํากัด (มหาชน) เพ่ือจัดส่งแผนการดําเนินการตามข้อกําหนดของสัญญาฯ โดยให้ ดศ. พิจารณาโดยด่วน และ                 
4) เห็นควรให้ ดศ. มีหนังสือหารือ  สคก. อีกช้ันหน่ึงเมื่อได้ข้อสรุปการดําเนินการตามข้อกําหนดของสัญญาฯ                 
และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป   
   มติที่ประชุม รบัทราบกรณีขดัข้องทางเทคนิคของดาวเทียมไทยคม 5  ทั้งน้ี ดศ. ได้
ดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางาน 2 คณะ คือ 1) คณะทํางานพิจารณาข้อกฎหมายในการปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานกรณี
ดาวเทียมไทยคม 5 2) คณะทํางานตรวจสอบทางเทคนิคกรณีการขัดข้องของดาวเทียมไทยคม 5  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ลงนามในคําสัง่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563  
  2. วาระเพื่อพิจารณา 
  การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินการเฝ้าระวังและ                
บริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ (Space Situational Awareness and Space Traffic Management)  
  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินการ
เฝ้าระวัง และบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ โดยมีรองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานกรรมการ                 
ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นกรรมการ ผู้อํานวยการศูนย์กิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 1) จัดทํานโยบายและแผนการ
ดําเนินการเฝ้าระวัง   และบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศของประเทศ ครอบคลุมทุกมิติ รวมท้ัง กฎ ระเบียบ 
งบประมาณ บุคลากรและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 2) จัดทําข้อเสนอแนะในการกําหนดหน่วยงานเพ่ือดําเนินการติดตาม               
เฝ้าระวังและบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศได้อย่างต่อเน่ืองและติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือรายงาน              
ต่อคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 3) แต่งต้ังคณะทํางานหรือชุดปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่และ 4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติมอบหมาย   
   มติที่ประชุม เห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือจัดทํานโยบายและแผนการ
ดําเนินการเฝ้าระวังและบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามที่                 
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ  
 
18. เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม .) เสนอ                 
มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
  1. การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบร่วมกับภาคีเครือข่าย  
  สาระสําคัญ  
  พม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพ้ืนที่เย่ียมบ้านให้กําลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจาก
เหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งประเมินสภาพปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือ 68 ครอบครัว ซึ่งสรุปปัญหา
และความต้องการ ดังน้ี  
   - ด้านเศรษฐกิจ  มีผู้ได้รับผลกระทบอยู่ในภาวะว่างงานและไม่มีอาชีพ  17 ราย  ไม่มีทุน
ประกอบอาชีพ  6 ราย และมีภาระหน้ีสิน 6 ราย เป็นเงิน 3,284,000 บาท โดยเป็นหน้ีของสถาบันการเงิน 
   - ด้านสุขภาพ  มีผู้ได้รับผลกระทบรักษาตัวในโรงพยาบาล 4 ราย (โรงพยาบาลตํารวจ               
1 ราย และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3 ราย) ซึ่งเป็นผู้มีภาวะเสี่ยงเป็นผู้พิการ  
   - ด้านจิตใจ  มีผู้ได้รับผลกระทบมีปัญหาด้านจิตใจ 25 ราย เช่น มีอาการเครียด มีภาวะ
ซึมเศร้า  มีอาการหวาดระแวง จําเป็นต้องได้รับการดูแลด้านจิตใจ โดย พม. ได้ประสานจิตแพทย์จากโรงพยาบาล
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มหาราชนครราชสีมา เพ่ือดูแลผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว มีผู้ได้รับผลกระทบที่มีอาการดีขึ้น ซึ่งแพทย์อนุญาตให้กลับ
บ้านได้ 22 ราย ทั้งน้ี มีการติดตามฟ้ืนฟูทางด้านจิตใจอย่างต่อเน่ืองและประสานส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน  เพ่ือติดตามผลต่อไป  
   - ด้านที่อยู่อาศัย  มีผู้ได้รับผลกระทบ 12 ราย  โดยไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง 6 ราย และ                
มีสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม  ไม่มั่นคง และมีที่อยู่อาศัย ซึ่งมีผู้พิการและผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยและจําเป็นต้องปรับปรุง
สภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 6 ราย  
   - ด้านการศึกษา   มีสมาชิกครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบที่ขาดแคลนเงินเพ่ือใช้จ่ายใน
การศึกษา 27 ราย  
   - ด้านงานยุติธรรม มีผู้ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือด้านคดีความ 3 ราย และ
เรียกร้องสิทธิ 7 ราย  
   - ด้านครอบครัวและสังคม จากเหตุการณ์ฯ มีสตรีหม้าย 5 ราย บุรุษหม้าย 1 ราย และ
เด็กกําพร้า 6 ราย โดยจําแนกเป็น กลุ่มเด็กปฐมวัย 0-6 ปี  1 ราย วัย 7-12 ปี 2 ราย  อายุ 13-15 ปี 2 ราย และ               
15 ปี ขึ้นไป 1 ราย  นอกจากน้ี  มีเด็กที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจและเตรียมความพร้อม เพ่ือใช้ชีวิตอยู่กับญาติพ่ีน้อง
หรือครอบครัวใหม่ 1 ราย  
  2. การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตโดยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และ
ครอบครัว   
  สาระสําคัญ 
   - การช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  ได้แก่  เงินสงเคราะห์เด็กใน
ครอบครัวยากจน 23 ราย รายละ 1,000 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กรณีฉุกเฉินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (ทั้งภายในจังหวัดนครราชสีมาและต่างจังหวัด) 27 ราย  รายละ 10,000 บาท 
เป็นเงิน 270,000 บาท กรณีผู้บาดเจ็บ (ทั้งภายในจังหวัดนครราชสีมาและต่างจังหวัด)  68 ราย รายละ 5,000 บาท 
เป็นเงิน 340,000 บาท  
   - การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ขอรับการสนับสนุนเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ซึ่งเป็นบุตรของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ 8 ราย  เป็นเงิน 22,500 
บาท  
   - การช่วยเหลือเป็นสิ่งของ ได้แก่  สิ่งของจําเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค การมอบ                
พวงหรีดในนาม พม. ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 27 ราย และการมอบกระเช้าในนาม พม. ในการเย่ียมให้กําลังใจ
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 32 ราย  
   - การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย  ได้แก่ การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 6 ราย และการปรับปรุง
สภาพที่อยู่อาศัย 6 ราย  
   - การประสาน ส่ ง ต่อหน่ วยงานที่ เ ก่ี ยวข้ อ ง   ไ ด้ แ ก่  สํ า นั ก ง านศึ กษา ธิก า ร                 
จังหวัดนครราชสีมา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 กองพันทหารราบ มณฑลทหารที่ 21 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  ธนาคารออมสิน  สาขาหัวทะเล  ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สํานักงานจัดหางาน จังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา  
 
19. เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และข้อเสนอ
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบมติคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
(ศปถ . )  ในการประชุม ครั้ งที่ 1/2563 เมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้ ง 2 ข้อตามที่ รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน เสนอ ดังน้ี  
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  1. รับทราบสรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 
และข้อเสนอเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน  
  2. เห็นชอบให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนและขับเคลื่อนการดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ศปถ. ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และรายงาน
ความคืบหน้าในการดําเนินการต่อคณะกรรมการ ศปถ. อย่างต่อเน่ือง  
  และให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนรับความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. ศูนย์อํานวยความปลอดภัยทางถนนเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563                 
(รวม 7 วัน) และเห็นชอบให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และขับเคลื่อนการดําเนินการ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการต่อคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนตามมติคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่                 
12 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปได้ดังน้ี  
ตารางเปรียบเทียบสถิติต่าง ๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 (รวม 7 วัน) และปี 2562 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ผลเปรียบเทียบป ี2563 กับปี 2562 
จํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 3,791 3,421 ลดลง ร้อยละ  7.91 (370 ครั้ง) 
จํานวนผู้บาดเจ็บ (ราย) 3,892 3,499 ลดลง ร้อยละ 10.09 (393 ราย) 
จํานวนผู้เสียชีวิต (ราย)  463 373 ลดลง ร้อยละ 19.43 (90 ราย) 
 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทีส่าํคัญ เช่น  

รายการ สถิติ 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ด่ืมแล้วขับ ร้อยละ 32.68 รองลงมา คือ การขับรถเร็ว        

เกินกว่ากฎหมายกําหนด ร้อยละ 29.00  
สาเหตุการเสียชีวิตสูงสุด  ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด ร้อยละ 42.90 

รองลงมา คือ ด่ืมแล้วขับ ร้อยละ 28.86 
ประเภทยานพาหนะที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต
สูงสุด  

รถจักรยานยนต์ (อุบัติเหตุ ร้อยละ 79.97 และ เสียชีวิต 
ร้อยละ 76.94)

ทั้งน้ี ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนได้ดําเนินการจัดประชุมถอดบทเรียนการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทําข้อเสนอเพ่ือขับเคลื่อนงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนและกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในระยะต่อไป พร้อมทั้งมอบหมายให้
หน่วยงานที่เก่ียงข้องดําเนินการโดยแบ่งออกเป็น 4 มาตรการสําคัญ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  

มาตรการ หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหลัก  
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย (1) ดําเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและกําหนดเป้าหมายในการตรวจจับและ
ดําเนินคดีกลุ่มเสี่ยงหลักให้ชัดเจน และ (2) กําหนดแนวทางปฏิบัติของ
พนักงานสอบสวนในการตรวจวัด แอลกอฮอล์ผู้ขับขี่กรณีเกิดอุบัติเหตุที่มี
ผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตทุกรายให้เป็นรูปธรรม

สํานักงานตํารวจแห่งชาติและกรมการ
ขนส่งทางบก 

2. การสร้างจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  โดย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก และส่งเสริมให้มีการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา และการปรับวิธีการหรือหลักสูตรในการอบรม
ขอรับใบอนุญาตขับขี่ 

ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง  
กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง
ชนบท) กระทรวงมหาดไทย  
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(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ  

3. การลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดล้อม (1) ตรวจสอบ 
วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในสายทางท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบเพ่ือกําหนดมาตรการ หรือดําเนินการแก้ไขปัญหาในบริเวณท่ี
เป็นความเสี่ยงให้เกิดความปลอดภัย (2) กําหนดมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหากรณีการชนท้ายรถบรรทุกขณะขับหรือขณะจอดบนไหล่
ทาง  การติดสติกเกอร์สะท้อนแสงที่มีมาตรฐาน และ (3) จัดทําคู่มือ
มาตรฐานงานก่อสร้างทาง โดยให้คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้
ถนนทุกกลุ่ม  

กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง  
กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง
ชนบท)  กระทรวงมหาดไทย                 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

4. ด้านบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล (1) ผลักดันให้การ
สวมหมวกนิรภัยในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และการแก้ปัญหาการขับขี่ด้วย
ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด  (2) จัดทําแนวทางการใช้
งบประมาณท้องถิ่นเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (3) พัฒนากลไกลการ
จัดการทั้งด้านบุคลากร ด้านข้อมูล ด้านการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุ
กรณี เ กิดอุบั ติ เหตุทางถนนที่มีผู้ เสีย ชี วิตให้มีประสิท ธิภาพ  และ  
(4) กําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนให้เป็นรูปธรรมและเกิดความต่อเน่ือง 

ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และสํานักงานตรวจ
แห่งชาติ 

 
20. เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบดังนี้   
  1. รับทราบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570) 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป และในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   
  2. ให้คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570) และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้องตามอํานาจหน้าที่ ทั้งน้ี  ให้ดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบและ            
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามการดําเนินงานตาม
มาตรการฯ เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรมได้จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570) เพ่ือวางกรอบแนวทางการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  โดยการจัดทําแผนดังกล่าวได้
มีการสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและนําความเห็นมาปรับปรุงเพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติการฯ และ
นําเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศพิจารณาเห็นชอบแล้ว รวมทั้ง
นําเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่                 
4 ธันวาคม 2560 โดยแผนปฏิบัติการฯ มีรายละเอียด ดังน้ี  
 
 
 



27 

 

วิสัยทัศน ์: ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย :  
1. สินค้า Commodity  เช่น กลุ่มข้าวและธัญพืช กลุ่มปศุสัตว์ ประมง กลุ่มผักผลไม้  กลุ่มเคร่ืองปรุงรส อาหาร
พร้อมรับประทาน/เกษตรอินทรีย์/เคร่ืองด่ืมสุขภาพ (Healthy drinks) รวมถึงสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ทันสมัย/  
บรรจุภัณฑ์ฉลาด รวมถึงอาหารที่ยกระดับด้วยการคัดแยกเกรด 
2. สินค้าอนาคต Future Food  เช่น อาหารสุขภาพและอาหารฟังก์ชัน (Healthy and Functional Food)  
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ  อาหารใหม่ (Novel Food) อาหารและวัตถุดิบเพ่ือผลิตอาหารคุณภาพสูง  
และธุรกิจเก่ียวเน่ืองเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร  เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน
นวัตกรรมอาหาร เป็นต้น  
มาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการ 4 มาตรการ :  

มาตรการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1) มาตรการสร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธ์ุใหม่ (Food Warrios)  
เป็นมาตรการสร้างผู้ประกอบอาหารรุ่นใหม่ให้มีนวัตกรรมอาหาร
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการที่ใช้ฐานความรู้และทักษะเพ่ือให้เป็น
พลังขับเคลื่อนหลักในการสรา้งมูลค่าเพ่ิม  สร้างงาน สร้างรายได้ และ
สร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจไทย โดยให้ความสําคัญกับการผลิตอาหาร
อนาคต  (Future Food)   เช่น อาหารสุขภาพ  (Healthy Foods)  
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ  (Food Biotechnology 
Products)  และอาหารใหม่ (Novel Food)   

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

2,100.02

2) มาตรการสร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต (Future Food Innovation)  
เป็นมาตรการยกระดับนวัตกรรมอาหารอนาคตสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
โดยสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของ
ไทย 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

3,839.94

3) มาตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจ  (New Marketing Platform)           
เป็นมาตรการเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศผ่าน
แพลตฟอร์ม (Platform)  ที่เหมาะสมกับผูผ้ลิตทุกระดับให้อุตสาหกรรม
อาหารไทยมีบทบาทในตลาดโลก  โดยการเช่ือมโยงสู่ภาคการผลิต 
การค้าสู่สากล  รวมถึงการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วย
วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์และเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์อาหารกับ         
การท่องเที่ยว  

กระทรวงพาณิชย์ 350.00

4) มาตรการสร้างปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(Enabling) เป็นมาตรการสร้างปัจจัยเอ้ือสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 
Business)  ทีจ่ะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต 
ยุติธรรม รับผดิชอบต่อสาธารณะ  และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน       
ในการพัฒนาประเทศ 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

382.00

งบประมาณ : ประจําปี (ปี 2563 – 2566) ภายใต้งบบูรณาการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของแต่ละ
หน่วยงาน จํานวน 6,671.96 ล้านบาท  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 
1) ภาพรวมของประเทศ  - ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตในอาเซียนใน ปี 2570 

- ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ของประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลก  
2) เศรษฐกิจของประเทศ - ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

อาหารของไทยเพ่ิมขึ้นเป็น 1.42 ล้านล้านบาท 
- รายได้ในธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมอาหารเพ่ิมขึ้น 4.5 ล้านล้านบาท  
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี  
- เกิดการลงทนุใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ 0.48 ล้านลา้นบาท  
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี 

กลไกการดําเนินการ : ใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนโดยผ่านคณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) * ในการกํากับการดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ  ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบ รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใต้มาตรการดังกล่าว เพ่ือให้มี
การบูรณาการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ 
หมายเหตุ :* เป็นคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2551 นายกรัฐมนตรีหรอืรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรฐัมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการและผู้อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 
21. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (กนช.) เสนอ
ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประชุม กนช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามมติ กนช. และข้อสั่งการประธานกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมฯ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
  1. เรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง 
      1.1 รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. ทั้ง 5 คณะ และให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องรับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และข้อสั่งการเพ่ิมเติมของประธาน กนช. ไปพิจารณาดําเนินการ 
      1.2 รับทราบความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่เสนอในคณะรัฐมนตรี และงานนโยบายที่
นายกรัฐมนตรีตรวจพ้ืนที่ ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562-7 มกราคม 2563 จํานวนทั้งสิ้น 27,969 โครงการ วงเงิน 
32,392.95 ล้านบาท 
      1.3 รับทราบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (เพ่ิมเติม) 
ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการขนาดเล็ก และคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด ทั้ง 76 
จังหวัด และให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัด โดยให้เพ่ิมเติมปลัดจังหวัด ใน
คณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัดดังกล่าว 
      1.4 รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการลุ่มนํ้า ครั้งที่ 1/2563 และให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องรับความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการลุ่มนํ้าไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  2. เรื่องเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง 
      2.1 แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) กนช. ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ 2 เรื่อง ดังน้ี 
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   (1) แผนหลักการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชนของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยได้
คัดเลือกพ้ืนที่ จํานวน 715 พ้ืนที่ชุมชน และได้ดําเนินการแล้ว 166 พ้ืนที่ชุมชน คงเหลือที่ต้องดําเนินการอีก 549 
พ้ืนที่ชุมชน นอกจากน้ี ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันนํ้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับพ้ืนที่เสี่ยงนํ้า
ท่วม (Area Based) ของ สทนช. โดยพิจารณาตามความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาน้ําท่วม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 
 

ระยะ (พ.ศ.) พื้นทีชุ่มชน (ชุมชน/ไร่) ประมาณการวงเงิน 
(ล้านบาท) ผู้ได้รับผลประโยชน ์

ระยะเร่งด่วน (ปี 2564-
2565) 

52 ชุมชน 
(260,000 ไร่)

17,675 320,000 ครัวเรือน 
(980,000 คน) 

ระยะกลาง (ปี 2566-
2570) 

157 ชุมชน 
(360,000 ไร)่

43,128 720,000 ครัวเรือน 
(2.17 ล้านคน) 

ระยะยาว (ปี 2571 เป็น
ต้นไป) 

340 ชุมชน 
(9.13 ล้านไร)่

- 5.48 ล้านครัวเรือน 
(12.26 ล้านคน) 

    มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการแผนหลักการป้องกันนํ้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนของกรม
โยธาธิการและผังเมือง และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนําความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไปพิจารณดําเนินการ 
   (2) โครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) จํานวน 6 
โครงการ 
 

โครงการ วงเงิน (ล้านบาท) 
(1) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช 253.14
(2) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขาด่านช้าง 202.47
(3) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ. สาขานครศรีธรรมราช (อบต.ท่าเรือ) 42.96
(4) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ. สาขานครศรีธรรมราช (ทต. 
การะเกด) 

33.05

(5) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขาเพชรบูรณ์-หล่มสัก 1,567.86
(6) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขาสมุทรสาคร-นครปฐม 9,351.79
ทั้งน้ี เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น 475,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถให้บริการผู้ใช้นํ้า
เพ่ิมขึ้นอีก 126,750 ราย (ประมาณ 305,625 คน) 
    มติที่ประชุม 
    (1) เห็นชอบในหลักการโครงการเพ่ือการพัฒนา ปี 2563 ของ กปภ. (เพ่ิมเติม) 
จํานวน 6 โครงการ วงเงิน 11,451.56 ล้านบาท 
    (2) เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าสํารอง เพ่ือรองรับ
โครงการเพ่ือการพัฒนา ของ กปภ. ปี 2563 (เพ่ิมเติม) 3 แห่ง วงเงินรวม 346.40 ล้านบาท 
    (3) ให้ กปภ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นําความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และ กนช. ไปพิจารณาดําเนินการ 
    ข้อสั่งการเพิ่มเติมของประธาน กนช. ให้ กปภ. เตรียมแหล่งนํ้าสํารองไว้สําหรับ
การผลิตนํ้าประปาทุกแห่ง 
      2.2 โครงการขนาดใหญ่และโครงการสําคัญ กนช. ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ 2 เรื่อง 
ดังน้ี 
   (1) โครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2563 ของ กปภ. (เพิ่มเติม) วงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขาเพชรบูรณ์-หล่มสัก วงเงิน 1,567.86 ล้านบาท และ              
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2) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขาสมุทรสาคร-นครปฐม วงเงิน 9,351.79 ล้านบาท เมื่อทั้ง 2 โครงการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น 456,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และสามารถให้บริการผู้ใช้นํ้าเพ่ิมขึ้นอีก 
114,300 ราย (ประมาณ 273,367 คน) 
   มติที่ประชุม 
   (1) เห็นชอบในหลักการโครงการเพื่อการพัฒนาของ กปภ. ปี 2563 (เพ่ิมเติม) จํานวน             
2 โครงการ วงเงินรวม 10,919.66 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขา
เพชรบูรณ์-หล่มสัก วงเงินรวม 1,567.86 ล้านบาท 2) โครงการก่อสร้างปรับปรุง ขยาย กปภ. สาขาสมุทรสาคร-
นครปฐม วงเงินรวม 9,351.79 ล้านบาท และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบโครงการต่อไป 
   (2) เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าสํารองเพ่ือรองรับโครงการเพ่ือ
การพัฒนาขนาดใหญ่ ของ กปภ. ปี 2563 (เพ่ิมเติม) วงเงินรวม 244.36 ล้านบาท 
   (3) ให้ กปภ. นําความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และ                
โครงการสําคัญไปพิจารณาดําเนินการ 
   (2) โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ของกรมชลประทาน เป็น
โครงการที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าและการจัดการทรัพยากรน้ํารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ปี 2563-2580 และสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สามารถ
เพ่ิมแหล่งเก็บนํ้าต้นทุนได้ 19.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งนํ้าเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่เพาะปลูกกว่า 10,000 ไร่ และในพ้ืนที่ 
EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ปีละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพ
การผลักดันนํ้าเค็มในแม่นํ้าบางปะกง ประมาณ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญของอําเภอท่าตะเกียบ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ของกรมชลประทาน วงเงินรวม 1,880 ล้านบาท และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบให้ดําเนินโครงการ
ต่อไป 
      2.3 การเพิ่มปริมาณการผันน้ําจากลุ่มแม่น้ํากลอง มาลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
(ป้องกันน้ําเค็มรุกตัว) อีก 500 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ในฤดูแล้งปี 2562/2563 โดย
คณะอนุกรรมการอํานวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีความเห็นดังน้ี 
   (1) เห็นชอบในหลักการผันนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองเพ่ิมจากแผนการจัดสรรนํ้าเดิมอีก 500 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยให้เสนอ กนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
   (2) ให้ สทนช. นําความเห็นเพ่ิมเติมของคณะกรรมการลุ่มนํ้าไปพิจารณาดําเนินการให้เป็น
รูปธรรม 
   (3) ให้กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการประปานคร
หลวง (กปน.) บริหารจัดการนํ้าอย่างรอบคอบ และเฝ้าระวัง มิให้เกิดการสูญเสียนํ้าระหว่างการผันนํ้า 
   (4) ให้ กปน. พิจารณาเพ่ิมประสิทธิภาพการลําเลียงนํ้าคลองประปาเต็มศักยภาพคลอง 
   มติที่ประชุม 
   (1) เห็นชอบในหลักการผันนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลองเพ่ิมจากแผนการจัดสรรนํ้าเดิมอีก 500 
ล้านลูกบาศก์เมตร 
   (2) ให้กรมชลประทาน กฟผ. กปน. และ สทนช. นําความเห็นของคณะอนุกรรมการ
อํานวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า คณะกรรมการลุ่มนํ้าแม่กลอง และ กนช. ไปพิจารณาดําเนินการ 
   ข้อสั่งการเพ่ิมเติมของประธาน กนช. 
   (1) ให้ สทนช. จัดทําแผนระยะยาวรองรับสถานการณ์นํ้าแล้ง และแก้ไขปัญหาที่ทําให้นํ้าใน
แม่นํ้าและนํ้าประปากร่อยด้วย 
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   (2) การผลิตนํ้าประปาหมู่บ้านแต่ละแหล่ง ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เตรียมแหล่งนํ้าสํารอง
ไว้ด้วย และให้ กปภ. ที่อยู่ใกล้ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาพิจารณานําความเห็นของ กนช. ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้อง 
  3. เรื่องอ่ืน ๆ 1 เรื่อง  
  แผนการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกพืช ฤดูฝนปี 2563 คณะอนุกรรมการอํานวยการด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบแผนการส่งนํ้าให้
พ้ืนที่ลุ่มตํ่าบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เพ่ือการเพาะปลูก จํานวน 265,000 ไร่ โดยใช้นํ้า 
310 ล้านลูกบาศก์เมตร และแผนการส่งนํ้าในพ้ืนที่ชลประทานทุกลุ่มนํ้า ได้แก่ 1) ลุ่มนํ้าที่สามารถส่งนํ้าเพ่ือการ
เพาะปลูกข้าวนาปีได้ ทั้งหมด 12 ลุ่มนํ้า 2) ลุ่มนํ้าที่ไม่สามารถส่งนํ้าเพ่ือการเพาะปลูกข้าวนาปีได้ ทั้งหมด 8 ลุ่มนํ้า 
และ 3) ลุ่มนํ้าที่ส่งนอกภาคการเกษตร ทั้งหมด 3 ลุ่มนํ้า 
   มติที่ประชุม 
   (1) เห็นชอบแผนการส่งนํ้าฤดูฝน ปี 2563 ของทุ่งบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่             
1 เมษายน 2563 เพ่ือการเพาะปลูก จํานวน 265,000 ไร่ โดยใช้นํ้า 310 ล้านลูกบาศก์เมตร 
   (2) เห็นชอบในหลักการแผนการส่งนํ้าฤดูฝนในพ้ืนที่ชลประทานทุกลุ่มนํ้า ประกอบด้วย              
1) ลุ่มนํ้าที่สามารถส่งนํ้าชลประทานเพ่ือการเพาะปลูกข้าวนาปีได้ จํานวน 12 ลุ่มนํ้า 2) ลุ่มนํ้าที่ไม่สามารถส่งนํ้า
ชลประทานเพ่ือการเพาะปลูกข้าวนาปีได้ จํานวน 8 ลุ่มนํ้า (ใช้นํ้าฝน) และ 3) ลุ่มนํ้าที่ส่งนํ้านอกภาคการเกษตร 
จํานวน 3 ลุ่มนํ้า 
   ข้อสั่งการเพ่ิมเติมของประธาน กนช.  
   (1) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําความเห็นของคณะอนุกรรมการอํานวยการด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
   (2) หากสภาพอากาศพร้อม ให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือ                
ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้ทันทีและตลอดเวลา 
    
22.  เรื่อง มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ รับทราบ อนุมัติ และเห็นชอบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะ
วิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอดังน้ี 
    1. รับทราบ 
      1.1 การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะ
วิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ คนละ 1,000 บาท จํานวน 1 ครั้ง 
จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนคณุภาพชีวิตคนพิการ (กองทุนฯ)  
      1.2 การพักชําระหน้ีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้เงินจากกองทุนฯ เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน (เมษายน 2563 – มีนาคม 2564) 
      1.3 คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพ่ือประกอบอาชีพ 
(เป็นกรณีพิเศษ) ในสภาวะ COVID – 19 ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ําประกัน ไม่มีดอกเบ้ีย 
ผ่อนชําระภายใน 5 ปี ปลอดชําระหน้ีในปีแรกต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน – 30 กันยายน 2563 
    2. อนุมัติ  
      2.1 ภายหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคนพิการที่มีสิทธิรับเงินตาม
มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID – 19 (ตามข้อ 1.1) กับกรม



32 

 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้ว ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมือง
พัทยาส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง 
      2.2 ให้กรมบัญชีกลางทําหน้าที่จ่ายเงินให้คนพิการตามข้อ 2.1 โดย  
     - กรณีมีบัญชีเงินฝากธนาคารให้โอนเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง 
     - กรณีคนพิการไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กทม. และเมืองพัทยา เพ่ือดําเนินการจ่ายเงินให้กับคนพิการในพ้ืนที่ต่อไป 
     3. เหน็ชอบการทบทวนมตคิณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2563 เรือ่ง การปรับ
สวัสดิการเบีย้ความพิการ  โดยเห็นชอบในหลักการให้ปรบัสวัสดิการเบ้ียความพิการ ให้แก่ผู้ถือบัตรประจําตัวผู้พิการ 
ที่อายุไม่เกิน 18 ปี จํานวน 1.2 แสนคน จากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป  เพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 28 มกราคม 2563 ทีม่มีติเห็นชอบเพ่ิมสวัสดิการเบ้ียความพิการ 
เป็น 1,000 บาท แก่ผู้ถือบัตรประจําตัวผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้ตํ่ากว่า 1 แสนบาทต่อปี) 
จํานวน 1 ล้านคน 
    สาระสําคัญของเร่ือง 
    พม. รายงานว่า 
    1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ขยายวงกว้างขึ้น ทําให้ประเทศ            
ต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสขุภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือ COVID – 19  ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและความเป็นอยู่สุขภาพของประชาชนจํานวนมาก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศในทางตรงและทางอ้อม นอกจากน้ียังมีมาตรการควบคุมและการสั่งปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อคนพิการที่เปน็กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะท่ีประกอบอาชพีอิสระ อาทิ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ค้าขาย 
หมอนวด ผู้แสดงความสามารถในทีส่าธารณะ เป็นต้น 
    2. จากเหตุผลตามข้อ 1 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงได้มีการหารือ
ร่วมกับองค์กรคนพิการระดับชาติและผู้แทนคนพิการ เพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ประชุมฯ ได้มีมติ ดังน้ี 
    2.1 รับทราบ 2 เรื่อง ได้แก่ 
     2.1.1 สรุปการประชุมหารือมาตรการช่วยเหลือเยียวยาสําหรับคนพิการในภาวะ
วิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID – 19   
     2.1.2 มาตรการพักชําระหน้ีเงินกู้ยืมประกอบอาชีพอิสระ (ได้แก่ ขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ค้าขาย หมอนวด เป็นต้น) ของกองทุนฯ สําหรับคนพิการและผู้ดูแล เป็นระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่เดือน
เมษายน 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564  
    2.2 เห็นชอบ 3 เรื่อง ได้แก่ 
     2.2.1 โครงการเงนิอุดหนนุเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รบัผลกระทบจาก
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 คนละ 1,000 บาท จํานวน 1 ครั้ง สําหรับคนพิการที่มีบัตร
ประจําตัวคนพิการ จํานวน 2.03 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) จากกองทุนฯ ภายในกรอบวงเงิน 
จํานวน 2,027.46 ล้านบาท เน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID – 19 ขยายวงกว้างขึ้น โดยคนพิการ
นับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับเช้ือไวรัส COVID – 19 ได้ง่าย ประกอบกับคนพิการจํานวนมากไม่สามารถเข้าถึง
บริการทางด้านสาธารณสุขได้เท่าเทียมคนทั่วไป ทั้งการหาซื้อเวชภัณฑ์จําเป็นและการเข้าถึงบริการของการตรวจโรค 
ซึ่งอาจจะส่งผลให้เสียชีวิตได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคน
พิการให้มีรายได้เพียงพอเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในช่วงเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ทั้งน้ี คณะ
กรรมการฯ อนุมัติหลักการให้จ่ายเงินสําหรับโครงการดังกล่าวได้ตามความเป็นจริงตามจํานวนคนพิการที่เพ่ิมมากขึ้น
หรือลดลงจากสถิติ ณ วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2563 (จํานวน 2.03 ล้านคน) 
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     2.2.2 ให้คนพกิารและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (เป็นกรณพีิเศษ) เพื่อ
การประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤติ COVID – 19 ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ําประกัน 
ไม่มีดอกเบี้ย และใหเ้ริ่มชําระหนีเ้ม่ือพน้กําหนด 12 เดือน เน่ืองจากกลุ่มผู้ดูแลคนพิการต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ
เรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยไม่ต้องมีผู้ค้ําประกัน เพราะมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจํานวนมากที่ไมส่ามารถ
เข้าถึงเงินกู้ของกองทุนฯ ได้ และไม่สามารถออกจากบ้านได้ ซึ่งการให้กลุ่มคนเหล่าน้ีได้สามารถกู้ยืมได้ โดยไม่มีผู้ค้าํ
ประกันจะทําให้สามารถประกอบอาชีพที่บ้านหรือในชุมชนได้ 
     2.2.3 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2563 เรื่อง การปรับเพ่ิมสวัสดิการเบ้ียความพิการ  
 
23. เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม             
ครั้งที่ 2/2563 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้
แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา  และชดเชยให้กับภาคประชาชน  เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ ซึ่ งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ
กระทรวงการคลัง เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชกําหนดฯ ประกอบด้วย  
  1. โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง  เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการฯ จํานวนไม่เกิน 16 ล้านราย วงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน 240,000 ล้านบาท (โดยใช้เงินกู้ตามพระราช
กําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 170,000 ล้านบาท)  
  2. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ 
จํานวนไม่เกิน 10 ล้านราย วงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท  (โดยใช้เงินกู้ตามพระราชกําหนดให้
อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท)  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซ่ึงได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ  ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบอ่ืน ๆ จํานวนไม่เกิน 16 ล้านคน  วงเงินโครงการรวมไม่เกิน 240,000 ล้านบาท  ซึ่งเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจํานวนไม่เกิน 70,000 ล้านบาทและเงินกู้ตามพระราช
กําหนด  จํานวน 170,000 ล้านบาท  โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ 5,000 บาท/เดือน  เป็นระยะเวลา                
3 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563  
  กลุ่มเป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย  
  ประชาชนสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป  ณ วันลงทะเบียน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 16 ล้านคน  ประกอบด้วยผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ 4 กลุ่มย่อย ดังน้ี  
    1) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  รับจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย  
    2) ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 39 และ 40 
    3) สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 
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    4) ผู้ได้รับผลกระทบที่มีรายช่ือปรากฏในฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
แต่ประกอบอาชีพลูกจ้าง แรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลัก (หากผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิตาม
มาตรการชดเชยรายได้ฯ แล้วจะไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้อีก)  และผู้ได้รับผลกระทบที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลนักเรียน / นักศึกษา แต่เป็นนักเรียน / นักศึกษาไม่เต็มเวลา และประกอบอาชีพลูกจ้าง แรงงาน หรือ
ประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลัก 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการฯ สามารถช่วยเหลือเยียวยาให้กับแรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ  หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่สถานประกอบการหยุด
ประกอบกิจการหรือมีรายได้ลดลงในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยมีตัวช้ีวัดคือผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิตามมาตรการชดเชยรายได้ฯ ได้รับเงินชดเชยรายได้ จํานวน 5,000 บาท 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
  2. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา  และ
ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว  โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง
รายละ  5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย ประกอบด้วย (1) เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก  ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง  จํานวน  8.43 ล้านราย และ (2) เกษตรกรเป้าหมาย กลุ่มที่สอง 
ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ไม่เกิน 1.57 ล้านราย รวมวงเงินของโครงการไม่เกิน 
150,000 ล้านบาท 
   กลุ่มเป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย  ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายการจ่าย
ช่วยเหลือในรอบที่ 1 รวม  8.43 ล้านราย ได้แก่ เพาะปลูกพืช  ประมาณ 6.19 ล้านราย  ปศุสัตว์ ประมาณ 1.60 
ล้านราย ทําประมง ประมาณ 0.64 ล้านราย และกลุม่เป้าหมายการจ่ายช่วยเหลือในรอบที่ 2 ประมาณ 1.57 ล้าน
ราย ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึน้ทะเบียน  
  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบทีข่ึ้นทะเบียนประมาณ 10 ล้านราย  (ไมซ่้ําซอ้นกับการได้รับความ
ช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน)  ได้รบัเงินจ่ายตรงรวม 15,000 บาท/ราย และมรีายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ในช่วงภาวะวิกฤติ และมคีวามจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิมเติมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ  และป้องกัน
การเกิดปัญหาทางสังคมที่อาจจะตามมา 
 
24. เรื่อง  ผลการประชมุคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ครั้งที่ 3/2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควัด -19) ครั้งที่ 3/2563 ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) ได้จัดการประชุมครั้งที่ 3/2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและกําหนดมาตรการ
ผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติ
ย่ิงขึ้น 
  ผลการดําเนินการ 
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  1. ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลา            
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพ่ือเป็น
เครื่องมือทางกฎหมายสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความเป็นเอกภาพ และสามารถดําเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  รวมทั้งเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนที่เห็นควรให้รัฐบาลขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีกด้วย  
  2. เห็นควรคงมาตรการท่ีจําเป็นเมื่อมีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  เพ่ือให้
ภาครัฐสามารถรักษาประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ได้อย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ี  
   2.1 ให้ควบคุมการเข้าราชอาณาจักร  ทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ สําหรับการเข้า
ราชอาณาจักรทางอากาศให้ขยายระยะเวลาการห้ามอากาศยานทําการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการช่ัวคราวออกไป
อีก 1 เดือน 
   2.2 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน  หรือ Curfew ในระหว่างเวลา 
22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา   
   2.3 งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดโดยไม่จําเป็น  
   2.4 ห้ามประชาชนเข้าไปในพ้ืนที่ หรือสถานที่ซึ่งมีคนจํานวนมากไปทํากิจกรรมร่วมกัน 
  3. สําหรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการบังคับใช้กฎหมายภายหลังการขยายระยะเวลา               
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ประชุมได้ร่วมกันกําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือผ่อนปรนมาตรการบังคับใช้กฎหมายให้
ประชาชนสามารถดํารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติย่ิงขึ้น และเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และ                
ด้านความมั่นคง ดังน้ี  
   3.1 ให้เป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -
19 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณามาตรการผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด -19 กําหนดมาตรการผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้เกิดมาตรฐาน
กลางของประเทศและมีความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ และมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกําหนดรายละเอียดในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ                
1) สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของโรคในแต่ละพ้ืนที่ 2) ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ                 
3) การได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ 
   3.2 กําหนดแนวคิดการดําเนินการให้คํานึงถึงปัจจัยทางด้านการสาธารณสุขเป็นหลัก  และ
นําปัจจัยด้านอ่ืน ๆ มาใช้ประกอบการพิจารณา อาทิ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  และปัจจัยด้านสังคม และให้คงแนว
ทางการทํางานที่บ้านให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 
   3.3 สําหรับวิธีดําเนินการให้พิจารณาจากประเภทของกิจกรรมที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต
เป็นลําดับแรก  และมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนดควบคู่กันไปด้วยอย่างเข้มงวด อาทิ 1) 
การเว้นระยะห่างทางสังคม 2) การวัดอุณหภูมิ 3) การมีจุดบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ/เจลล้างมือ และ 4) การจํากัด
จํานวนคนในกิจกรรมให้เหมาะสมต่อกิจกรรมและสถานที่ นอกจากน้ียังต้องจัดเจ้าหน้าที่และ/หรือใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง  
   3.4 ทั้งน้ี  ในช่วงที่มีการดําเนินการมาตรการผ่อนปรนจะต้องเร่งรัดให้มีการค้าหาผู้ป่วยเชิง
รุก (Active case finding) โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง อาทิ  กลุ่มสาขาอาชีพบริการ กลุ่มแรงงานต่างด้าว และมีการใช้
เทคโนโลยีติดตามเพ่ือตรวจตรากิจกรรมควบคู่กันไป เพ่ือควบคุมและป้องกันมิให้เช้ือโรคโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาด
อีกด้วย 
    4. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังได้ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกําหนดรายละเอียดในการผ่อนปรนมาตรการบังคับใช้กฎหมาย และจะดําเนินการเมื่อมีความพร้อมภายหลัง
ดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงของสถานประกอบการและพ้ืนที่ตามระดับความรุนแรงในการแพร่ระบาดของโรคท่ี
เกิดขึ้นจริงและมีการกําหนดมาตรฐาน/คู่มือให้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเปิดกิจการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีการกําหนดแอปพลิเคชัน 
(Application) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและประชาชนในการใช้บริการและเอ้ือประโยชน์ด้านการ
รักษามาตรฐานสาธารณสุขอีกด้วย 
    5. ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนากรอบแนวทางการผ่อนปรนการกําหนดมาตรการผ่อน
ปรนการบังคับใช้กฎหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังน้ี 
      5.1 ให้ดําเนินการในกิจกรรมที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนเป็นลําดับ
แรกและมีการดําเนินการพร้อมกันทั้งประเทศ ทั้งน้ีกิจกรรมและพ้ืนที่ที่ได้รับการผ่อนปรนจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
      5.2 ให้ดําเนินมาตรการผ่อนปรนตามห้วงระยะเวลา โดยกําหนดให้ดําเนินการเป็น 4 ระยะ 
ตามวงรอบของการประเมินผลสัมฤทธ์ิในทุกห้วงระยะเวลา 14 วัน 
      5.3 ให้คงมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) ในระยะ 2 เมตร ต่อไป
อย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการทําการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะต่อ
กลุ่มเสี่ยง อาทิ แรงงานต่างด้าว ผู้ทํางานในภาคบริการ ผู้บริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) และผู้ขนส่ง
สาธารณะ 
      5.4 ให้มีเทคโนโลยีเพ่ือติดตามกิจกรรมของผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนโดยการใช้
กล้องวงจรปิด (CCTV) และจัดทําแอปพลิเคชันติดตามที่ไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเรื่องการรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล 
      5.5 ให้จัดทําคู่มือให้สถานประกอบการท่ีได้รับการผ่อนปรนถือปฏิบัติอย่างชัดเจน และ
เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติภายหลังยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจึงควรกําหนดให้มีการบังคับใช้
กฎหมายในภาวะปกติเป็นหลักในคู่มือดังกล่าว 
      5.6 ปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ในห้วงระยะต่อไปให้เกิดความสมดุลระหว่างการสร้าง
ความเช่ือมั่นถึงประสิทธิภาพของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และการให้ความสําคัญกับการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเยียวยาผลกระทบของประชาชน 
 

ต่างประเทศ 
 
25. เรื่อง การเข้าร่วมกลไกความร่วมมือการจัดเก็บภาษีภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road 
Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism: BRITACOM) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมกลไกความร่วมมือการจัดเก็บภาษีภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบ
และเส้นทาง (Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism: BRITACOM) ในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์ ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี และสามารถเข้าร่วมประชุมเวทีความร่วมมือด้านภาษี (Belt and Road 
Initiative Tax Administration Cooperation Forum: BRITACOF) ได้ และเห็นชอบการเข้าร่วมเวทีเครือข่าย
ความร่วมมือด้านภาษีเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดเก็บภาษี (Belt and Road Initiative Tax 
Administration Capacity Enhancement Group: BRITACEG) ในฐานะสมาชิก ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี และ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมและวิจัยได้ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
  สาระสําคัญ 
  สรรพากร สาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะประธาน BRITACOM ได้กําหนดให้ประชุม BRITACOF 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2563 ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน และได้เชิญกรมสรรพากรเข้าร่วมประชุม 
โดยกําหนดเนื้อหาการประชุมเพ่ือมุ่งเน้นการนําระบบดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษี (Digitalization of 
Tax Administration) ทั้งน้ี การเข้าร่วม BRITACOM และ BRITACEG จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อกรมสรรพากรใน
การยกระดับความร่วมมือด้านการจัดเก็บภาษีกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา บนพ้ืนฐานการ
จัดเก็บภาษีอย่างเท่าเทียม ย่ังยืน และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล นอกจากน้ี ยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
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ปฏิบัติงานของบุคคลากรในหน่วยจัดเก็บภาษีผ่านการฝึกอบรมและวิจัย โดยนําองค์ความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดเพ่ือ
พัฒนาสถาบันฝึกอบรมของกรมสรรพากร 
 
26.  เรื่อง  ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายงานระดับ
ภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (NEDAC) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535 รวมทั้งยุติการจ่ายเงินค่า
บํารุงสมาชิกให้กับเครือข่ายงานระดับภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
(Regional Network for the Development of Agricultural Cooperatives in Asia and the Pacific: NEDAC) 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 
   สาระสําคัญ  
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (10 มีนาคม 2535) อนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
งานระดับภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional Network for the 
Development of Agriculture Cooperatives in Asia and the Pacific: NEDAC) ภายใต้การกํากับดูแลของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: 
FAO) ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ทางด้านวิชาการสหกรณ์การเกษตรระหว่าง
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และจ่ายค่าบํารุงสมาชิกปีละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่อมาในปี 2556 
ปรับเป็น 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งน้ี ไทยได้ดําเนินกิจกรรมกับ NEDAC มาโดยตลอด ต่อมา กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้รับแจ้งว่า องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ยุติการสนับสนุน NEDAC แล้ว ทําให้ NEDAC ไม่อยู่ใน
สถานะท่ีจะปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อไปได้ 
รวมถึงการทําให้ไทยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิก NEDAC ตามคําร้องขอของ FAO ต่อไป  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงเสนอขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (10 มีนาคม 2535) และยุติการจ่ายเงินค่าบํารุงสมาชิกต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงบประมาณ และสํานักงาน             
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
27. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียนวาระพเิศษผ่านระบบการประชุมทางไกล (Special Meeting of 
ASEAN Tourism Minister on COVID-19) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยว             
อาเซียนวาระพิเศษผ่านระบบการประชุมทางไกล และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างถ้อยแถลงการณ์ร่วมฯ ให้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถดําเนินการได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบในภายหลัง หากมีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลประกอบ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง            
การท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผ่านระบบ
การประชุมทางไกลและให้ร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงการณ์ร่วมฯ โดยไม่มีการลงนามในการประชุมดังกล่าว ในวันที่  
29 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาเสนอ 
   สาระสาํคญั ขอ้เท็จจริงและข้อกฎหมาย 
   1. การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผ่านระบบการประชุมทางไกล (Special 
Meeting of ASEAN Tourism Minister on COVID-19) ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 11.00 น. มี
รัฐมนตรีท่องเที่ยวกัมพูชาในฐานะประธานหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Chair of Head of 
ASEAN NTOs) ปี พ.ศ. 2563 เป็นประธานการประชุม และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อินโดนีเซีย เป็นรองประธานการประชุม 
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   2. เลขาธิการอาเซียนด้านการท่องเที่ยวในฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุม ได้ยกร่างถ้อย
แถลงการณ์ร่วมฯ ซึ่งจะเป็นผลผลิตของการประชุมรัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียนวาระพิเศษผ่านระบบการประชุม
ทางไกล มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
    รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนแสดงความห่วงใยและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้าง
ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันท่วงที และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในวงกว้างตลอดจนเตรียมความพร้อม
สําหรับการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลงเพ่ือเรียกความเช่ือมั่นและคืนความเป็นปกติสุขกลับสู่
ภูมิภาคในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยท่ีประชุมมุ่งเน้นการแลกเปล่ียนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยอาศัยการดําเนินงานของทีมสื่อสารในภาวะ
วิกฤติการท่องเที่ยวอาเซียน (ATCCT) เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันเวลา เช่ือถือได้ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับคู่
เจรจาและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมาตรการสนับสนุนและบรรเทาทุกข์ในภาค
การท่องเที่ยว เพ่ือรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจอันเป็นผลสืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส               
โคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงการจัดการกับผลกระทบในภายหลัง เมื่อวิกฤตการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือจัดการกับโรคอุบัติใหม่หรือภัยร้ายแรงในรูปแบบอ่ืน ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต นอกจากน้ี 
รัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งระดับจุลภาคและมหาภาค เพ่ือเสริมสร้างการท่องเที่ยวในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนให้มีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และรายย่อย ตลอดจนผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือเร่งให้เกิดการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยวอาเซียนที่เข้มแข็งและย่ังยืน  
   3. ประเด็นการหารือและข้อเสนอของประเทศไทย ในการประชุมดังกล่าว ดังน้ี 
    3.1 แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019      
(โควิด-19) ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สุขภาวะของประชาคมอาเซียนและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของภูมิภาคและของโลกโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    3.2 แสดงความยินดีที่จะให้การสนับสนุนอาเซียนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น 
และเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวที่จะตามมาร่วมกันกับประเทศสมาชิกอาเซียน    
 
28. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมที่เก่ียวข้อง (สศช.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2563 และ             
การประชุมที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ประเทศมาเลเซีย ตามที่สํานักงานสภาพัฒนา             
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต (สศช.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานโยบายกํากับเศรษฐกิจแบ่งปันอย่างมีนวัตกรรม 
(Workshop on Innovative Regulatory Policy Development :APEC Economies’ Approaches on 
Sharing Economy) ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดแนวทางการพัฒนา
นโยบายกํากับเศรษฐกิจแบ่งปันของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคให้สอดรับกับการดําเนินธุรกิจแบบดิจิทัลที่มีสัดส่วน
เพ่ิมสูงขึ้น โดยภาครัฐจําเป็นต้องควบคุมดูแลด้านต่าง ๆ เช่น การกําหนดมาตรฐาน การออกกฎหมาย/กฎระเบียบ 
การจัดเก็บภาษี และการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  2. การประชุมเชิงปฏิบัติการในการหาข้อสรุปสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการเอเปค เรื่อง ความ
ยากง่ายในการดําเนินธุรกิจ ระยะที่ 3 [Workshop to Finalize the Third APEC Ease of Doing Business 
(EoDB) Action Plan] ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือหาข้อสรุปในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เอเปคฯ ระยะที่ 3 โดยจะให้ความสําคัญใน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) การเข้าถึงเครดิต (2) การบังคับให้เป็นไปตาม
ข้อตกลง (3) การคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย (4) การจดทะเบียนทรัพย์สิน และ (5) การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย 
ทั้งน้ี จะได้มีการหารือเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับช่วงระยะเวลาบังคับใช้และการกําหนดค่าเป้าหมายอีกคร้ังหน่ึง 
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  3 .  ก า รป ร ะชุ ม คณะก ร รมก า ร เ ศ รษฐ กิ จ เ อ เ ปค  ค รั้ ง ที่  1 / 2 5 6 3  ร ะห ว่ า ง วั น ที่  
16 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 

หัวข้อ สาระสาํคญั 
1. การจัดทําโครงการด้านการ
ปฏิรูปโครงสรา้งเอเปคฉบับใหม่ 
Renewed APEC Agenda for 
Structural Reform (RAASR)  

              คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : 
EC) กําหนดให้มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเรื่องการปฏิรูปโครงสร้าง 
(Structural Reform Ministerial Meeting : SRMM) ขึ้นระหว่างวันที่ 17 
– 18 สิงหาคม 2563 ณ เมืองสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย 
              นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ได้มีการหารือเชิงนโยบายเร่ืองการ
ปฏิรูปโครงสร้างปี 2564 – 2568 โดยการปฏิรูปโครงสร้างฉบับใหม่จะ
ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเปิดกว้าง 
โปร่งใส และมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ 2) การยกระดับการมีส่วนร่วมของ  
ทุกภาคส่วนในสังคม เช่น สตรี คนชรา และคนพิการ 3) นโยบายทางสังคที่
มีความย่ังยืน และ 4) ความยากง่ายในการดําเนินธุรกิจ 

2 .  การ จั ดทํ า ร าย ง านน โยบาย
เศรษฐกิจเอเปค ปี 2563 

            รายงานนโยบายเศรษฐกิจปี 2563 จัดทําขึ้นในหัวข้อ “การปฏิรูป
โครงสร้างและการเพ่ิมบทบาทให้กับสตรี” (Structural Reform and 
Women Empowerment) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้แก่
เขตเศรษฐกิจในการยกระดับการปฏิรูปโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมบทบาทให้สตรีมี
ความเท่าเทียมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น

3. การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้ม
เศรษฐกิจในกลุ่มเอเปค 

           ผู้แทนจากหน่วยสนับสนุนด้านนโยบายเอเปค (Policy Support 
Unit : PSU) องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organisation for Economic Cooperation and Development: 
OECD) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และ
สํานักเลขาธิการอาเซียนได้มีการกล่าวถึงตัวช้ีวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
นอกเหนือจากการใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพียงอย่าง
เดียว เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ดัชนีความเท่า
เทียมกันทางเพศ รวมถึงการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งเขตเศรษฐกิจจําเป็นต้องปรับระบบการศึกษาให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี
ที่ถูกต้องให้กับประชาชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

4. การปฏิรูปโครงสร้างและเพศ 
(Structural Reform and Gender) 

           ประเทศชิลีได้นําเสนอการจัดทําแผนสําหรับสตรีและการเติบโต
อย่างทั่วถึงภายใต้ช่ือ Le Serena Roadmap for Women and 
Inclusive Growth เพ่ือเพ่ิมอํานาจให้สตรีสามารถเข้าถึงตลาดและแหล่ง
เ งินทุน มีส่วนร่วมในกําลังแรงงาน เข้าถึงตําแหน่งผู้ นําที่มี อํานาจ  
การตัดสินใจ ส่งเสริมให้เข้าถึงการศึกษา อบรมและการพัฒนาทักษะให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอํานาจทางเศรษฐกิจ 
           นอกจาก น้ี  สหรัฐอเมริกาไ ด้รายงานถึ งผลของโครงการ 
Women@Work ที่ให้ความสําคัญกับได้การเข้าถึงตลาดแรงงานของสตรี 
โดยในปี 2563 จะจัดทํารายงานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและจัด
กิจกรรมเพ่ือค้นหาแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างที่จะก่อให้เกิดความเท่า
เทียมกันทางเพศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป 

5. การหารือเชิงนโยบาย เรื่อง          
การปฏิรูปโครงสร้างและตัวช้ีวัด

          หารือถึงตัวช้ีวัดที่สามารถนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจะยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนนอกเหนือจากตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจอย่าง GDP 
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นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Structural 
Reform and Beyond GDP) 

ซึ่งเขตเศรษฐกิจสมาชิกได้มีการนําเสนอตัวอย่างต่าง ๆ เช่น แคนาดา
นําเสนอเก่ียวกับดัชนีความเป็นอยู่ที่ดี และอินโดนีเซียได้นําเสนอเก่ียวกับ
ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง

6. การหารือเชิงนโยบาย เรื่อง การ
ระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online 
Dispute Resolution: ODR) 

         กล่าวถึงการระงับข้อพิพาทออนไลน์เพ่ือช่วยให้ภาคธุรกิจระงับข้อ
พิพาทระหว่างกันด้วยกระบวนการท่ีรวดเร็วและน่าเช่ือถือ รวมถึงการลด
อุปสรรคของพรมแดน ความแตกต่างด้านภาษาและกฎหมาย อย่างไรก็ดี
การท่ีจะนํากรอบแนวทางและแบบจําลอง ODR เข้ามาปรับใช้ จําเป็น
จะต้องมีการหารือเป็นการภายในกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

   
          ทั้งน้ี  สศช. เห็นว่า ไทยจําเป็นจะต้องเตรียมการเกี่ยวกับประเด็นที่จะบรรจุไว้ในวาระการปฏิรูป

โครงสร้างฉบับใหม่ รวมถึงเตรียมความพร้อมสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีเรื่องการปฏิรูปโครงสร้าง (SRMM) ซึ่ง
จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2563  ซึ่งไทยได้เสนอการพัฒนาตัวช้ีวัดนอกเหนือจาก GDP  เช่นดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทย (Green and Happiness  Index : GHI) รวมท้ัง ให้ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในการกํากับดูแล
การดําเนินธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัลให้มากขึ้น 
 
29. เรื่อง รา่งปฏิญญาทางการเมือง COVID-19 ของการประชุมสุดยอดกลุ่มเฉพาะกิจของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใดโดยวิธอีอนไลน์ เพื่อรับมือกับ COVID-19 (Online Summit Level Meeting of the NAM Contract 
Group in response to COVID-19) 
   คณะรัฐมนตรีมีม ติ เ ห็นชอบรับรองการ ร่างปฏิญญาทางการเมือง  COVID-19 (Political 
Declaration of NAM on COVID-19) ของการประชุมสุดยอดเฉพาะกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยวิธีออนไลน์ 
เพ่ือรับมือกับ COVID-19 โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงเน้ือหาของร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยก่อนการรับรอง ให้กระทรวงการต่างประเทศใช้ดุลยพินิจดําเนินการได้
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
   สาระสําคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย 
   1. ให้ความสําคัญกับความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อยับย้ังการแพร่ระบาดของ COVID-19 
รวมทั้งการอํานวยความสะดวกด้านการส่งสินค้า โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารให้แก่ประเทศ
กําลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบ โดยตระหนักว่าประเทศกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบจากการระบาดนี้มากที่สุด และ
ต้องได้รับการเยียวยาและฟ้ืนฟู นอกจากน้ี มาตรการการให้ความช่วยเหลือจะต้องดําเนินการอย่างทั่วถึง ไม่แบ่งแยก 
หรือเลือกปฏิบัติ และต้องไม่มีการใช้มาตรการบังคับฝ่ายเดียวด้านการเงินและการค้า ซึ่งจะยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ควบคุมการแพร่ระบาดและการฟ้ืนฟูประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. สนับสนุนการดําเนินงานของเลขาธิการสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก ซึ่งมบีทบาท
สําคัญต่อการรบัมือกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 พร้อมทัง้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัยด้าน
การแพทย์ และความร่วมมือจากนานาประเทศในการพัฒนาวัคซีนและแนวทางการรักษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนจากทุกประเทศต่อไป 
   3. การจัดต้ังกลุ่มผู้ประสานงาน NAM (NAM Task Force) โดยมีภารกิจในการให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นรูปธรรม และตรวจสอบการดําเนินการตามร่างปฏิญญาฯ ฉบับน้ี รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิก
ที่ปฏิบัติได้จริง และเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
   ทั้งน้ี ร่างปฏิญญาฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาปรับถ้อยคํา และเมื่อประเทศสมาชิกสามารถตกลงกัน
จนได้ร่างสุดท้าย จะเสนอให้ที่ประชุมฯ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 รับรองต่อไป  
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แต่งต้ัง 
 
30. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช จํานวน 12 คน เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดํารงตําแหน่ง
ครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดังน้ี  
   1. ว่าที่ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคเหนือ   
   2. นายธวัชชัย ถนอมลิขิต ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคกลาง  
   3. นายบุญถม วงศรีเทพ ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   4. นายวรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคตะวันออก   
   5. นายวิเชียร เอกศิริวรานนท์ ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคตะวันตก   
   6. นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคใต้   
   7. นางสาวภัทรพร ภักดีฉนวน ผู้แทนนักวิชาการด้านปรับปรุงพันธ์ุพืช    
   8. นางสาววิมล พรหมทา ผู้แทนนักวิชาการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    
   9. นางกนกพร ดิษฐกระจันทร์ ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากําไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเกษตร   
   10. นางสาวกัญญณัช ศิริธัญญา ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากําไรท่ีมีกิจกรรม
เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ   
   11. นายปิยะ กิตติภาดากุล ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการปรับปรุงพันธ์ุและขยายพันธ์ุ
พืช   
   12. นางฐะปานี อาตมางกูร ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับเมล็ดพันธ์ุพืช   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาด  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้คณะกรรมการองค์การตลาดมีจํานวน
รวมท้ังสิ้น 14 คน (นับรวมกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังไว้แล้ว และผู้อํานวยการซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง) 
ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ                
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจใจมีความจําเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคน ให้รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้เป็นการเฉพาะราย แต่ทั้งน้ีจํานวนกรรมการรวมท้ังสิ้นต้องไม่เกินสิบห้า
คน และแต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาด รวม 7 คน 
แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามท่ีประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบแล้ว ดังน้ี  
   1. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ แทน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์    
   2. นายศุภสิทธิ์ ศิริศักด์ิ ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายช่ือ) แทน                
นายอดิศักด์ิ เทพอาสน์   
   3. นายทศพล สังขทรัพย์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอ่ืน แทน นายธนา ตันตรโกวิท   
   4. นายสุรเชษฐ์ ลักษมีพงศ์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอ่ืน แทน รองศาสตราจารย์รัตนา จักกะพาก  
   5. นายศุภกร พจมานศิริกล ดํารงตําแหน่ง กรรมการอ่ืน แทน นายประวิช สุขุม  
   6. นายสมศักด์ิ วรวิจักษณ์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอื่น (บุคคลในบัญชีรายช่ือ) แทน นายอนุกูล                
ตังคณานุกูลชัย   
   7. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอ่ืน (บุคคลในบัญชีรายช่ือ) แทน                
นายกฤดิธาดา จารุสกุล   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  
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32. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอรับโอน พันตํารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
ตําแหน่งอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ัง 

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

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


