
 วนันี ้(21 กรกฎาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตกึสนัตไิมตร ี(หลังนอก) ท าเนียบ
รัฐบาล   พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีเป็นประธานการประชมุ
คณะรัฐมนตร ีซึง่สรปุสาระส าคัญดงันี ้
  

กฎหมาย 

                    1.       เรือ่ง     รา่งพระราชกฤษฎกีาปิดประชมุรัฐสภาสมยัประชมุ
 สามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่   พ.ศ. .... 
                    2.       เรือ่ง     รา่งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตวิัตถุ
 ทีอ่อกฤทธิต์อ่จติและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ 
                    3.       เรือ่ง     รา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตใหท้ า
 การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในทีจ่บัสตัวน์ ้าซึง่เป็นสาธารณสมบัตขิองแผน่ดนิ  

 พ.ศ. …. 
                    4.       เรือ่ง     รา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตและ
 ใบแทนใบอนุญาตเกีย่วกบัผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม พ.ศ. …. และรา่ง
 กฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนียมส าหรับผูป้ระกอบการตรวจสอบและรับรอง 
 พ.ศ. …. รวม 2 ฉบบั 
                    5.       เรือ่ง     เสนอรา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การ
 อนุญาตใหค้นตา่งดา้วบางจ าพวกอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ  

 (ฉบบัที ่..)  
  

เศรษฐกจิ - สงัคม 

  
                    6.       เรือ่ง     ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพฒันากฎหมาย
 เกีย่วกบัแนวทางการรา่งกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 77 ของรฐัธรรมนูญ
 แหง่ราชอาณาจักรไทย 
                    7.       เรือ่ง     ผลการคัดเลอืกเอกชนและรา่งสญัญารว่มลงทนุ
 โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 6 สายบางปะอนิ – 
 นครราชสมีา ส าหรับการใหเ้อกชนรว่มลงทนุในการด าเนนิงานและบ ารงุรกัษา 
 (Operation and Maintenance : O&M) และการชีแ้จงประเด็นขอ้สงัเกตของ
 ส านักอยัการสงูสดุและความเห็นของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
 รัฐวสิาหกจิ และเรือ่ง ผลการคัดเลอืกเอกชนและรา่งสญัญารว่มลงทนุโครงการ
 ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 81 สายบางใหญ ่– กาญจนบรุ ีส าหรับ
 การใหเ้อกชนรว่มลงทนุในการด าเนนิงานและบ ารงุรกัษา (Operation and 
 Maintenance : O&M) และการชีแ้จงประเดน็ขอ้สงัเกตของส านักงานอยัการ
 สงูสดุและความเห็นของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 
                     8.       เรือ่ง     โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าแบบโครงขา่ยไฟฟ้า
 ขนาดเลก็มาก (Microgrid) บนพืน้ทีเ่กาะพะลวย จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 



                    9.       เรือ่ง     รายงานผลการด าเนนิการโครงการจติอาสา
 พระราชทาน 
                    10.      เรือ่ง     รายงานผลการด าเนนิงานของระบบประกนัภัยและ
 พฒันาการทีส่ าคัญในรอบ 12 เดอืน ปี 2562 
                    11.      เรือ่ง     ความกา้วหนา้ของยทุธศาสตรช์าตแิละแผนการ
 ปฏริปูประเทศ ณ เดอืนมถินุายน  2563 
                    12.      เรือ่ง     ผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
 พเิศษภาคตะวันออก  ครัง้ที ่3/2563 
                    13.      เรือ่ง     โครงการปลกูป่า และป้องกนัไฟป่า 
                    14.      เรือ่ง     มาตรการของรัฐบาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั 
 แกไ้ขปัญหาการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) 
 และการชว่ยเหลอื เยยีวยา        ประชาชนและภาคธรุกจิทีไ่ดร้ับผลกระทบ
 จากการแพรร่ะบาดของโรคดังกลา่ว  
                    15.      เรือ่ง     รายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิัตงิานนอกสถาน
 ทีต่ัง้ (Work From Home) และการเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ัง้
 ของสว่นราชการ รายสปัดาห ์ครัง้ที ่10 
                    16.      เรือ่ง     รายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิัตงิานนอกสถาน
 ทีต่ัง้ (Work from Home) และการเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ัง้
 ของรัฐวสิาหกจิ 
                    17.      เรือ่ง     การเสนอขอเพิม่และเปลีย่นแปลงงบประมาณ
 รายจา่ยในการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณารา่ง
 พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี       งบประมาณ พ.ศ. 2564 
                    18.      เรือ่ง     ผลการพจิารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช ้

 จา่ยเงนิกู ้ในคราวประชมุ ครัง้ที ่10/2563 
                    19.      เรือ่ง     ผลการพจิารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช ้

 จา่ยเงนิกู ้ในคราวประชมุ  ครัง้ที ่11/2563 

ตา่งประเทศ 

                    20.      เรือ่ง     ขอความเห็นชอบตอ่การตอบรับค าเชญิผกูพันตอ่
 กรรมสารของ OECD Council ทีเ่กีย่วกบัการยอมรับรว่มของขอ้มลูเรือ่งการ
 ประเมนิสารเคม ี
                    21.      เรือ่ง     การรับรองการปรบัปรงุรายการขอ้สงวนของ
 สาธารณรัฐฟิลปิปินส ์ภายใตก้รอบความตกลงวา่ดว้ยการลงทนุอาเซยีน 
 (ASEN Comprehensive Investment Agreement) 
                    22.      เรือ่ง     รา่งกรอบความรว่มมอืเพือ่สง่เสรมิการระดมทนุและ
 การสรา้งตลาดทนุเพือ่โครงสรา้งพืน้ฐานไทย-สหรัฐอเมรกิา 
                    23.      เรือ่ง     ขอความเหน็ชอบรา่งแถลงการณป์ระชมุรัฐมนตรี
 การคา้เอเปคและรา่งปฏญิญาเรือ่งการอ านวยความสะดวกทางการคา้ในการ
 เคลือ่นยา้ยสนิคา้ทีม่คีวามจ าเป็น โดยรัฐมนตรกีารคา้เอเปค 



                    24.      เรือ่ง     ขอความเหน็ชอบตอ่รา่งแผนปฏบิัตกิารดา้นความ
 ยดืหยุน่ทางเศรษฐกจิอาเซยีน-ญีปุ่่ น 
  

แตง่ต ัง้ 

 
                   25.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญใหด้ ารง
 ต าแหน่งประเภทวชิาการระดับทรงคณุวฒุ ิ(ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
 และสงัคมแหง่ชาต)ิ 
                   26.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญใหด้ ารง
 ต าแหน่งประเภทวชิาการระดับทรงคณุวฒุ ิ(ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ
 การลงทนุ) 
                   27.      เรือ่ง     การแกไ้ขเพิม่เตมิค าสัง่มอบหมายใหร้อง
 นายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ีปฏบิัตหินา้ทีป่ระธาน
 กรรมการ รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการตา่ง ๆ ตาม
 กฎหมาย และระเบยีบส านักนายกรัฐมนตร ี
                   28.      เรือ่ง     การมอบหมายใหร้ัฐมนตรเีป็นผูร้ักษาราชการแทน
 รัฐมนตรวีา่การกระทรวง 
                   29.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ผูว้า่การการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 
                   30.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งรอง
 ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ  (นักบรหิารสงู) ทดแทนขา้ราชการทีถ่กูลงโทษ
 ทางวนัิย 
******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
  
 

กฎหมาย 

1. เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาปิดประชมุรฐัสภาสมยัประชุมสามญัประจ าปีคร ัง้
ทีห่นึง่ พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาปิดประชมุ
รัฐสภาสมยัประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. .... ตามทีส่ านักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตร ี(สลค.) เสนอ และใหส้ง่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ
พจิารณาเป็นเรือ่งดว่น แลว้ด าเนนิการตอ่ไปได ้
                   สลค. เสนอวา่  
                   1. รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัตใิหใ้นปีหนึง่
มสีมัยประชมุสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึง่ใหม้กี าหนดเวลาหนึง่รอ้ยยีส่บิวนั โดย
ใหถ้อืวนัทีม่กีารเรยีกประชมุรัฐสภาเพือ่ใหส้มาชกิไดม้าประชมุเป็นครัง้แรก เป็นวันเริม่
สมัยประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่ สว่นวนัเริม่สมัยประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีส่อง



ใหเ้ป็นไปตามทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรก าหนด และเนื่องจากไดม้พีระราชกฤษฎกีาเรยีก
ประชมุรัฐสภา พ.ศ. 2562 ก าหนดใหม้กีารเรยีกประชมุรัฐสภาเพือ่ใหส้มาชกิไดม้า
ประชมุเป็นครัง้แรก โดยใหถ้อืเป็นวนัเริม่สมยัประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่ ตัง้แต่
วันที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และตอ่มาสภาผูแ้ทนราษฎรไดก้ าหนดใหว้ันที ่ 1 
พฤศจกิายน เป็นวนัเริม่สมัยประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีส่อง ซึง่คณะรัฐมนตรไีดม้มีติ
รับทราบแลว้  (มตคิณะรัฐมนตร ี30 กรกฎาคม 2562) ดงันัน้ ในการประชมุสภา
ผูแ้ทนราษฎรจงึมวีันเปิดและวนัปิดสมยัประชมุ ดังนี ้

 

ปีที ่ สมยัประชุมสามญัประจ าปีคร ัง้ทีห่นึง่ สมยัประชุมสามญัประจ าปีคร ัง้ทีส่อง 

1 
22 พฤษภาคม 2562 – 18 กนัยายน 
2562 

1 พฤศจกิายน 2562 – 28 กมุภาพนัธ ์2563 

2 
22 พฤษภาคม 2563 – 18 กนัยายน 
2563 

1 พฤศจกิายน 2563 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 

3 
22 พฤษภาคม 2564 – 18 กนัยายน 
2564 

1 พฤศจกิายน 2564 – 28 กมุภาพนัธ ์2565 

4 
22 พฤษภาคม 2565 – 18 กนัยายน 
2565 

1 พฤศจกิายน 2565 – 28 กมุภาพนัธ ์2566 

                   2. โดยทีไ่ดม้กีารตราพระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุรัฐสภาสมยัประชมุ
สามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. 2563 ตัง้แตว่ันที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นัน้ บัดนี ้
ใกลจ้ะสิน้ก าหนดเวลาหนึง่รอ้ยยีส่บิวันตามสมัยประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่ใน
วันที ่18 กนัยายน พ.ศ. 2563 สมควรทีจ่ะก าหนดใหปิ้ดประชมุรฐัสภาสมยั
ประชุมสามญัประจ าปีคร ัง้ทีห่นึง่ ต ัง้แตว่นัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2563 
จงึเสนอรา่งพระราชกฤษฎกีาปิดประชมุรัฐสภาสมยัประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่ 
พ.ศ. .... มาเพือ่ด าเนนิการ 
  
2. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัวิตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่
จติและประสาท พ.ศ. 2559  รวม 3 ฉบบั 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบรา่งกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัตวิัตถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จติและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ ที่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ 
(สธ.) เสนอ และใหด้ าเนนิการตอ่ไปได ้
                   สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง  
                   1. รา่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตน าผา่นซึง่
วตัถอุอกฤทธิท์กุประเภท พ.ศ. ….  
                             1.1 ก าหนดใหผู้ป้ระสงคจ์ะน าผา่นซึง่วัตถอุอกฤทธิย์ืน่ค า
ขอรับใบอนุญาตตอ่ผูอ้นุญาต พรอ้มดว้ยส าเนาใบอนุญาตสง่ออกหรอืหนังสอืแสดง
การอนุญาตใหส้ง่ออกของเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจของประเทศทีส่ง่ออก ซึง่ผูข้ออนุญาต



ตอ้งมภีมูลิ าเนาอยูใ่นประเทศไทย   
                             1.2 ก าหนดใหผู้อ้นุญาตพจิารณาออกใบอนุญาตน าผา่นซึง่
วัตถอุอกฤทธิใ์หแ้กผู่ข้ออนุญาตภายใน 45 วนันับแตว่นัทีไ่ดร้ับค าขอรบัใบอนุญาต 
และใหผู้อ้นุญาตมหีนังสอืแจง้ใหผู้อ้นุญาตทราบโดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสไ์ป
พรอ้มกบัหนังสอืแจง้   
                             1.3 ก าหนดใหค้ าขอ ใบรับค าขอ และใบอนุญาตตาม
กฎกระทรวงนี ้ใหเ้ป็นตามแบบทีเ่ลขาธกิารก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
                             1.4 ใบอนุญาตน าผา่นซึง่วตัถอุอกฤทธิต์อ้งมสี าเนาใบอนุญาต
และมหีมายเลขก ากบัไวท้ีส่ าเนาใบอนุญาตดว้ย  
                             1.5 ก าหนดใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตการน าผา่นซึง่วัตถอุอกฤทธิต์อ้ง
น าวตัถอุอกฤทธิม์าใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบ ณ ดา่นตรวจสอบวตัถอุอกฤทธิ ์
โดยชนดิ จ านวนหรอืปรมิาณตอ้งไมเ่กนิทีร่ะบไุวใ้นใบอนุญาตน าผา่น และหา้ม
เปลีย่นแปลงการสง่วตัถอุอกฤทธิไ์ปยงัจดุหมายอืน่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนใบอนุญาตสง่ออก 
เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจของประเทศผูอ้อก
ใบอนุญาตนัน้และเลขาธกิารใหค้วามเห็นชอบแลว้ ในกรณีทีไ่มอ่าจสง่วัตถอุอกฤทธิ์
ไปยงัจดุหมายทีก่ าหนดได ้ใหส้ง่วตัถอุอกฤทธินั์น้กลับคนืไปยังประเทศทีส่ง่ออก
ภายใน 30 วันนับแตว่นัทีเ่ขา้มาในราชอาณาจักร หากไมด่ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในเวลาทีก่ าหนด ใหว้ัตถอุอกฤทธินั์น้ตกเป็นของ สธ. และให ้สธ. หรอืผูซ้ ึง่ สธ. 
มอบหมายท าลายหรอืน าไปใชป้ระโยชนไ์ดต้ามระเบยีบที ่สธ. ก าหนด  
                             1.6 ก าหนดใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตน าผา่นซึง่วตัถอุอกฤทธิเ์สนอ
รายงานเกีย่วกบัการด าเนนิกจิการตามทีไ่ดร้บัอนุญาตตอ่เลขาธกิารตามแบบ   
                             1.7 ก าหนดใหก้ารยืน่ค าขออนุญาต การอนุญาต และการออก
ใบแทนใบอนุญาตใหด้ าเนนิการโดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ์ในระหวา่งทีย่ังไม่
สามารถด าเนนิการโดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้ใหย้ืน่ค าขอ ณ กองควบคมุวัตถุ
เสพตดิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สธ. หรอืสถานทีอ่ืน่ตามทีเ่ลขาธกิาร
ก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
                   2. รา่งกฎกระทรวงการขอขึน้ทะเบยีนวตัถตุ ารบัและการขึน้
ทะเบยีนวตัถตุ ารบัทีม่วีตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 พ.ศ. ….  
                             2.1 ก าหนดหลักเกณฑก์ารยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนวัตถตุ ารับ 
เพือ่จะผลติหรอืน าเขา้ซึง่วัตถอุอกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอื ประเภท 4 ตอ่ผูอ้นุญาต 
สว่นการขึน้ทะเบยีนวตัถตุ ารับเพือ่การสง่ออกซึง่มลัีกษณะแตกตา่งจากวัตถตุ ารับที่
ขายภายในประเทศใหย้ืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนเพือ่เป็นการสง่ออกเป็นการเฉพาะ   
                             2.2 ก าหนดใหใ้นกรณีทีค่ าขอขึน้ทะเบยีนวัตถตุ ารับ รวมทัง้
ขอ้มลูและเอกสารถกูตอ้งและครบถว้น ใหผู้อ้นุญาตพจิารณาออกใบส าคัญการขึน้
ทะเบยีนวตัถตุ ารับใหแ้กผู่ข้ ึน้ทะเบยีนภายใน 300 วนั และมหีนังสอืแจง้ใหผู้ข้อขึน้
ทะเบยีนวตัถตุ ารับทราบ และกรณีผูอ้นุญาตมคี าสัง่ไมรั่บขึน้ทะเบยีน ใหม้หีนังสอืแจง้
ใหผู้ข้อขึน้ทะเบยีนทราบพรอ้มดว้ยเหตผุลและสทิธอิทุธรณ์ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที่
มคี าสัง่ไมรั่บขึน้ทะเบยีน   



                             2.3 ก าหนดใหย้ืน่ค าขอตอ่อายใุบส าคัญการขึน้ทะเบยีนวตัถุ
ต ารับตอ่ผูอ้นุญาตภายใน 360 วนั กอ่นใบส าคัญฉบับเดมิสิน้อาย ุและเมือ่ไดย้ืน่ค าขอ
แลว้จะประกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่จะไดม้คี าสัง่ไมต่อ่อายใุบส าคัญนัน้   
                             2.4 ก าหนดใหค้ าขอ ใบรับค าขอ และใบส าคัญการขึน้
ทะเบยีนวตัถตุ ารับตามกฎกระทรวงนี ้เป็นไปตามแบบทีเ่ลขาธกิารก าหนดโดย
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
                             2.5 ก าหนดใหก้ารยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนวัตถตุ ารับ การขึน้
ทะเบยีนวตัถตุ ารับ การแกไ้ขรายการทะเบยีนวัตถตุ ารับ การตอ่อายใุบส าคัญการขึน้
ทะเบยีนวตัถตุ ารับ และการออกใบแทนใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนวตัถตุ ารับตาม
กฎกระทรวงนี ้ใหด้ าเนนิการโดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสเ์ป็นหลกั ในระหวา่งทีย่งัไม่
สามารถด าเนนิการโดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้ใหย้ืน่ค าขอ ณ กองควบคมุวัตถุ
เสพตดิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สธ. หรอืสถานทีอ่ืน่ตามทีเ่ลขาธกิาร
ก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
                   3. รา่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหผ้ลติหรอื
น าเขา้ตวัอยา่งของวตัถตุ ารบัทีม่วีตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 
พ.ศ. ….  
                             3.1 ก าหนดใหผู้ป้ระสงคจ์ะผลติหรอืน าเขา้ตัวอยา่งของวัตถุ
ต ารับออกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 เพือ่ด าเนนิการขอขึน้ทะเบยีนวตัถตุ ารับ 
ใหย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตตอ่ผูอ้นุญาตพรอ้มดว้ยขอ้มลูและเอกสารตามทีก่ าหนด  
                             3.2 ก าหนดใหผู้อ้นุญาตพจิารณาและออกใบอนุญาตใหผ้ลติ
หรอืน าเขา้ตัวอยา่งของวัตถตุ ารับใหแ้กผู่ข้ออนุญาตภายใน 14 วนั และใหผู้อ้นุญาตมี
หนังสอืแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบ และในกรณีมคี าสัง่ไมอ่นุญาตใหม้หีนังสอืแจง้ใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบพรอ้มดว้ยเหตผุลและสทิธอิทุธรณภ์ายใน 7 วันนับแตว่นัทีม่คี าสัง่ไม่
อนุญาต    
                             3.3 ก าหนดใหค้ าขอ ใบรับค าขอ และใบอนุญาตตาม
กฎกระทรวงนีเ้ป็นไปตามแบบทีเ่ลขาธกิารก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
                             3.4 ก าหนดใหก้ารยืน่ค าขอผลติหรอืน าเขา้ตัวอยา่งของวัตถุ
ต ารับทีม่วีัตถอุอกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 ด าเนนิการโดยวธิกีารทาง
อเิล็กทรอนกิสเ์ป็นหลัก ในระหวา่งทีย่งัไมส่ามารถด าเนนิการโดยวธิกีารทาง
อเิล็กทรอนกิสใ์หย้ืน่ค าขอ ณ กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สธ. หรอืสถานทีอ่ืน่ตามทีเ่ลขาธกิารก าหนดโดยประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา   
  
3. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตใหท้ าการเพาะเลีย้ง
สตัวน์ า้ในทีจ่บัสตัวน์ า้ซึง่เป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ พ.ศ. …. 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตหิลกัการรา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหท้ าการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในทีจั่บสตัวน์ ้าซึง่เป็นสาธารณสมบัตขิอง
แผน่ดนิ พ.ศ. …. ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และใหส้ง่



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรือ่งดว่น แลว้ด าเนนิการตอ่ไปได ้
                   สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 
                   ใหย้กเวน้คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตใหท้ าการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในทีจั่บ
สตัวน์ ้าซึง่เป็นสาธารณสมบัตขิองแผน่ดนิตัง้แตว่นัทีก่ฎกระทรวงนี้มผีลใชบ้ังคับ 
จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 โดยไดร้บัยกเวน้หนึง่รอบใบอนุญาต 
                   ทัง้นี้ กษ. เสนอวา่ ไดม้กีฎกระทรวงก าหนดคา่อากรและคา่ธรรมเนยีม
เกีย่วกบัการประมง  พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นการจัดเกบ็คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตใหท้ าการ
เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในทีจั่บสตัวน์ ้าซึง่เป็นสาธารณสมบัตขิองแผน่ดนิจากผูป้ระสงคจ์ะ
ท าการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในทีจั่บสตัวน์ ้าซึง่เป็นสาธารณสมบัตขิองแผน่ดนิ แต่
เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เป็นโรคระบาดเพิง่เกดิขึน้ใหมแ่ละไดแ้พรร่ะบาดไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว ซึง่ประเทศ
ไทยไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่ว และสง่ผลกระทบตอ่รายไดข้องผูท้ า
การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในทีจั่บสตัวน์ ้าซึง่เป็นสาธารณสมบัตขิองแผน่ดนิใหไ้มส่ามารถ
ขายผลผลติไดต้ามปกต ิ   
                   ดงันัน้ เพือ่ลดภาระและบรรเทาความเดอืดรอ้นใหแ้กผู่ท้ าการ
เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทีไ่ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่ว จงึเหน็ควรก าหนดยกเวน้
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตใหท้ าการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในทีจั่บสตัวน์ ้าซึง่เป็นสาธารณ
สมบัตขิองแผน่ดนิใหแ้กผู่ท้ าการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในทีจั่บสตัวน์ ้าซึง่เป็นสาธารณ
สมบัตขิองแผน่ดนิ   ซึง่การยกเวน้คา่ธรรมเนียมดงักลา่วอาศัยอ านาจตามมาตรา 6 
วรรคหนึง่ แหง่พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ทีบ่ัญญัตใิหร้ัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนดยกเวน้คา่อากรและ
คา่ธรรมเนยีมไดไ้มเ่กนิอัตราทา้ยพระราชก าหนดฯ  
                   กษ. ไดร้ายงานผลการด าเนนิการตามมาตรา 27 แหง่พระราชบัญญัติ
วนัิยการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 วา่ ปัจจบุนัไดม้กีารจัดเกบ็คา่ธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหท้ าการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในทีจั่บสตัวน์ ้าซึง่เป็นสาธารณสมบัตขิอง
แผน่ดนิตามกฎกระทรวงก าหนดคา่อากรและคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประมง พ.ศ. 
2559 เป็นเงนิจ านวน 41,290,747.16 บาท รวมกบัขอ้มลูการประมาณการ
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตในทกุจังหวัดทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการออกใบอนุญาตเป็นเงนิ 
18,203.505.11 บาท รวมเป็นเงนิทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการสญูเสยีรายไดข้องรัฐ เฉลีย่ตอ่
ปีคดิเป็นเงนิ 59,494,252.11 บาท แตอ่ยา่งไรกด็ ีการยกเวน้คา่ธรรมเนียมใบอนุญาต
ดังกลา่วเป็นไปเพือ่ลดภาระและบรรเทาความเดอืดรอ้นใหแ้กผู่ท้ าการเพาะเลีย้งสตัว์
น ้าทีไ่ดรั้บผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
จงึไดเ้สนอรา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตใหท้ าการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า
ในทีจั่บสตัวน์ ้าซึง่เป็นสาธารณสมบัตขิองแผน่ดนิ พ.ศ. …. มาเพือ่ด าเนนิการ 

 
  
4. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตและใบแทน



ใบอนุญาตเกีย่วกบัผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม พ.ศ. …. และรา่งกฎกระทรวง
ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูป้ระกอบการตรวจสอบและรบัรอง พ.ศ. …. รวม 
2 ฉบบั 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบรา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนยีม
ใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกีย่วกบัผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม พ.ศ. …. และรา่ง
กฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนียมส าหรับผูป้ระกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. …. 
รวม 2 ฉบับ ตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เสนอ ซึง่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ และใหด้ าเนนิการตอ่ไปได ้และให ้อก. รับความเห็นของ
ส านักงบประมาณและส านักงาน ก.พ.ร. ไปพจิารณาด าเนนิการตอ่ไปดว้ย 
                    สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง  
                   1. รา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตและใบแทน
ใบอนุญาตเกีย่วกบัผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม พ.ศ. …. เป็นการยกเวน้
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตเกีย่วกบัผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม โดย
ใหม้ผีลใชบ้ังคบัเมือ่พน้ก าหนดสบิหา้วันนับแตว่ันประกาศในราชกจิจานุเบกษา จนถงึ
วันที ่30 เมษายน 2564 
                   2. รา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูป้ระกอบการ
ตรวจสอบและรบัรอง พ.ศ. …. เป็นการยกเวน้คา่ธรรมเนยีมค าขอรับใบอนุญาต ค า
ขอรับใบรบัรองคา่ธรรมเนียมคา่ตรวจสอบค าขอรบัใบอนุญาตคา่ตรวจสอบค าขอรบั
ใบรับรอง คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต ใบรบัรอง ใบแทนใบอนุญาต ใบแทนใบรับรอง 
และคา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบอนุญาตหรอืใบรับรอง โดยใหม้ผีลใชบ้ังคับเมือ่พน้
ก าหนดสบิหา้วนันับแตว่ันประกาศในราชกจิจานุเบกษา จนถงึวนัที ่30 เมษายน 2564 
                   ทัง้นี้ อก. เสนอวา่ ไดม้กีฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต
และใบแทนใบอนุญาตเกีย่วกบัผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง
ก าหนดคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูป้ระกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2552 ทีอ่อก
โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 58 แหง่พระราชบัญญัตมิาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม  พ.ศ. 2511 และมาตรา 5 แหง่พระราชบญัญัตกิารมาตรฐาน
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2551 ซึง่บัญญัตใิหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตนิี ้มอี านาจแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละออกกฎกระทรวงก าหนด
คา่ธรรมเนยีมไมเ่กนิอตัราทา้ยพระราชบัญญัตนิี้ ลดหรอืยกเวน้คา่ธรรมเนียม และ
ก าหนดกจิการอืน่ เพือ่ปฏบิัตกิารตามพระราชบัญญัตนิี้  
                   เนือ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สง่ผลกระทบตอ่ภาคอตุสาหกรรมและสง่ผลตอ่ภาวะทาง
เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ ท าใหผู้ป้ระกอบการประสบกบัภาวะรายไดต้กต า่และ
ตน้ทนุการผลติทีเ่พิม่สงูขึน้ ดังนัน้ เพือ่เป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่
เกดิขึน้แกผู่ป้ระกอบการ จงึสมควรยกเวน้คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทน
ใบอนุญาตเกีย่วกบัผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูป้ระกอบการ
ตรวจสอบและรับรองตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต
และใบแทนใบอนุญาตเกีย่วกบัผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง



ก าหนดคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูป้ระกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2552 รวม 2 
ฉบบั อก. จงึไดย้กรา่งกฎกระทรวงในเรือ่งนีข้ ึน้ รวม 2 ฉบับ เพือ่ยกเวน้คา่ธรรมเนยีม
ดังกลา่ว โดยใหม้ผีลใชบ้ังคบัเมือ่พน้ก าหนดสบิหา้วนันับแตว่ันประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา จนถงึวันที ่30 เมษายน 2564  
                   การด าเนนิการตามมาตรการดังกลา่วคาดวา่จะกอ่ใหเ้กดิการสญูเสยี
รายไดข้องรัฐและประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แหง่
พระราชบัญญัตวินัิยการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 ดงันี้   
                   1) การยกเวน้คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกีย่วกบั
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม จะท าใหรั้ฐสญูเสยีรายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมประมาณ 64.8 
ลา้นบาท   
                   2) การยกเวน้คา่ธรรมเนียมส าหรับผูป้ระกอบการตรวจสอบและรับรอง 
จะท าใหรั้ฐสญูเสยีรายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมประมาณ 20 ลา้นบาท    
                   3) ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั เป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบ
ของผูป้ระกอบการอนัเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกจิจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 และเพือ่เป็นการพยงุสถานะของโรงงานใหม้กีาร
ประกอบกจิการอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่จะเกดิผลดตีอ่ภาคอตุสาหกรรมซึง่มมีลูคา่มากกวา่
รายไดท้ีรั่ฐจะตอ้งสญูเสยีไป   
  
5. เรือ่ง เสนอรา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่ง
ดา้วบางจ าพวกอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ (ฉบบัที ่..)  
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบตามทีส่ านักงานต ารวจแหง่ชาตเิสนอ ดงันี ้ 
                   1. ใหส้ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงออกประกาศ ก าหนดระยะเวลาใหค้น
ตา่งดา้วมาด าเนนิการตามพระราชบัญญัตคินเขา้เมอืง พ.ศ. 2522 รวมทัง้กฎหมายอืน่
ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้สร็จสิน้ภายในวันที ่26 กนัยายน 2563   
                   2. ใหข้ยายระยะเวลาอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร ตามมาตรา 35 
แหง่พระราชบัญญัตคินเขา้เมอืง พ.ศ. 2522 (รวมทัง้ภายใตพ้ระราชบัญญัติ
ปิโตรเลยีม พ.ศ. 2514 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพระราชบัญญัตสิง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 
2520 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และพระราชบัญญัตกิารนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย พ.ศ. 2522 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) หรอืตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่
เกีย่วขอ้ง ตามขอ้ 2 (1) แหง่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้น
ตา่งดา้วบางจ าพวกอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษ ลงวันที ่7 เมษายน 2563 ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วบาง
จ าพวกอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณพีเิศษ (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่23 เมษายน 2563 ไป
พลางกอ่น ตัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2563 ถงึวันที ่26 กนัยายน 2563 
                   3. ใหข้ยายระยะเวลาการแจง้ทีพ่กัอาศยัตามมาตรา 37 (5) แหง่
พระราชบัญญัตคินเขา้เมอืง พ.ศ. 2522 หรอืตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่
เกีย่วขอ้ง ตามขอ้ 2 (2) แหง่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้น
ตา่งดา้วบางจ าพวกอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษ ลงวันที ่7 เมษายน 2563 ซึง่



แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วบาง
จ าพวกอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณพีเิศษ (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่23 เมษายน 2563 
ตัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2563 ถงึวนัที ่26 กนัยายน 2563 
                   ทัง้นี้ สตช. เสนอวา่  
                   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วบาง
จ าพวกอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณพีเิศษ ลงวนัที ่7 เมษายน 2563 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ ก าหนดใหค้นตา่งดา้วซึง่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจักรเป็นการ
ชัว่คราวตามประเภทการตรวจลงตรา (รวมทัง้การตรวจลงตรา Visa on Arrival) และ
คนตา่งดา้วซึง่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวตามสทิธิ
การยกเวน้การตรวจลงตรา (ผ.30/ผผ.14/ผผ.30/ผผ.90) ซึง่ก าหนดระยะเวลา
อนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจักรจะสิน้สดุลงตัง้แตว่นัที ่26 มนีาคม 2563 ไดร้บัการ
ขยายระยะเวลาอยูใ่นราชอาณาจกัรไปพลางกอ่นตัง้แตว่นัที ่26 มนีาคม 2563 ถงึ
วันที ่31 กรกฎาคม 2563 ไมต่อ้งมาด าเนนิการยืน่ค าขออนุญาตอยูใ่นราชอาณาจักร
เป็นการชัว่คราวตอ่ไป ตามมาตรา 35 แหง่พระราชบัญญัตคินเขา้เมอืง พ.ศ. 2522 
รวมทัง้การแจง้ทีพ่ักอาศัยตามมาตรา 37 แหง่พระราชบัญญัตคินเขา้เมอืง พ.ศ. 2522 
ในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว เนือ่งจากปัจจบุันสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 ในประเทศไทยมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
ประกอบกบัรัฐบาลไดผ้อ่นคลายมาตรการตา่ง ๆ ดว้ยการใหก้จิการและกจิกรรมตา่ง ๆ 
สามารถด าเนนิการไดม้ากขึน้ จงึเห็นควรใหค้นตา่งดา้วดงักลา่วซึง่การอนุญาตใหอ้ยู่
ในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวจะสิน้สดุลงในวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 มา
ด าเนนิการตามมาตรา 35 และมาตรา 37 (5) แหง่พระราชบัญญัตคินเขา้เมอืง พ.ศ. 
2522 รวมทัง้กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งภายในระยะเวลาทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง
ก าหนด 
  

เศรษฐกจิ - สงัคม 

 
6.  เรือ่ง ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพฒันากฎหมายเกีย่วกบัแนวทางการ
รา่งกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 77 ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายเกีย่วกบัแนวทางการ    รา่งกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา (สคก.) 
เสนอ และใหห้น่วยงานของรัฐถอืปฏบิัตติามแนวทางการรา่งกฎหมายใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรา 77 ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย โดยเครง่ครัดตอ่ไป และให ้
หน่วยงานของรัฐทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายถอืปฏบิัติ
ตามแนวทางการรา่งกฎหมายดังกลา่วดว้ย ตามที ่สคก. เสนอ  
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   แนวทางการรา่งกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ



แหง่ราชอาณาจักรไทย ดงันี ้ 
                   1. ควรก าหนดใหช้ดัเจนวา่การอนุมัต ิอนุญาต ออกใบอนุญาต ใบแทน
ใบอนุญาต ใหก้ระท าดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสเ์ป็นหลัก ในกรณีทีย่งัไมส่ามารถ
ด าเนนิการโดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสไ์ดห้รอืระบบอเิล็กทรอนกิสข์ัดขอ้ง จงึใหม้า
ตดิตอ่กบัเจา้หนา้ที ่
                    2. ไมค่วรก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องประชาชนทีจ่ะตอ้งแจง้ขอ้มลูตอ่
เจา้หนา้ทีข่องรัฐ หากขอ้มลูนัน้เป็นขอ้มลูซึง่อยูใ่นความครอบครองหรอืควบคมุดแูล
ของหน่วยงานของรัฐ หรอืเป็นขอ้มลูซึง่เจา้หนา้ทีข่องรัฐทราบอยูแ่ลว้ และหาก
จ าเป็นอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งก าหนดเชน่นัน้ ก็ไมค่วรใชโ้ทษอาญาแกผู่ไ้ม่
ปฏบิัตติามบทบัญญัตนัิน้ เชน่ กรณีมาตรา 48 ประกอบกบัมาตรา 33 แหง่
พระราชบัญญัตกิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ทีก่ าหนดวา่ เมือ่มพีระ
ราชกฤษฎกีาก าหนดเขตปฏริปูทีด่นิใชบ้งัคบัในทอ้งทีใ่ดแลว้ ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที่
แจง้ใหบ้รรดาเจา้ของทีด่นิทีม่ทีีด่นิเพือ่เกษตรกรรมทีอ่ยูใ่นเขตปฏริปูทีด่นิ แจง้
จ านวนแปลงทีด่นิ ขนาด ทีต่ัง้และการท าประโยชนใ์นทีด่นิทีต่นเป็นเจา้ของตอ่
พนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในเกา้สบิวัน ตามแบบและวธิกีารทีรั่ฐมนตรกี าหนด หากผูใ้ด
ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิัตติามประกาศของรัฐมนตรดีังกลา่ว ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหนึง่
พันบาท  
                   3. ไมค่วรก าหนดใหผู้รั้บใบอนุญาตซึง่ไมข่อรับใบแทนใบอนุญาตที่
สญูหายถกูท าลาย หรอืช ารดุในสาระส าคัญ ตอ้งรับโทษอาญา เชน่ มาตรา 12 ทว ิ
ประกอบกบัมาตรา 6 ทว ิแหง่พระราชบัญญัตคิวบคมุการขายทอดตลาดและคา้ของ
เกา่ พทุธศักราช 2474 มาตรา 82 ประกอบกบัมาตรา 32 แหง่พระราชบัญญัตคิวบคมุ
คณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 มาตรา 48 แหง่พระราชบัญญัตคิวบคมุยทุธภัณฑ ์
พ.ศ. 2530 
                   4. ไมค่วรก าหนดใหผู้ร้ับใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตไวใ้นที่
เปิดเผยและเห็นไดง้า่ย  ณ สถานประกอบการของผูไ้ดร้ับใบอนุญาต เพราะไม่
เหมาะสมกบัสภาพการณ์และไมค่วรก าหนดโทษอาญาในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิัตติามบทบัญญัตดิังกลา่ว หากมคีวามจ าเป็นอนัไมอ่าจหลกีเลีย่งไดท้ีจ่ะตอ้ง
ก าหนดเชน่นัน้ เพราะผูอ้นุญาตมอี านาจในการตรวจสอบอยูแ่ลว้ และปกตทิั่วไป
ประชาชนกไ็มส่นใจทีจ่ะดเูอกสารดงักลา่ว คงเป็นเรือ่งระหวา่งผูอ้นุญาตและผูร้ับ
ใบอนุญาตเทา่นัน้ เชน่ มาตรา 22 ประกอบมาตรา 57 แหง่พระราชบัญญัตคิวบคมุการ
ฆา่สตัวเ์พือ่การจ าหน่ายเนื้อสตัว ์พ.ศ. 2559 ซึง่ก าหนดใหผู้รั้บใบอนุญาตตอ้งแสดง
ใบอนุญาตไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเห็นไดง้า่ย ณ โรงฆา่สตัวข์องตน หากไมป่ฏบิัตติาม
ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้พนับาท ตรงกนัขา้ม สมควรทีจ่ะก าหนดกลไกหรอื
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระใหแ้กผู่ป้ระกอบกจิการซึง่เขา้มาอยูใ่นระบบ
และขออนุญาตอยา่งถกูตอ้งแทน เชน่ การแสดงใบอนุญาตในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์

ไดท้ านองเดยีวกบัใบอนุญาตขบัขีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก 
                   5. ควรใชม้าตรการซึง่เป็นการจงูใจใหด้ าเนนิการ แทนมาตรการบงัคับ
ลงโทษ เพือ่มใิหก้ฎหมายสรา้งภาระโดยไมจ่ าเป็นแกป่ระชาชน เชน่ มาตรา 25 



ประกอบกบัมาตรา 57 แหง่พระราชบัญญัตคิุม้ครองซากดกึด าบรรพ ์พ.ศ. 2551 ที่
ก าหนดใหผู้พ้บสิง่อนัมเีหตคุวรเชือ่ไดว้า่เป็นซากดกึด าบรรพ ์ตอ้งแจง้เจา้พนักงาน
แหง่ทอ้งทีท่ี ่พบนัน้ทราบ หากไมป่ฏบิัตติามมโีทษปรับไมเ่กนิหา้หมืน่บาท ถา้
ปรับปรงุแกไ้ขในเชงิจงูใจในลักษณะวา่ผูใ้ดพบซากดกึด าบรรพแ์ละมาแจง้ตอ่เจา้
พนักงานจะไดรั้บรางวลั ก็จะท าใหก้ารบังคบัใชก้ฎหมายมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
                   6. มใิหก้ าหนดใหก้ารไมอ่ านวยความสะดวกใหแ้กเ่จา้พนักงานหรอื
พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ป็นความผดิอาญาเนือ่งจากไมม่ขีอบเขตทีช่ดัเจนในการใช ้

ดลุพนิจิ อกีทัง้มคีวามผดิฐานขัดขวางเจา้พนักงานในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามประมวล
กฎหมายอาญาอยูแ่ลว้  
                   7. ควรยกเลกิการใชโ้ทษอาญาในเรือ่งทีเ่ป็นเรือ่งทางแพง่โดยแท ้
เชน่ ความผดิอนัเกดิจากการใชเ้ช็ค 
                   ทัง้นี้ สคก. รายงานวา่  คณะกรรมการพัฒนากฎหมายอยูร่ะหวา่งการ
จัดท ารา่งพระราชบัญญัตวิา่ดว้ยการปรบัเป็นพนัิย พ.ศ. .... เพือ่เป็นกฎหมายกลาง 
โดยก าหนดหลักเกณฑใ์นการปรับเป็นพนัิยส าหรับการกระท าหรอืงดเวน้การกระท า
อันเป็นการฝ่าฝืน หรอืไมป่ฏบิัตติามกฎหมายทีไ่มร่า้ยแรงและกฎหมายก าหนดใหต้อ้ง
ช าระคา่ปรับเป็นพนัิย ซึง่ไมเ่ป็นโทษทางอาญา และไมม่กีารบันทกึเป็นประวตัิ
อาชญากรรม  
                   การพจิารณารา่งพระราชบัญญัตวิา่ดว้ยการปรบัเป็นพนัิย พ.ศ. .... 
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายไดต้รวจสอบบทบัญญัตขิองกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับอยูใ่น
ปัจจบุนั ซึง่ก าหนดโทษอาญาทีม่โีทษปรับสถานเดยีวหรอืทีม่โีทษปรับ หรอืจ าคกุ 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบัและก าหนดใหม้กีารเปรยีบเทยีบได ้ทัง้ทีโ่ดยสภาพแลว้ไมก่ระทบ
โดยตรงตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืความปลอดภยัของประชาชนเพือ่จะเปลีย่นเป็น
ความผดิทางพนัิยแทนความผดิอาญา ซึง่การพจิารณาบทบัญญัตขิองกฎหมาย
ดังกลา่ว คณะกรรมการพัฒนากฎหมายพบวา่ กฎหมายหลายฉบับมกีารก าหนดโทษ
อาญาทัง้ทีไ่มใ่ชค่วามผดิรา้ยแรงซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัหลักเกณฑใ์นการก าหนดโทษ
อาญาส าหรับกฎหมายทีจ่ะตราขึน้ในอนาคต1 และมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทย นอกจากนี้ กฎหมายจ านวนมากมบีทบัญญัตทิีไ่มเ่หมาะสมกบักาล
สมัยและไมส่อดคลอ้งกบัทศิทางการพัฒนาประเทศ อกีทัง้เป็นการสรา้งภาระและ
ตน้ทนุทีไ่มจ่ าเป็นแกป่ระชาชน จงึเหน็ควรวางแนวทางการรา่งกฎหมายใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรา 77 ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย เพือ่ใหห้น่วยงานถอืปฏบิัตโิดย
เครง่ครัดตอ่ไป เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคใ์นการปรับปรงุกฎหมายใหด้ขี ึน้เพือ่ชวีติทีด่ี
ข ึน้ของประชาชน (Better Regulations for Better Life) 
จงึไดเ้สนอขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกีย่วกบัแนวทางการรา่ง
กฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยมาเพือ่
ด าเนนิการ 

 
------------------------------------------- 
1 คณะรัฐมนตรไีดม้มีต ิ(13 กมุภาพนัธ ์2561) เหน็ชอบหลกัเกณฑใ์นการก าหนด



โทษอาญาส าหรับกฎหมายทีจ่ะตราขึน้ในอนาคต รวม 3 ประการ ดังนี ้1) เป็นการ
กระท าทีก่ระทบตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอันดขีองประชาชนอยา่งรา้ยแรง
และมผีลกระทบตอ่สว่นรวม 2) เป็นกรณทีีไ่มส่ามารถใชม้าตรการอืน่ใดเพือ่บังคบัใช ้

กฎหมายอยา่งไดผ้ลหรอืมปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจ่ะท าใหป้ระชาชนปฏบิัตติาม
กฎหมายได ้และ 3) ความผดิอาญาทีม่โีทษปรับสถานเดยีวหรอืทีม่โีทษจ าคกุและ
เปรยีบเทยีบปรับท าใหค้ดอีาญาระงับได ้หากโดยสภาพแลว้ไมใ่ชค่วามผดิตอ่ความ
สงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอันดขีองประชาชนอยา่งกวา้งขวาง สมควรใชโ้ทษปรับทาง
ปกครองแทนหรอืวธิกีารอืน่แทนการปรับ และใหด้ าเนนิการตอ่ไปตามกรอบแนวทาง
การศกึษาและปรับปรงุกฎหมายเพือ่ป้องกนัมใิหม้กีารใชป้ระโยชนจ์ากโทษอาญาที่
ไมส่อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตามที ่สคก. เสนอ 
  
7. เรือ่ง ผลการคดัเลอืกเอกชนและรา่งสญัญารว่มลงทนุโครงการทางหลวง
พเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 6 สายบางปะอนิ – นครราชสมีา ส าหรบัการให้
เอกชนรว่มลงทนุในการด าเนนิงานและบ ารงุรกัษา (Operation and 
Maintenance : O&M) และการชีแ้จงประเด็นขอ้สงัเกตของส านกัอยัการ
สงูสดุและความเห็นของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ และ
เรือ่ง ผลการคดัเลอืกเอกชนและรา่งสญัญารว่มลงทนุโครงการทางหลวง
พเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 81 สายบางใหญ ่– กาญจนบรุ ีส าหรบัการให้
เอกชนรว่มลงทนุในการด าเนนิงานและบ ารงุรกัษา (Operation and 
Maintenance : O&M) และการชีแ้จงประเด็นขอ้สงัเกตของส านกังานอยัการ
สงูสดุและความเห็นของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 
                   คณะรัฐมนตรพีจิารณาเรือ่ง ผลการคัดเลอืกเอกชนและรา่งสญัญารว่ม
ลงทนุโครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 6 สายบางปะอนิ – 
นครราชสมีา ส าหรับการใหเ้อกชนรว่มลงทนุในการด าเนนิงานและบ ารงุรักษา 
(Operation and Maintenance : O&M) และการชีแ้จงประเด็นขอ้สงัเกตของ
ส านักงานอัยการสงูสดุและความเห็นของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 
และเรือ่ง ผลการคัดเลอืกเอกชนและรา่งสญัญารว่มลงทนุโครงการทางหลวงพเิศษ
ระหวา่งเมอืงหมายเลข 81 สายบางใหญ ่– กาญจนบรุ ีส าหรับการใหเ้อกชนรว่ม
ลงทนุในการด าเนนิงานและบ ารงุรักษา (Operation and Maintenance : O&M) 
และการชีแ้จงประเด็นขอ้สงัเกตของส านักงานอัยการสงูสดุและความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ ตามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
แลว้มมีตเิห็นชอบผลการคัดเลอืกเอกชนและรา่งสญัญารว่มลงทนุตามทีส่ านักงาน
อัยการสงูสดุ (อส.) ไดต้รวจพจิารณาแลว้ โดยกอ่นลงนามสญัญา ใหก้รมทางหลวง 
(ทล.) ตรวจสอบสญัญาและเอกสารแนบทา้ยสญัญาอกีครัง้ให ้มคีวามถกูตอ้งเป็นไป
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการรว่มลงทนุระหวา่งรฐัและเอกชน กฎระเบยีบ ประกาศ มติ
คณะรัฐมนตร ีและมตคิณะกรรมการคัดเลอืกตามมาตรา 35 ตามขอ้สงัเกตของ อส. 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 6 สายบางปะอนิ – 



นครราชสมีา (M6) และโครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 81 สายบาง
ใหญ ่– กาญจนบรุ ี(M81) เป็นโครงการทีอ่ยูภ่ายใตแ้ผนพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นคมนาคมขนสง่ของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ซึง่คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบแลว้
เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2558 โดยในสว่นของโครงการ M6 คณะรัฐมนตรมีมีต ิ(14 
กรกฎาคม 2558) เหน็ชอบใหก้อ่สรา้งภายในกรอบวงเงนิ 84,600 ลา้นบาท สว่น
โครงการ M81 คณะรัฐมนตรมีมีต ิ(14 กรกฎาคม 2558) เหน็ชอบใหก้อ่สรา้งภายใน
กรอบวงเงนิ 55,620 ลา้นบาท และในครัง้นีก้ระทรวงคมนาคม (คค.) โดยกรมทาง
หลวง (ทล.) ไดข้อใหค้ณะรัฐมนตรเีห็นชอบผลการคัดเลอืกเอกชนและรา่งสญัญา
การใหเ้อกชนรว่มลงทนุในการด าเนนิงานและบ ารงุรกัษา (Operation and 
Maintenance : O&M) ของโครงการทางหลวงพเิศษทัง้สองสาย ตามมาตรา 41 
แหง่พระราชบัญญัตกิารใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการของรัฐ พ.ศ. 2556 
                   โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ – สระบรุ ี
– นครราชสมีา 
                   สรปุรายละเอยีดโครงการ 
                   · มอเตอรเ์วยเ์กบ็คา่ผา่นทาง ขนาด 4 – 6 ชอ่งจราจร 
                   · ระยะทาง 196 กโิลเมตร 
                   · เชือ่มตอ่โครงขา่ยคมนาคมสูภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                   · กรอบคา่ตอบแทนทีเ่อกชนจะไดร้ับ 33,258 ลา้นบาท 
                   · วงเงนิคา่ตอบแทนทีเ่อกชนเสนอขอรบั 21,308 ลา้นบาท 
                   ขอ้มลูท ัว่ไปดา้นวศิวกรรม 
                   จ านวนชอ่งจราจร         4 – 6 ชอ่งจราจร 
                   ทางแยกตา่งระดบั         10 แหง่ 
                   ดา่นเกบ็คา่ผา่นทาง        9 แหง่ 
                   ระบบเก็บคา่ผา่นทาง      Manual, ETC, MLFF 
                   ทีพ่กัรมิทาง (ไมร่วมอยูใ่นสญัญา O&M ในคร ัง้นี)้ 
                   · Rest Area              5 แหง่ 
                   · Service Area 2 แหง่ 
                   · Service Center       1 แหง่ 
                   โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ ่– 
กาญจนบรุ ี
                   สรปุรายละเอยีดโครงการ 
                   · มอเตอรเ์วยเ์กบ็คา่ผา่นทาง ขนาด 4 – 6 ชอ่งจราจร 
                   · ระยะทาง 96 กม. เชือ่มตอ่โครงขา่ยคมนาคมสูภ่าคตะวนัตก และ
โครงการทา่เรอืน ้าลกึทวาย 
                   · กรอบคา่ตอบแทนทีเ่อกชนจะไดร้ับ 27,828 ลา้นบาท 
                   · วงเงนิคา่ตอบแทนทีเ่อกชนเสนอขอรบั 17,801 ลา้นบาท 
                   ขอ้มลูท ัว่ไปดา้นวศิวกรรม 
                   จ านวนชอ่งจราจร         4 – 6 ชอ่งจราจร 



                   ทางแยกตา่งระดบั         8 แหง่ 
                   ดา่นเกบ็คา่ผา่นทาง        8 แหง่ 
                   ระบบเก็บคา่ผา่นทาง      Manual, ETC, MLFF 
                   ทีพ่กัรมิทาง (ไมร่วมอยูใ่นสญัญา O&M ในคร ัง้นี)้ 
                   · Rest Area    1 แหง่ 
                   · Service Area 2 แหง่ 
                   โครงการทางหลวงพเิศษทัง้สองโครงการที ่คค. เสนอมาในครัง้นี้มี
ลักษณะพเิศษแตกตา่งไปจากโครงการทางหลวงพเิศษทีผ่า่นมา เนื่องจากจะเป็น
สองโครงการแรกทีใ่ชด้า่นเกบ็คา่ผา่นทางฝ่ังขาเขา้ระบบแบบไมม่ไีมก้ัน้แบบ Full 
Multilane Free Flow (MLFF) ซึง่จะชว่ยลดปัญหาจราจรทา้ยแถวสะสมบรเิวณดา่น
เก็บคา่ผา่นทาง ลดความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ และลดมลพษิทีจ่ะเกดิขึน้จากการจราจร
แออัด 
  
8. เรือ่ง โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าแบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(Microgrid) บนพืน้ทีเ่กาะพะลวย จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตแิละเหน็ชอบตามทีก่ระทรวงมหาดไทย (มท.) 
เสนอดังนี ้
                   1. อนุมัตใิหก้ารไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) ด าเนนิโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าแบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Microgrid*) บนพืน้ทีเ่กาะพะลวย 
จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีวงเงนิลงทนุรวม 172 ลา้นบาท โดยใชเ้งนิกูใ้นประเทศ จ านวน 
129 ลา้นบาท และเงนิรายได ้กฟภ. จ านวน 43 ลา้นบาท 
                   2. เห็นชอบให ้กฟภ. กูเ้งนิในประเทศภายในกรอบวงเงนิ จ านวน 129 
ลา้นบาท เพือ่เป็นเงนิลงทนุของโครงการดงักลา่ว โดย กฟภ. จะทยอยด าเนนิการกู ้
เงนิตามความจ าเป็นจนกวา่งานจะแลว้เสร็จ 
                   ทัง้นี้ ให ้มท. (กฟภ.) รับความเห็นของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไป
พจิารณาด าเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 
หมายเหต ุ: *Microgrid คอื ระบบไฟฟ้าขนาดเลก็ทีส่ามารถบรหิารจัดการไดแ้บบ
อสิระ (ไมต่อ้งพึง่พาระบบไฟฟ้าจากภายนอก) กรณโีครงการนีใ้ชร้ะบบ Microgrid 
แบบ Off – Grid โดยการผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลังงานแสงอาทติยบ์นเกาะและ
สามารถบรหิารจัดการ (ผลติ กกัเก็บ จ าหน่ายไฟ) ไดเ้อง (บนเกาะ) ไมต่อ้งเชือ่มตอ่
กบัโครงขา่ยไฟฟ้าหลักบนฝ่ัง 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   มท. รายงานวา่ 
                   1. ประชาชนในพืน้ทีบ่า้นเกาะพะลวย ต าบลอา่งทอง อ าเภอเกาะสมยุ 
จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีไดร้อ้งเรยีนวา่ พืน้ทีด่ังกลา่วเป็นพืน้ทีก่นัดาร หา่งไกลความ
เจรญิ ประชาชนสว่นใหญม่อีาชพีประมงและท าสวน และยังไมม่ไีฟฟ้าใช ้จงึขอให ้
อ าเภอเกาะสมยุประสานจงัหวัดสรุาษฎรธ์านีและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการ
เพือ่ใหช้าวบา้นในพืน้ทีด่ังกลา่วไดม้ไีฟฟ้าใชเ้พือ่การด ารงชพีและสง่เสรมิการ



ทอ่งเทีย่วในอนาคต 
                   2. คณะกรรมการ กฟภ. ในคราวประชมุ ครัง้ที ่2/2562 เมือ่วันที ่27 
กมุภาพนัธ ์2562 ไดพ้จิารณาแลว้มมีตเิห็นชอบโครงการพฒันาระบบไฟฟ้าแบบ
โครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพืน้ทีเ่กาะพะลวย จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี
เพือ่ใหป้ระชาชนบนเกาะมไีฟฟ้าใช ้ซึง่เป็นการลดความเหลือ่มล ้าระหวา่งประชาชน
บนเกาะและแผน่ดนิใหญ ่และเป็นไปตามแผนงานของโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
แบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพืน้ทีเ่กาะพะลวย จังหวดัสรุาษฎร์
ธาน ีโดยมรีะยะเวลาด าเนนิการ ปี 2563 – 2564 รายละเอยีดสรปุได ้ดงันี ้

หวัขอ้ รายละเอยีด 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สามารถจา่ยไฟฟ้าใหป้ระชาชนผูใ้ชไ้ฟฟ้าบนพืน้ทีเ่กาะพะลวยที่
ไมม่ไีฟฟ้าใชต้ามนโยบายของรัฐบาล 
2. สามารถบรหิารและจัดการระบบพลังงานไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพ 
3. สนับสนุนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนและระบบกกัเกบ็
พลังงาน 
4. ลดการใชน้ ้ามันดเีซลในการผลติพลังงานไฟฟ้า 

เป้าหมาย 
และพืน้ที่
ด าเนนิการ 

ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าแบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) 
บนพืน้ทีเ่กาะพะลวย จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี

ปรมิาณงาน 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
หมายเหต ุ: 
KWp = หน่วยของก าลัง
ผลติสงูสดุของโซลาร์
เซลล ์
kW   = หน่วยบอก
ขนาดก าลังของ
เครือ่งจักรอปุกรณ์ไฟฟ้า 
kWh = หน่วยบอก
พลังงานไฟฟ้าทีใ่ช ้

ภายในเวลา 1 ชัว่โมง 
SAC  = ชนดิของสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้าแกนเดยีวตวัน าอะลมูเินียม
แบบอัดแน่นหุม้ดว้ยฉนวน) 

ขอบเขตงาน ปรมิาณงาน 

1. ระบบผลติพลงังาน
ไฟฟ้า 
    1.1 พลงังาน
แสงอาทติย ์
    1.2 ระบบก าเนดิ
ไฟฟ้าดเีซล 
    1.3 ระบบกกัเก็บ
พลังงาน 
    1.4 อาคารควบคมุ 

  
1,000 kWp 
600 kW 
500 kW/1,500 
kWh 
1 แหง่ 

2. ระบบจ าหนา่ยบน
เกาะ 
    2.1 แรงสงู (50 SAC) 
    2.2 แรงต า่ (50 AW) 
    2.3 หมอ้แปลง
จ าหน่าย 

  
3.7 วงจร-
กโิลเมตร 
2.5 วงจร-
กโิลเมตร 
400 kVA 



AW   = ชนดิของสายไฟฟ้า (สายแรงต า่ชนดิทนสภาพอากาศ) 
kVA  = พกิดัก าลงัของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

2 ปี (พ.ศ. 2563 - 2564) 

คา่ใชจ้า่ย 
และแหลง่ทีม่า 

วงเงนิลงทนุรวม 172 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
1. เงนิกูใ้นประเทศ จ านวน 129 ลา้นบาท 
2. เงนิรายได ้กฟภ. จ านวน 43 ลา้นบาท 
ทัง้นี้ การด าเนนิโครงการฯ ไมก่อ่ใหเ้กดิภาระตอ่งบประมาณ หรอืภาระ
ทางการคลัง               ในอนาคต ตามพระราชบัญญัตวินัิยการเงนิการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 

แผนการใช ้
จา่ยเงนิรายปี 
  
  
  

หนว่ย : ลา้นบาท 

ปี 
เงนิกูใ้น
ประเทศ 

เงนิรายได ้
กฟภ. 

รวม 

2563 39 13 52 

2564 90 30 120 

รวม 129 43 172 

ผลตอบแทน 
ของโครงการ 

ผลตอบแทนทางการเงนิของโครงการสรปุได ้ดังนี ้

ผลตอบแทน 
อตัรา 
ผลตอบแทน 
(รอ้ยละ) 

อตัราสว่น 
ผลประโยชนต์อ่ 
เงนิลงทนุ (B/C 
Ratio) 

มลูคา่
ปจัจบุนั 
สทุธ ิ
(NPV) 
(ลา้นบาท) 

ทางการเงนิ 
(FIRR) 

1.63 0.26 -205.27 

ทางเศรษฐศาสตร ์
(EIRR) 

21.37 1.80 177.21 

หมายเหต ุ: จากรายงานการศกึษาความเหมาะสมของโครงการฯ มี
ผลตอบแทนทางการเงนิทีไ่มคุ่ม้คา่ในการลงทนุ (FIRR = -205.27) 
แตม่คีวามคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ (EIRR = 177.21) โดย กฟภ. แจง้วา่
โครงการจะชว่ยยกระดับคณุภาพชวีติของประชาชนบนพืน้ทีเ่กาะ
พะลวยและสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

ผลกระทบ 
โครงการ 

1. ดา้นนโยบายรฐับาล : เป็นการเสรมิสรา้งความมั่นคงทางดา้น
พลังงานใหส้ามารถพึง่พาตนเองได ้โดยกระจายชนดิของเชือ้เพลงิทัง้
จากฟอสซลิและจากพลังงานทดแทนอยา่งเหมาะสม สนับสนุนการ
ผลติและการใชพ้ลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหลง่เชือ้เพลงิใน
พืน้ที ่เปิดโอกาสใหช้มุชนและประชาชนมสีว่นรว่มในการผลติและ
บรหิารจัดการพลังงาน สง่เสรมิการวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยดีา้น



พลังงาน เชน่ ระบบกกัเกบ็พลังงาน เป็นตน้ 
2. ดา้นเศรษฐกจิ : การด าเนนิโครงการดงักลา่วเป็นการพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลังงานไฟฟ้าบนพืน้ทีเ่กาะพะลวย จงัหวัดสุ
ราษฎรธ์าน ีซึง่จะสง่เสรมิใหป้ระชาชนบนเกาะสามารถประกอบอาชพี 
และลดความเหลือ่มล ้าระหวา่งประชาชนบนเกาะกบัประชาชนบน
แผน่ดนิใหญ ่
3. ดา้นผลประโยชนต์อ่คณุภาพชวีติของประชาชน : ประชาชน
บนเกาะพะลวย จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีไดใ้ชไ้ฟฟ้าอยา่งเพยีงพอ 
คณุภาพของระบบไฟฟ้าทีด่ ีในราคาเดยีวกบัประชาชนบนแผน่ดนิใหญ ่
ท าใหป้ระชาชนบนพืน้ทีเ่กาะพะลวยมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

การประเมนิ 
ผลกระทบ 
สิง่แวดลอ้ม 

จากการส ารวจเบือ้งตน้พบวา่ พืน้ทีโ่ครงการเป็นของกรมธนารักษ์ ซึง่
ถา้จะด าเนนิโครงการจ าเป็นจะตอ้งเชา่ทีด่นิจากกรมธนารักษ์ และพืน้ที่
ดังกลา่วไมไ่ดอ้ยูใ่นขอบเขตของโครงการทีจ่ะตอ้งท าการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้มตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนด ประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการ
ซึง่จะตอ้งจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ
หลักเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิัต ิและแนวทางการจดัท ารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรา 46                   แหง่
พระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 
2535 

  
  
9. เรือ่ง รายงานผลการด าเนนิการโครงการจติอาสาพระราชทาน 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบตามทีส่ านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(สปน.) เสนอรายงานผลการด าเนนิการโครงการจติอาสาพระราชทาน ประจ าเดอืน
เมษายน 2563 สรปุไดด้ังนี ้
                   1. การจดัต ัง้ชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจ าองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) ปัจจบุนั อปท. ทกุแหง่ ไดจ้ัดตัง้ชดุปฏบิัตกิารจติ
อาสาภัยพบิตัฯิ ครบเรยีบรอ้ยแลว้ (ตามเป้าหมาย 7,550 แหง่ 377,500 คน) และมี
การบนัทกึรายชือ่ผูส้มัครในระบบรายงานแบบอเิล็กทรอนกิส ์(E-Report) ของ
กรมการปกครอง ทีไ่ดร้ับการยนืยันขอ้มลูจากศนูยอ์ านวยการจติอาสาพระราชทาน
อ าเภอแลว้ 425,418 คน และมกีารฝึกอบรมชดุปฏบิัตกิารจติอาสาภัยพบิตัปิระจ า 
อปท. 58 จงัหวัด 1,193 อปท. โดยมผีูผ้า่นการอบรม 61,964 คน 
                    2. การส ารวจขอ้มลูประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จงัหวัดรว่มกบัศนูยอ์ านวยการจติอาสา
พระราชทาน ภาค 1 – ภาค 4 มผีลการด าเนนิการ ดงันี ้(1) ประชาชนมคีวามประสงค์
ไดรั้บการสง่เสรมิและพัฒนาอาชพีในโครงการฟารม์ตัวอยา่งอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าร ิ3,467 คน (2) ประชาชนทีอ่าศัยอยูร่อบพระราชวงั/พระต าหนักในพืน้ที ่



5 จงัหวัด ไดแ้ก ่จงัหวัดพระนครศรอียธุยา (พระราชวงับางปะอนิ) จังหวดัเชยีงใหม ่
(พระต าหนักภพูงิคราชนเิวศน)์ จงัหวัดสกลนคร (พระต าหนักภพูานราช
นเิวศน)์               จังหวัดประจวบครีขีันธ ์(พระราชวงัไกลกงัวล) และจังหวัด
นราธวิาส (พระต าหนักทกัษิณราชนเิวศน)์ ไดร้ับความเดอืดรอ้น 2,357 คน และ (3) 
ประชาชนไดรั้บความเดอืดรอ้นในพืน้ทีจั่งหวดัทีม่คี าสัง่/ประกาศปิดพืน้ทีเ่ป็นการ
ชัว่คราว โดยมปีระชาชนไดรั้บมอบถงุยงัชพี 83,030 คน 
                    3. การด าเนนิการจดักจิกรรม “จติอาสาตา้นภยัแลง้ การ
ประสานความรว่มมอืการแกป้ญัหาภยัแลง้อยา่งย ัง่ยนื” ศนูยอ์ านวยการใหญจ่ติ
อาสาพระราชทานไดด้ าเนนิการจัดกจิกรรมฯ ในพืน้ทีจั่งหวดันครราชสมีา (จังหวัด
ตน้แบบ) และจังหวดัทีม่กีารประกาศเขตการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิัตกิรณี
ฉุกเฉนิ (ภยัแลง้) โดยด าเนนิกจิกรรมแลว้ 1,404 ครัง้ 
                   4. การประชุมตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิโครงการ
กอ่สรา้งสะพานขา้มคลองเปรมประชากร กระทรวงมหาดไทยไดจ้ัดประชมุ
ตดิตามฯ เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2563 โดยทีป่ระชมุไดม้อบหมายใหจ้ังหวัดปทมุธานี
และจังหวัดพระนครศรอียธุยาส ารวจขอ้มลูสะพานไมข้า้มคลองเปรมประชากรในพืน้
ทีว่า่มคีวามเหมาะสมตอ่การใชง้านมากนอ้ยเพยีงใดและจังหวดัไดม้กีารบรหิารจัดการ
หรอืก าหนดแนวทางการพัฒนา เชน่                             การกอ่สรา้งสะพาน
คอนกรตีทดแทน รวมทัง้แนวทางอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสมอยา่งไร 
                   5. ขอ้มลูจ านวนจติอาสาและกจิกรรมจติอาสา ณ วนัที ่30 
เมษายน 2563 มจีติอาสาลงทะเบยีน 6,634,585 คน [แยกตามพืน้ที ่(ภมูลิ าเนา) 
ไดแ้ก ่กรงุเทพมหานคร 458,449 คน สว่นภมูภิาค 6,176,136 คน                 แยก
ตามเพศ ไดแ้ก ่เพศชาย 2,953,132 คน เพศหญงิ 3,681,453 คน] และด าเนนิการ
จัดกจิกรรมจติอาสาพฒันา 45,694 ครัง้ กจิกรรมจติอาสาภัยพบิัต ิ472 ครัง้ สว่นการ
บรรยายขยายผลใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสถาบนัพระมหากษัตรยิก์บัประเทศไทย ขณะนี้ได ้
ชะลอการบรรยายฯ ออกไปกอ่น เนือ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 
  
10. เรือ่ง  รายงานผลการด าเนนิงานของระบบประกนัภยัและพฒันาการที่
ส าคญั ในรอบ 12 เดอืน ปี 2562 
                    คณะรัฐมนตรมีมีตริบัทราบตามทีก่ระทรวงการคลัง (กค.) 
เสนอ  รายงานผลการด าเนนิงานของระบบประกนัภยัและพัฒนาการทีส่ าคัญ ในรอบ 
12 เดอืน ปี 2562 ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ
ประกนัภัย (ส านักงาน คปภ.) [ซึง่เป็นการด าเนนิการตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิธรุกจิประกนัภยั พ.ศ. 2550 มาตรา 20 (10) ที่
ก าหนดใหส้ านักงาน คปภ. จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลงานและอปุสรรคในการ
ด าเนนิงานของคณะกรรมการและส านักงานตอ่คณะรัฐมนตร]ี โดยมสีาระส าคัญสรปุ
ได ้ดงันี ้
                    1. ภาพรวมธรุกจิประกนัภยัของไทยในรอบ 12 เดอืน ปี 2562 ธรุกจิ



ประกนัภัยเดอืนมกราคม – ธันวาคม 2562 มเีบีย้ประกนัภยัรับโดยตรงรวมทัง้สิน้ 
854,536 ลา้นบาท หดตัวรอ้ยละ 0.58 เมือ่เทยีมกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น ทัง้นี ้
ส านักงาน คปภ. คาดการณว์า่อัตราการเตบิโตของธรุกจิประกนัภยัของปี 2563 จะอยู่
ที ่           รอ้ยละ 0.43-1.99 คดิเป็นมลูคา่เบีย้ประกนัภยัประมาณ 860,863-
882,317 ลา้นบาท 
                    2. ผลการด าเนนิงานทีส่ าคญัตามนโยบายรัฐบาลและภายใต ้
แผนพัฒนาการประกนัภัย ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2559-2563) 
  

การด าเนนิการ ภาพรวมปญัหา/อปุสรรค 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเพิม่ศกัยภาพอตุสาหกรรมประกนัภยั 

1) เสรมิสรา้งศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการ เชน่ ปรับปรงุการลงทนุ
ประกอบธรุกจิอืน่เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถกระจายความเสีย่งในการลงทนุ
ไดด้ยีิง่ขึน้ 
2) ยกระดบัมาตรฐานการด าเนนิธุรกจิ
ประกนัภยั  เชน่ ทบทวนและปรับปรงุ
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความ
เสีย่งดา้นดจิทิลั และการจัดสมัมนา 
3) คุม้ครองสทิธปิระโยชนผ์ูเ้อา
ประกนัภยัและยกระดบัพฤตกิรรมทาง
ตลาดของระบบประกนัภยั ไดแ้ก ่การ
ปรับปรงุแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ก ากบัดแูลตัวแทนและนายหนา้ประกนัภัย 

1) การปรับปรงุและออกกฎเกณฑต์า่ง 
ๆ  ตอ้งด าเนนิการอยา่งรอบคอบ โดยรับ
ฟังความคดิเห็นของทกุภาคสว่นและมี
ระยะเวลาใหบ้รษัิทขนาดเลก็ไดป้รับตวั 
2) สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและ
การเงนิโลกมคีวามผนัผวนสงู รวมถงึ
เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเร็ว  สง่ผลใหธ้รุกจิประกนัภัยมโีอกาส
ไดร้ับผลกระทบอยา่งรนุแรง 
3) ตวัแทน/นายหนา้ประกนัภยัมจี านวน
มากอาจก ากบัดแูลไดไ้มท่ั่วถงึ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การเสรมิสรา้งความรูแ้ละการเขา้ถงึประกนัภยั 

1) เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้น
การประกนัภยั เชน่ การจัดประกวดสาร
คดสีัน้และการจัดอบรมความรู ้
2) สง่เสรมิการพฒันาผลติภณัฑ์
ประกนัภยั ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและความเสีย่งของประชาชน 
เชน่ กรมธรรมป์ระกนัภับล าไยและ
กรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองความเจ็บป่วย
ดว้ยโรคไขเ้ลอืดออก 
3) สง่เสรมิการเขา้ถงึการประกนัภยั
เพือ่รองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุโดยปรบัปรงุ
สญัญาประกนัสขุภาพมาตรฐานให ้
สอดคลอ้งกบันโยบายภาครัฐเรือ่งการ

1) ประชาชนบางสว่นมทีัศนคตแิละ
ประสบการณท์ีไ่มด่จีากการประกนัภยั ท า
ใหข้าดความเชือ่ม่ัน 
2) ประชาชนบางสว่นไมส่ามารถเขา้ถงึการ
ท าประกนัชวีติไดเ้มือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่
กบัรายไดส้ทุธ ิ
3) ผูบ้รโิภคประกนัชวีติยังใชช้อ่งทางคน
กลางในการท าประกนัภัย จงึท าให ้
ชอ่งทางออนไลนย์ังไมเ่ป็นทีน่ยิม 



ปฏริปูระบบสาธารณสขุ 
4) ขยายชอ่งทางการเขา้ถงึการ
ประกนัภยัของประชาชน โดยการน า
ระบบอเิล็กทรอนกิสม์าประกอบการเสนอ
ขาย การออกกรมธรรม ์และการชดใชเ้งนิ
หรอืคา่สนิไหมทดแทน 
  

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อ ือ้ตอ่การแขง่ขนั 

1) เสรมิสรา้งการแขง่ขนัผา่นการผอ่น
คลายการก ากบัผลติภณัฑป์ระกนัภัยใหม้ี
ความยดืหยุน่และองิกลไกตลาดมากยิง่ขึน้ 
2) พฒันาการก ากบัและกระบวนการ
ใหค้วามเห็นชอบ/อนุมตัผิลติภณัฑ์
ประกนัภยั เชน่ พัฒนาระบบการขอรับ
ความเหน็ชอบกรมธรรมป์ระกนัภัยผา่น
ระบบอเิล็กทรอนกิส ์
3) สง่เสรมิการเชือ่มโยงตลาด
ประกนัภยัในภมูภิาคอาเซยีน โดยลง
นามบันทกึความเขา้ใจเพือ่สรา้งความ
รว่มมอืและพัฒนาการก ากบัดแูลธรุกจิ
ประกนัภัยกบัสงิคโปร ์
  

1) การผอ่นคลายการก ากบัผลติภณัฑ์
ประกนัภัยตอ้งด าเนนิการอยา่งเป็นระบบ
เพือ่เตรยีมความพรอ้มและรองรับใหภ้าค
ธรุกจิมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 
2) การปรับปรงุสญัญาประกนัสขุภาพ
มาตรฐานตอ้งมคีวามรว่มมอืจากหลาย
ภาคสว่น 
3) กฎหมายในแตล่ะประเทศมคีวาม
แตกตา่ง และมรีะดับพัฒนาการไมเ่ทา่กนั 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การเสรมิสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการประกนัภยั  

1) พฒันาและยกระดบับคุลากร
ประกนัภยัใหเ้ป็นมอือาชพีผา่นการจดั
อบรมและสมัมนา 
2) สง่เสรมิการวจิยัและพฒันาใน
ระบบประกนัภยั ผา่นการจัดประชมุและ
สมัมนาวชิาการ 
3) เสรมิสรา้งศกัยภาพระบบ
เทคโนโลย ีเชน่ การพัฒนาแอปพลเิคชนั
และฐานขอ้มลู 
4) ผลกัดนัใหก้ารประกนัภยัเป็น
เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง เชน่ 
โครงการประกนัภัยขา้วนาปีและขา้วโพด
เลีย้งสตัว ์
5) เสรมิสรา้งศกัยภาพของหนว่ยงาน
ก ากบั โดยปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. การผลักดันใหก้ารประกนัภัยเป็น
เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งแก่
ประชาชน โดยเฉพาะการผลกัดนัใหเ้กดิ
ผลติภณัฑใ์หม ่ๆ ทีต่อบสนองนโยบาย
ภาครัฐและความตอ้งการของประชาชน
จ าเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากทัง้
ภาครัฐและเอกชน 
2) ขอ้มลูดา้นการประกนัภัยมคีวาม
ซบัซอ้นและมคีวามเชือ่มโยงหลายภาค
สว่น จงึตอ้งใชร้ะยะเวลาในการท าความ
เขา้ใจและระดมความคดิเห็นเพือ่จดัท า
โครงสรา้งฐานขอ้มลู 
3) กระบวนการแกไ้ขกฎหมายตอ้งใช ้

ระยะเวลาในการด าเนนิการเนือ่งจากตอ้ง
พจิารณาใหค้รอบคลมุทกุมติ ิ



และเขา้รับการประเมนิภาคการเงนิสาขา
ประกนัภัย 

      

  
                   3. การประเมนิผลการด าเนนิงานตามมาตรการและแผนการ
ด าเนนิงานปี 2562 ของส านักงาน คปภ. ซึง่ประกอบดว้ย 11 ตวัชีว้ัด มคีา่คะแนน
ถว่งน า้หนกัรวมอยูท่ ี ่3.625 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
                    4. ผลการส ารวจความพงึพอใจของผูร้ับบรกิารดา้นประกนัภัยกบั
ส านักงาน คปภ. ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาคในปี 2562 จากกลุม่ตัวอยา่งจ านวน 
3,393 ราย โดยประเมนิผลความพงึพอใจ 3 ดา้น ไดแ้ก ่ความเป็นธรรม คณุภาพการ
ใหบ้รกิาร และการเขา้ถงึบรกิารมผีลคะแนนอยูท่ ีร่อ้ยละ 93.20 ระดบัความพงึ
พอใจมาก 
  
11. เรือ่ง ความกา้วหนา้ของยทุธศาสตรช์าตแิละแผนการปฏริปูประเทศ ณ 
เดอืนมถินุายน 2563 
                    คณะรัฐมนตรมีมีตริบัทราบความกา้วหนา้ของยทุธศาสตรช์าตแิละ
แผนการปฏริปูประเทศ ณ เดอืนมถินุายน 2563 ตามทีส่ านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ยทุธศาสตรช์าตแิละคณะกรรมการปฏริปูประเทศ เสนอ โดยมสีาระส าคัญสรปุได ้ดงันี ้
                    

หวัขอ้ สาระส าคญั 

1. ผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา 
1.1 ความกา้วหนา้ยทุธศาสตร์
ชาตแิละการขับเคลือ่นแผน
แมบ่ท ภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ

Ÿ  จดัท าโครงการส าคญัเพือ่บรรลเุป้าหมายยทุธศาสตร์
ชาตแิละแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประมวลผลความสอดคลอ้งตาม
ภารกจิ บทบาท  และหนา้ทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เป้าหมายของแผนแมบ่ทยอ่ยทัง้ 140 เป้าหมาย เพือ่ใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการด าเนนิการตามแนวทางการจัดท าโครงการ
ส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมหีนว่ยงานระดบั
กรมหรอืเทยีบเทา่แจง้ผลการด าเนนิการแลว้ รวมท ัง้ส ิน้ 
231 หนว่ยงาน หรอืรอ้ยละ 75 จากทัง้หมด 310 หน่วยงาน 
ทัง้นี้ มเีป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ยทีย่งัไมม่หีน่วยงานใดเลอืกความ
เกีย่วขอ้งทัง้หลกัและสนับสนุน จ านวน 1 เป้าหมาย คอื ภาค
ธรุกจิมบีทบาทส าคัญในการลงทนุเพือ่สงัคมเพิม่ขึน้ และมี
เป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ยทีไ่มม่หีน่วยงานเลอืกความเกีย่วขอ้ง
หลัก จ านวน 16 เป้าหมาย เชน่ ประเทศไทยมคีวามสามารถใน
การแขง่ขนัดา้นดจิทิัลในดา้นความพรอ้มในอนาคตดขีึน้ สถาน
ประกอบการดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพและบรกิารทาง
การแพทยไ์ดร้ับมาตรฐานเพิม่ขึน้ และระดับความมัน่คงดา้นน ้าใน



เขตเมอืงเพิม่ขึน้ ทัง้นี้  สศช. จะประสานเจา้ภาพเป้าหมาย
แผนแมบ่ทยอ่ยเพือ่พจิารณาก าหนดหนว่ยงานที่
เหมาะสม                ในการรว่มขบัเคลือ่นเป้าหมายแผน
แมบ่ทยอ่ยตอ่ไป 
Ÿ เตรยีมการปรบัปรงุแผนแมบ่ท โดยพจิารณาความ
สอดคลอ้งและครอบคลมุของแผนแมบ่ทในการรองรับชวีติวถิใีหม ่
(New Normal) และผลกระทบทีเ่กดิจากการระบาดของโรค 
COVID-19  ซึง่อาจตอ้งพจิารณาแนวทางการพัฒนาเพิม่เตมิ เชน่ 
ประเด็นผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มยคุ
ใหม ่การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ และประเด็นเศรษฐกจิ
ฐานราก โดย สศช. จะรว่มกบัคณะกรรมการจัดท ายทุศาสตรช์าติ
พจิารณาความจ าเป็นของการปรับปรงุ 
แผนแมบ่ทฯ ดงักลา่ว และน าเสนอคณะกรรมการยทุธศาสตรช์าติ
และคณะรัฐมนตรตีามขัน้ตอนตอ่ไป 
Ÿ  ขบัเคลือ่นการพฒันาศกัยภาพคนทกุชว่งวยัภายใต้
กรอบยทุธศาสตรช์าตผิา่นการใชร้ะบบบรหิารจดัการขอ้มลู
การพฒันาคนแบบชีเ้ป้า (TPMAP)  โดยขยายผลการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูกบัหน่วยงานตา่ง ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ การ
เพิม่ชดุขอ้มลูกลาง การจัดสวัสดกิารของกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความม่ันคงของมนุษย ์และการหารอืรว่มกบัส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออกและภาคทีี่
เกีย่วขอ้งเพือ่น าขอ้มลูจากระบบ TPMAP ไปใชป้ระกอบการ
ยกระดับ               ความเป็นอยูใ่หป้ระชาชนในพืน้ทีเ่ขตพัฒนา
พเิศษภาคตะวันออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) 
Ÿ  ผลการพจิารณาแผนระดบัทีส่าม (ณ สิน้เดอืนมถินุายน 
2563) มหีน่วยงานสง่แผนระดบัทีส่ามให ้สศช. กล่ันกรอง
รวมทัง้สิน้ 95 แผน จ าแนกเป็น (1) แผนทีผ่า่นการพจิารณาและ
รายงานใหค้ณะรัฐมนตรรีับทราแลว้ 55 แผน (2) แผนทีอ่ยู่
ระหวา่งกลั่นกรองหรอืใหท้บทวน/ปรับปรงุ 35 แผน  และ 
(3) แผนทีผ่า่นกระบวนการพจิารณาของ สศช. เพิม่เตมิ 5 
แผน  ไดแ้ก ่(รา่ง) แผนสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ             ฉบบัที ่
4 (พ.ศ. 2562-2565) ซึง่คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบแลว้เมือ่วนัที ่
30 มถินุายน 2563 (รา่ง) แผนขบัเคลือ่นกรอบคณุวฒุแิหง่ชาตสิู่

การปฏบิตั ิพ.ศ. 2562-2565       (รา่ง) แผนปฏบิัตกิารดา้นการ
ผลติและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชพีทีม่คีวามจ าเป็นเรง่ดว่น 
ตอ่การพัฒนาประเทศตามกรอบคณุวฒุแิหง่ชาต ิพ.ศ. 2562-
2565 แผนปฏบิัตกิารดา้นผูส้งูอาย ุระยะที ่2 (พ.ศ. 2545-2568) 
ฉบบัปรบัปรงุ ครัง้ที ่2 พ.ศ. 2561 และแผนยกระดับความมั่นคง



และความเป็นเลศิดา้นควบคมุโรคของประเทศ ฉบับปรับปรงุ 
พ.ศ.  2563-2565 

1.2 ความกา้วหนา้แผนการ
ปฏริปูประเทศ 

Ÿ รายงานความคบืหนา้การด าเนนิการตามแผนการปฏริปู
ประเทศตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทย (เดอืนตลุาคม – ธนัวาคม 2562) ตอ่
วฒุสิภา เมือ่วันที ่ 29-30 มถินุายน 2563 โดยวฒุสิภาไดม้ี
ประเด็นอภปิรายทีส่ าคัญ เชน่ (1) เรง่รัดกจิกรรมตามแผนการ
ปฏริปูประเทศทีย่งัมกีารด าเนนิการลา่ชา้                (2) ก าหนด
กจิกรรมปฏริปูประเทศทีม่นัียส าคัญ (Big Rock)  เพิม่เตมิ 
และ                 (3) ปรับปรงุแผนการปฏริปูประเทศโดยให ้
ความส าคัญกบัการก าหนดคา่เป้าหมายและตัวชีว้ัดทีช่ดัเจนและ
ค านงึถงึสถานการณข์องประเทศทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปจากในชว่ง
การจัดท าแผนการปฏริปูประเทศทีผ่า่นมา 
Ÿ คณะรัฐมนตรมีมีต ิ(30 มถินุายน 2563) เห็นชอบการแตง่ตัง้
คณะกรรมการปฏริปูประเทศทัง้ 13 ดา้นแลว้ 

1.3 ผลการด าเนนิการอืน่ ๆ 

Ÿ รายงานสรปุผลการด าเนนิการตามยทุธศาสตรช์าต ิ
ประจ าปี 2562 และรายงานสรปุผลการด าเนนิการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ ประจ าปี 2562 ตอ่สภา
ผูแ้ทนราษฎร เมือ่วันที ่25 มถินุายน 2563 และตอ่วฒุสิภา เมือ่
วันที ่29-30 มถินุายน 2563 โดยมปีระเด็นอภปิรายทีส่ าคัญ 
ไดแ้ก ่ (1) การเรง่รัดกจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการแตม่คีวาม
ลา่ชา้ เชน่ การปฏริปูระบบการศกึษา (2) การใหค้วามส าคัญกบั
ประเด็นทา้ทายตา่ง ๆ  เชน่ การถา่ยทอดแผนไปสูก่ารปฏบิัต ิ (3) 
ประเดน็ทีค่วรใหค้วามส าคัญในการพัฒนาในระยะตอ่ไป  เชน่ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การลดความเหลือ่มล ้า  และการกระจาย
อ านาจ (4) ประเด็นผลกระทบจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรค 
COVID-19 ทีม่ตีอ่การพัฒนาประเทศในอนาคต และ (5) ประเดน็
การทบทวนและปรับปรงุยทุธศาสตรช์าตแิละแผนการปฏริปู
ประเทศใหส้อดรบักบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป 
Ÿ  ปรบัปรงุระบบตดิตามและประเมนิผล
แหง่ชาต ิ(eMENCSR)  ใหร้องรับการเสนอ การตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนนิการแผนงานหรอืโครงการ
ภายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพือ่แกไ้ข
ปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ดรั้บผลกระทบ
จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
โดยระบบดงักลา่วจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการพจิารณา
กลั่นกรองขอ้เสนอแผนงาน/โครงการตา่ง ๆ  กระบวนการจัดสรร
งบประมาณ และการตดิตามผล การเบกิจา่ยเงนิกู ้โดยจะมกีาร



เชือ่มโยงขอ้มลูของระบบ eMENCSR กบัระบบบรหิารการเงนิการ
คลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส ์(GFMIS) ตลอดจนการรายงานผล
การด าเนนิโครงการทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิและแผนอืน่ 
ๆ นอกจากนี้ ไดจ้ดัท าเว็บไซต ์ThaiME (Thai Monitoring 
and Evaluation) 
เพือ่เป็นชอ่งทางใหท้กุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งแสดงความคดิเห็นตอ่
ขอ้เสนอแผนงานหรอืโครงการ เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาของ
คณะกรรมการกลัน่กรองและเพือ่รองรบัการเผยแพรผ่ลการ
ด าเนนิการตามพระราชก าหนดดังกลา่ว 
Ÿ  สรา้งการตระหนกัรู ้ความเขา้ใจ และการมสีว่นรว่มของ
ภาคตีา่ง ๆ ตอ่การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตแิละแผนการ
ปฏริปูประเทศ ผา่นการด าเนนิการตา่ง ๆ  เชน่ การจัดท าวดีทิัศน์
เผยแพรร่ายวชิา ยทุธศาสตรช์าตสิ าหรับขา้ราชการและบคุลากร
ภาครัฐบนหลักสตูรการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์การจัดท าสือ่
วดีทิัศนเ์ปรยีบเทยีบผลของการด าเนนิการกอ่น – หลังของการมี
ยทุธศาสตรช์าต ิและการสรา้งการตระหนักรู ้การขับเคลือ่น
ยทุธศาสตรช์าตใินกลุม่เด็กและเยาวชนกลุม่เปราะบางในพืน้ทีน่ า
รอ่งจงัหวัดอบุลราชธาน ี

2. การด าเนนิงานในระยะ
ตอ่ไป 

Ÿ จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารการจดัท าโครงการส าคญั
ประจ าปีงบประมาณ                 พ.ศ. 2565 เพือ่บรรลุ
เป้าหมายของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าตใินชว่งเดอืน
กรกฎาคม – สงิหาคม 2563 โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหห้น่วยงาน
เจา้ภาพขับเคลือ่นแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าตแิละ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาหว่งโซค่ณุคา่ เพือ่จัดท าโครงการ
ทีส่ง่ผลตอ่การบรรลเุป้าหมายของแผนแมบ่ทไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
และบรูณาการรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
โครงการส าคัญและน าเสนอคณะกรรมการยทุธศาสตรช์าตแิละ
คณะรัฐมนตรพีจิารณาตอ่ไป 
Ÿ จดัการประชุมรว่มกบัประธานกรรมการปฏริปูประเทศทกุ
คณะเพือ่พจิารณากรอบการด าเนนิงานของทกุคณะรว่มกนั โดย
คาดวา่จะสามารถเสนอรา่งแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรงุ) 
ตอ่คณะกรรมการยทุธศาสตรช์าต ิและคณะรัฐมนตร ีเพือ่พจิารณา
ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2563 ตอ่ไป 

  
12. เรือ่ง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออก คร ัง้ที ่3/2563 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตริบัทราบผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก (กพอ.) ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่22 มถินุายน 2563 



ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) 
เสนอ ดงันี ้
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   มต ิกพอ. ในคราวประชมุครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่22 มถินุายน 2563 
มสีาระส าคัญสรปุได ้ดังนี ้
                   การปรบัปรงุประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ และการแตง่ต ัง้
คณะกรรมการของโครงการพฒันาสนามบนิอูต่ะเภาและเมอืงการบนิภาค
ตะวนัออก 
                   1. เห็นชอบการปรบัปรงุประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
พฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
เง ือ่นไข และกระบวนการในการรว่มลงทนุกบัเอกชนหรอืใหเ้อกชนเป็นผู ้
ลงทนุ พ.ศ. 2560 แลท่ีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และการแตง่ต ัง้คณะกรรมการของ
โครงการพฒันาสนามบนิอูต่ะเภาฯ 
                             1.1 คณะรัฐมนตรมีมีต ิ(2 มถินุายน 2563) รับทราบผลการ
ประชมุ กพอ. ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม 2563 ซึง่ มต ิกพอ. เห็นชอบ
ให ้สกพอ. ลงนามในสญัญารว่มลงทนุกบันติบิคุคลเฉพาะกจิทีจ่ัดตัง้ขึน้โดย
เอกชนทีร่บัคัดเลอืก และ สกพอ. ไดม้กีารลงนามในสญัญารว่มลงทนุฯ กบั
บรษิทั อูต่ะเภา อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอวเิอช ัน่ จ ากดั เมือ่วนัที ่19 มถินุายน 
2563 แลว้ 
                             1.2 ประกาศ กพอ.ฯ ขอ้ 19 และ 20 ก าหนดใหเ้มือ่ไดม้กีาร
ลงนามในสญัญารว่มลงทนุแลว้ ให ้กพอ. แตง่ต ัง้คณะกรรมการก ากบัดแูล 
และคณะกรรมการบรหิารสญัญาซึง่ประกอบดว้ย “ผูแ้ทนกระทรวงเจา้สงักดั” 
แตโ่ดยที ่สกพอ. เป็นคูส่ญัญาฝ่ายรัฐทีล่งนามในสญัญารว่มลงทนุฯ และตามมาตรา 
5 และมาตรา 11 แหง่พระราชบัญญัตเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรเีป็นผูร้ักษาการตามพระราชบัญญัตดิงักลา่ว และก าหนดให ้
กพอ. เป็นผูก้ ากบัดแูลการด าเนนิงานของ สกพอ. จงึเป็นกรณีที ่สกพอ. รายงานขึน้
ตรงกบั กพอ. (ทีม่นีายกรัฐมนตรเีป็นประธาน) และนายกรัฐมนตรไีมไ่ดส้งักดั
กระทรวงใดจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งเสนอขอปรบัปรงุแกไ้ขประกาศ กพอ.ฯ ในขอ้
ดังกลา่ว โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

ฉบบัเดมิ ฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุลา่สดุ) 

แกไ้ของคป์ระกอบของคณะกรรมการก ากบัดแูล 

ขอ้ 19 เมือ่ไดม้กีารลงนามในสญัญารว่ม
ลงทนุแลว้ ใหค้ณะกรรมการนโยบาย
แตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูล ซึง่
ประกอบดว้ย “ผูแ้ทนกระทรวงเจา้
สงักดั” เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทน
ส านักงาน ผูแ้ทนส านักงานอัยการสงูสดุ 
ผูแ้ทนเอกชนคูส่ญัญา เป็นกรรมการ 

ขอ้ 19 เมือ่ไดม้กีารลงนามในสญัญารว่ม
ลงทนุแลว้ ใหค้ณะกรรมการนโยบาย
แตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูล ซึง่
ประกอบดว้ย “ผูแ้ทนกระทรวงเจา้
สงักดัหรอืผูแ้ทนหนว่ยงานที่
คณะกรรมการนโยบาย
มอบหมาย” เป็นประธานกรรมการ 



และผูแ้ทนหน่วยงานเจา้ของโครงการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ผูแ้ทนส านักงาน ผูแ้ทนส านักงานอยัการ
สงูสดุ ผูแ้ทนเอกชนคูส่ญัญา เป็น
กรรมการ และผูแ้ทนหน่วยงานเจา้ของ
โครงการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

แกไ้ของคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารสญัญา 

ขอ้ 20/1 (2) ผูแ้ทนหน่วยงานเจา้ของ
โครงการ “ผูแ้ทนกระทรวงเจา้
สงักดั” ผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่แตง่ตัง้โดย
ส านักงาน จากบคุคลทีส่ านักงานเห็นวา่
เป็นผูม้คีวามรูห้รอืความเชีย่วชาญอันจะ
เป็นประโยชนแ์กก่ารด าเนนิการของ
คณะกรรมการบรหิารสญัญาเป็นกรรมการ 

ขอ้ 20/1 (2) ผูแ้ทนหน่วยงานเจา้ของ
โครงการ “ผูแ้ทนกระทรวงทีเ่ก ีย่วขอ้ง
ตามทีส่ านกังาน
ก าหนด” ผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่แตง่ตัง้โดย
ส านักงาน จากบคุคลทีส่ านักงานเห็นวา่
เป็นผูม้คีวามรูห้รอืความเชีย่วชาญอันจะ
เป็นประโยชนแ์กก่ารด าเนนิการของ
คณะกรรมการบรหิารสญัญาเป็นกรรมการ 

                             1.3 สบืเนื่องจากประกาศ กพอ.ฯ ขอ้ 19 และ 20 (ตามขอ้ 
1.2) จงึไดม้กีารแตง่ต ัง้คณะกรรมการก ากบัดแูล และคณะกรรมการบรหิาร
สญัญาของโครงการพฒันาสนามบนิอูต่ะเภาฯ โดยใหม้ผีลเมือ่ประกาศ กพอ.ฯ 
ฉบบัทีป่รับปรงุดงักลา่วไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาและมผีลบงัคับใชแ้ลว้ 
                   แผนการสง่มอบพืน้ทีแ่ละการรือ้ยา้ยสาธารณูปโภคโครงการ
รถไฟความเร็วสงูฯ 
                   2. อนุมตัใินหลกัการใหก้ารไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การ
ประปานครหลวง (กปน.) สามารถปรบัเปลีย่นปรมิาณงานและวงเงนิคา่รือ้ยา้ย
สาธารณูปโภคเปิดพืน้ทีก่อ่สรา้ง โครงการรถไฟความเร็วสงูฯ หากมปีรมิาณ
งานเปลีย่นแปลงอกีในอนาคต ใหท้ าความตกลงกบัส านกังบประมาณ (สงป.) 
ท ัง้นี ้ตอ้งไมเ่กนิกรอบวงเงนิทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตริบัทราบเมือ่วนัที ่28 
มกราคม 2563 
                             2.1 โดยทีค่ณะรัฐมนตรไีดม้มีต ิ(28 มกราคม 2563) รับทราบ
มต ิกพอ. ซึง่อนุมัตใินหลักการแผนรือ้ยา้ยสาธารณูปโภค ภายในกรอบวงเงนิ 
479.055 ลา้นบาท ปจัจบุนั กปน. การประปาสว่นภมูภิาค (กปภ.) กฟน. และ
การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) อยูใ่นข ัน้ตอนการขอรบัการจดัสรร
งบประมาณจาก สงป. (ขณะนี ้ไดด้ าเนนิขัน้ตอนจัดซือ้จัดจา้งไปพลางกอ่น และจะ
ลงนามในสญัญาเมือ่ไดรั้บงบประมาณแลว้) แตเ่นือ่งจากเอกชนคูส่ญัญามกีาร
ปรบัเปลีย่นรายละเอยีดของโครงสรา้งเพือ่ความเหมาะสมท าใหป้รมิาณงาน
และคา่ใชจ้า่ยเปลีย่นแปลงไป และเกดิความลา่ชา้จากก าหนดเวลาไปแลว้ 1 
เดอืน โดยมรีายละเอยีดทีเ่ปลีย่นแปลง ดงันี ้
(หน่วย : ลา้นบาท) 

หนว่ยงาน 
เจา้ของ 
สาธารณูปโภค 

ชว่ง 
กรอบ
งบประมาณ 
ตามมติ

วงเงนิ 
หลงั

หมายเหต ุ



คณะรฐัมนตร ี
(28 มกราคม 
2563) 

เปลีย่นแปลง 
ปรมิาณงาน 

กฟน. 

ชว่งที ่1 ดอน
เมอืง – พญา
ไท 

228.300 
ลดลง เหลอื 
56.740 

ไมเ่กนิกรอบวงเงนิ
ตามมติ
คณะรัฐมนตร ี(28 
มกราคม 2563) 

ชว่งที ่3 
ลาดกระบงั – อู่
ตะเภา 

- 
เพิม่ขึน้ เป็น 
28.249 

รวม 228.300 84.989 

กปน. 

ชว่งที ่1 ดอน
เมอืง – พญา
ไท 

67.500 
ลดลง เหลอื 
46.388 

ชว่งที ่3 
ลาดกระบงั – อู่
ตะเภา 

1.000 
เพิม่ขึน้ เป็น 
22.030 

รวม 68.500 68.418 

                             ทัง้นี ้ระหวา่งการรือ้ยา้ยสาธารณูปโภคเปิดพืน้ทีก่อ่สรา้งของ
ทัง้ กฟน. และ กปน. อาจมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดการด าเนนิงานซึง่สง่ผล
กระทบตอ่วงเงนิโครงการ ดังนัน้ หากมปีรมิาณงานเปลีย่นแปลงอกีในอนาคต ให้
ท าความตกลงกบั สงป. ท ัง้นี ้ตอ้งไมเ่กนิกรอบวงเงนิทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีติ
รบัทราบเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2563 
                             2.2 การกอ่สรา้งสาธารณูปโภคทดแทน และการรือ้ยา้ย
สาธารณูปโภคสว่นทีพ่บเพิม่เตมิของหน่วยงานภายใตก้ระทรวงมหาดไทย (มท.) 
(กทม. กปน. กปภ. กฟน. และ กฟภ.) และกจิการไฟฟ้าสวัสดกิารสมัปทาน
กองทพัเรอื กรอบวงเงนิ 4,103.608 ลา้นบาท และการรือ้ยา้ยสาธารณูปโภคของ
หนว่ยงานอืน่ (หนว่ยงานในสงักดักระทรวงพลงังานและเอกชนอืน่) ซึง่
หน่วยงานและเอกชนเจา้ของโครงการเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ตามมติ
คณะรัฐมนตร ี(12 พฤษภาคม 2563) ยงัเป็นไปตามแผนเรง่รดั 
                   3. รบัทราบผลการด าเนนิการสง่มอบพืน้ทีโ่ครงการรถไฟ
ความเร็วสงูฯ [เรือ่งสบืเนือ่งจากมตคิณะรัฐมนตร ี(12 พฤษภาคม 2563)] โดยมี
ความคบืหนา้ในการด าเนงิานตามแผนการเวนคนื โยกยา้ยผูบ้กุรกุ และ
ยกเลกิสญัญาเชา่เชงิพาณิชยข์องการรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) ใน
พืน้ทีโ่ครงการฯ ดังนี ้

แผนงาน รายละเอยีด 

ความกา้วหนา้การ
เวนคนืพืน้ทีต่ามพระ

• ชว่งดอนเมอืง – พญาไท เจา้ของพืน้ทีท่ีถ่กูเวนคนืเขา้ท า
สญัญาครบแลว้อยูร่ะหวา่งประสานงานขอใชพ้ืน้ทีข่อง



ราชกฤษฎกีาก าหนด
เขตทีด่นิทีจ่ะเวนคนื 

กรมธนารักษ์ทีก่รมทางหลวงและบา้นราชวถิใีชง้านอยู ่
• ชว่งลาดกระบัง – อูต่ะเภา ลา่ชา้ไป 1 เดอืน จาก
ปญัหาการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ – 19 ทัง้นี้ รฟท. 
และเอกชนคูส่ญัญาไดต้กลงเรือ่งการปรับเปลีย่นแนวเขต
ทางใหมแ่ลว้ และ รฟท. จะเรง่รัดแผนงานเวนคนืเพือ่สง่
มอบพืน้ทีใ่หเ้อกชนภายในเดอืนกมุภาพันธ ์2564 

ความกา้วหนา้การ
โยกยา้ยผูบ้กุรกุ 

เป็นไปตามแผนเรง่รดั โดยจะสง่มอบพืน้ทีใ่หเ้อกชน
คูส่ญัญาชว่งดอนเมอืง – พญาไท ประมาณเดอืนตลุาคม 
2564 และชว่งลาดกระบัง – อูต่ะเภา ประมาณเดอืน
มกราคม 2564 

ความกา้วหนา้การ
ยกเลกิสญัญาเชา่เชงิ
พาณิชยข์อง รฟท. 

เป็นไปตามแผนเรง่รดั ปัจจบุนัยูร่ะหวา่งการรวบรวม
สญัญาเชา่ ก าหนดพืน้ทีเ่ชา่ลงในแผนทีเ่ขตทีด่นิรถไฟ และ
จะพจิารณาบอกเลกิสญัญาเชา่เฉพาะรายทีก่ระทบตอ่ไป 
โดยพรอ้มสง่มอบพืน้ทีใ่หเ้อกชนคูส่ญัญา ชว่งดอนเมอืง – 
พญาไท ประมาณเดอืน มกราคม 2565 และชว่งลาดกระบงั 
– อูต่ะเภา ประมาณเดอืนมกราคม 2564 

  
13. เรือ่ง โครงการปลกูป่า และป้องกนัไฟป่า 
                             คณะรัฐมนตรมีมีตริบัทราบโครงการปลกูป่า และป้องกนัไฟป่า 
และมอบหมายใหก้ระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กอง
อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องคก์าร
มหาชน) และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกบัศนูยอ์ านวยการใหญจ่ติอาสาพระราชทาน 
ด าเนนิโครงการปลกูป่า และป้องกนัไฟป่าตามทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มเสนอ 
สาระส าคญั ขอ้เท็จจรงิ 
                        1. ศนูยอ์ านวยการใหญจ่ติอาสาพระราชทาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงมหาดไทย รว่มกบัหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน จดัท าโครงการปลกูป่า และป้องกนัไฟป่า  โดยใหค้รอบคลมุถงึป่า
ตน้น ้า ป่าชายเลน ป่าพร ุและทีด่นิของรัฐประเภทอืน่ ๆ เพือ่รว่มแสดงความจงรักภักดี
และส านกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระวชริเกลา้เจา้อยูหั่ว ทีไ่ดท้รง
ปฏบิัตพิระราชกรณียกจินานัปการเพือ่ประโยชนส์ขุแหง่อาณาราษฎร 
                   2. โครงการปลกูป่า และป้องกนัไฟป่า มรีายละเอยีดสรปุไดด้ังนี้ 
                       2.1 ความเป็นมา 

1. พืน้ทีลุ่ม่น ้าของประเทศไทย มจี านวน 22 ลุม่น ้า ครอบคลมุพืน้ที ่
320,673,673 ไร ่แบง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีภาพป่า 101,721,291 ไร ่และไมม่สีภาพ



ป่า 218,952,382 ไร ่โดยมพีืน้ทีใ่นชัน้คณุภาพลุม่น ้า 1,2 ซึง่เป็นพืน้ทีต่น้น ้า
ของประเทศจ านวน  84,471,153 ไร ่(พืน้ทีป่่า/พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาต/ิพืน้ที่
ป่าอนุรกัษ์/ อืน่ๆ) พบวา่มสีภาพป่า 71,753,156 ไร ่(84.94%) และไมม่สีภาพ
ป่า 12,717,998  ไร ่(15.06%) ซึง่อยูใ่นขอบเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาตแิละ
ป่าอนุรกัษ์ตามกฎหมายจ านวน 10,152,740.44 ไร ่และพืน้ทีอ่ืน่ๆ จ านวน 
2,565,257.56 ไร ่

2. ยทุธศาสตรช์าต ิก าหนดใหป้ระเทศไทยมพีืน้ทีส่เีขยีวรอ้ยละ 55  ตอ่พืน้ที่
ประเทศ แบง่เป็นพืน้ทีป่่าสมบรูณ์รอ้ยละ 35 (คดิเป็นพืน้ที ่112.35 ลา้นไร)่ 
พืน้ทีป่่าเศรษฐกจิ 
เพือ่การใชป้ระโยชนร์อ้ยละ 15 (คดิเป็นพืน้ที ่48.15 ลา้นไร)่ และพืน้ทีส่เีขยีว
ในเขตเมอืงและชนบท รอ้ยละ 5 (คดิเป็นพืน้ที ่16.05 ลา้นไร)่ 

2.2 วัตถปุระสงค ์

1. พลกิฟ้ืนผนืป่าเพือ่สบืสาน รักษา และตอ่ยอดแนวพระราชด าร ิพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร (รัชกาลที ่
9) 

2. สรา้งความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาต ิสงัคม และเศรษฐกจิ สูก่ารพฒันาที่
ยั่งยนื 

3. พัฒนาคณุภาพชวีติชมุชนทีอ่ยูอ่าศยัและท ากนิในพืน้ทีป่่าและพืน้ที ่  รอบเขต
ป่าใหส้ามารถอยูก่บัป่าไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

2.3 หลักการด าเนนิงาน 
(1)  ประยกุตแ์นวพระราชด าร ิ“คนอยูก่บัป่า” ในการบรหิารจดัการพืน้ที ่
ป่าตน้น ้าและชมุชน ใหส้อดคลอ้งกบัภมูสิงัคม 
(2)  ฟ้ืนฟดูนิ น ้า ป่า สิง่แวดลอ้ม ตามลักษณะภมูสิงัคมเพือ่สรา้งและฟ้ืนคนืระบบ
นเิวศตน้น ้า 
  
(3)  การมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นเพือ่ฟ้ืนคนืระบบนเิวศป่าตน้น ้าและแกไ้ขปัญหาภัย
แลง้ น ้าหลาก และอทุกภยัในพืน้ทีลุ่ม่น ้าหลกัของประเทศ 
(4)  สง่เสรมิสนับสนุนและด าเนนิการป้องกนัไฟป่า 
2.4 ลักษณะพืน้ทีเ่ป้าหมายโครงการ 
(1)  พืน้ทีช่ัน้คณุภาพลุม่น ้า 1 และ 2 ในเขตป่าสงวนแหง่ชาตแิละป่าอนุรักษ์ 
ซึง่เป็นพืน้ทีต่น้น ้าของประเทศ ทีเ่สือ่มโทรม และ/หรอืถกูบกุรกุจากนายทนุ 
(2)  พืน้ทีป่่าชมุชน ป่าพร ุและป่าชายเลนทีม่ชีมุชนอยูอ่าศัยและใชป้ระโยชน ์รวมทัง้
พืน้ทีส่เีขยีวนอกเขตป่า 
(3)  พืน้ทีต่น้น ้าในชัน้คณุภาพลุม่น ้า 1 และ 2 นอกเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ
และป่าอนุรักษ์ทีเ่สือ่มโทรมและเป็นสาเหตขุองปัญหาภัยแลง้ น ้าหลาก และน ้าทว่ม 
2.5      เป้าหมายจ านวนพืน้ทีป่ลกูป่าและฟ้ืนฟปู่า (ปี พ.ศ. 2563 - 2570 มพีืน้ทีป่่า



ทีไ่ดร้ับการฟ้ืนฟ ูและมพีืน้ทีส่เีขยีวนอกเขตป่าภายใตโ้ครงการปลกูป่า และป้องกนั
ไฟป่าเพิม่ขึน้ รวมกนัจ านวนไมต่ า่กวา่ 2.68 ลา้นไร ่ใน 76 จังหวัด และ
กรงุเทพมหานคร) 
(1)  ระยะที ่1 ระยะเรง่ดว่น (ด าเนนิการพรอ้มกนัทัว่ประเทศในวนัที ่24 กรกฎาคม 
2563 และแลว้เสร็จภายใน 28 ก.ค. 2563) 
(1.1)  จงัหวัดเรง่ดว่น จ านวน 6 จังหวัด ไดแ้ก ่เชยีงใหม ่ตาก น่าน นครราชสมีา 
ชยัภมู ิและนครศรธีรรมราช ปลกูป่าไมต่ า่กวา่ 1,010 ไร ่และท าฝายเพิม่ความชุม่ชืน้
ของระบบนเิวศน ์พืน้ทีล่ะไมต่ า่กวา่ 10 แหง่ รวมจ านวนไมต่ า่กวา่ 70 แหง่ 
(1.2)  จงัหวัดอืน่นอกเหนือจากจงัหวัดเรง่ดว่น จ านวน 71 จังหวดั 
(รวมกรงุเทพมหานคร) ปลกูป่าหรอืปลกูตน้ไมเ้พิม่พืน้ทีส่เีขยีว เฉลีย่จังหวดัละ 100 
ไร ่รวมทัง้ประเทศ 7,100 ไร ่
(2)  ระยะที ่2 และ 3 (ด าเนนิการในปี พ.ศ. 2563-2570) 
(2.1)  ปี พ.ศ. 2563-2565 ฟ้ืนฟปู่าในจังหวัดเรง่ดว่น 6 จงัหวัด ไดแ้ก ่เชยีงใหม ่
ตาก น่าน นครราชสมีา ชยัภมู ิและนครศรธีรรมราช จ านวนรวมกนัปีละไมต่ า่กวา่ 
11,000 ไร ่รวม 2 ปี ไมต่ า่กวา่ 22,000 ไร ่รวมทัง้ ฟ้ืนฟปู่าและเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวนอก
เขตป่าใน 71 จังหวัดทีเ่หลอื (รวมกรงุเทพมหานคร) เฉลีย่จังหวดัละ 100 ไรต่อ่ปี 
รวม 71 จงัหวัด 7,100 ไรต่อ่ปี รวม 2 ปี จ านวน 14,200 ไร ่
(2.2)  ปี พ.ศ. 2565-2570 ก าหนดเป้าหมายการเพิม่พืน้ทีป่่าจ านวนรอ้ยละ 15-20 
ของพืน้ทีต่น้น ้า (ชัน้คณุภาพน ้า 1 และ 2) ทีเ่สือ่มสภาพและมกีารใชป้ระโยชน ์
จากราษฎรจ านวน 12.7 ลา้นไร ่(ป่าสงวนแหง่ชาต/ิ ป่าอนุรักษ์/ อืน่ๆ) ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่า
ชมุชนเฉลีย่แหง่ละ 
50 ไร ่จาก 11,327 แหง่ เพิม่ความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีป่่าชายเลนจ านวน 0.153 
ลา้นไร ่จากพืน้ที ่
ป่าชายเลนตามกฎหมายจ านวน 1.5 ลา้นไร ่ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าพร ุจ านวน 20,000 ไร ่
รวมทัง้ เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 
ในจงัหวัดทีไ่มม่พีืน้ทีป่่าตามกฎหมาย เฉลีย่จังหวดัละ 100 ไร ่ตอ่ปี รวม 5 ปี จังหวดั
ละ 500 ไร ่
2.6      ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ 
(1)  สรา้งความมัน่คงทางทรัพยากรธรรมชาต ิใหค้นอยูก่บัป่าอยา่งยัง่ยนื 
(2)  สรา้งความม่ันคงของคณุภาพชวีติของชมุชนทัง้ในและนอกเขตป่า 
(3)  สามารถลดผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ในอนาคต ได ้
จากการทีม่พีืน้ทีป่่าและพืน้ทีส่เีขยีวเพิม่ขึน้ 
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รว่มกบัศนูยอ์ านวยการใหญจ่ติอาสา
พระราชทาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เหน็ชอบรว่มกนัใหจ้ัดกจิกรรมภายใตโ้ครงการปลกูป่า และป้องกนัไฟป่า ในเดอืน
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดังนี ้
3.1 จัดฝึกอบรมหลกัสตูร “จติอาสา” ตามโครงการปลกูป่า และป้องกนัไฟป่า ระหวา่ง
วันที ่19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชยีงใหมแ่กรนดว์วิ จังหวดัเชยีงใหม ่



โดยมรีายละเอยีดดังนี ้
(1)  ฝึกอบรมระดับปฏบิัตกิาร (ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่) จ านวน 150 คน ระหวา่งวันที ่19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม
เชยีงใหมแ่กรนดว์วิ จังหวัดเชยีงใหม ่
(2)  เรยีนเชญิผูว้า่ราชการจังหวัด 76 จังหวัด รบัฟังนโยบายการปลกูป่า และป้องกนั
ไฟป่า รวมทัง้ รบัฟังการสรุปการฝึกอบรมระดับปฏบิัตกิาร ในวนัที ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563 
ณ ศนูยป์ระชมุและแสดงสนิคา้นานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา 
จังหวัดเชยีงใหม ่โดยเรยีนเชญิผูอ้ านวยการศนูยอ์ านวยการใหญจ่ติอาสา
พระราชทาน เป็นประธานการประชมุ 
3.2 จัดพธิเีปิดโครงการพรอ้มกนัทั่วประเทศในวันที ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

1. จัดพธิเีปิดโครงการในพืน้ทีจ่ังหวดัพรอ้มกนัทัง้ 77 จังหวัด  (รวม
กรงุเทพมหานคร) ในวันที ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

2. จัดพธิเีปิดโครงการหลัก ณ อทุยานแหง่ชาตนิ ้าตกบัวตอง-น ้าพเุจ็ดส ีอ าเภอ
แมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม ่โดยกราบเรยีนเชญินายกรัฐมนตรเีป็นประธาน เรยีน
เชญิคณะรัฐมนตร ี
ผูว้า่ราชการจงัหวัด 76 จงัหวัด และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เขา้รว่มงาน 

  
14. เรือ่ง มาตรการของรฐับาลทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการป้องกนั แกไ้ขปญัหาการ
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) และการ
ชว่ยเหลอื เยยีวยาประชาชนและภาคธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคดงักลา่ว  
                   คณะรัฐมนตรมีมีตริบัทราบมาตรการของรัฐบาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ป้องกนั แกไ้ขปัญหาการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 
19) และการชว่ยเหลอื เยยีวยาประชาชนและภาคธรุกจิทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคดงักลา่ว ตามทีส่ านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี(สลค.) เสนอ และให ้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการขยายระยะเวลามาตรการที่
เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนั แกไ้ขปัญหาการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (โรคโควดิ 19) และการชว่ยเหลอื เยยีวยาประชาชนและภาคธรุกจิทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ดังกลา่ว หรอืแกไ้ขปรับปรงุมาตรการให ้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีอ่าจเปลีย่นแปลงไป โดยใหเ้สนอคณะรฐัมนตรภีายใน
เดอืนสงิหาคม 2563 
                   ทัง้นี้ สลค. เสนอวา่ ตามทีร่ัฐบาลไดม้มีาตรการทีเ่ป็นการป้องกนัและ



แกไ้ขปัญหาการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 การชว่ยเหลอื เยยีวยาประชาชนและ
ภาคธรุกจิทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคดงักลา่ว ดงันี้ 

มาตรการ 
จ านวน 
(มาตรการ) 

1. มาตรการดา้นการสาธารณสขุ 3 

2. มาตรการดา้นการคลงั  
   2.1 มาตรการเกีย่วกบัภาษีเงนิได ้
   2.2 มาตรการเกีย่วกบัภาษีสรรพสามติ/ภาษีมลูคา่เพิม่/ภาษีทีด่นิและ
สิง่ปลกูสรา้ง 
   2.3 มาตรการเกีย่วกบัอากรและคา่ธรรมเนียม 
   2.4 มาตรการเกีย่วกบัสาธารณูปโภค 
   2.5 มาตรการดา้นการคลังอืน่เพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนโดยทัว่ไป 
เกษตรกร และคนพกิาร 
   2.6 มาตรการดา้นการคลังอืน่เพือ่ชว่ยเหลอืภาคธรุกจิและลกูจา้งของ
ภาคธรุกจิ 

39 
11 
6 
7 
4 
6 
5 

3. มาตรการดา้นการเงนิ 7 

4. มาตรการดา้นแรงงานและคนตา่งดา้ว 3 

5. มาตรการดา้นอืน่ ๆ 2 

                                                                           รวมท ัง้ส ิน้ 54 

                   โดยทีส่ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรั้สโคโรนา 2019 
(โรคโควดิ 19) ยงัไมส่ิน้สดุ ซึง่ในหลาย ๆ ประเทศพบวา่ยงัมกีารระบาดและมจี านวน
ผูต้ดิเชือ้ในระดบัสงู ส าหรับประเทศไทยก็ยงัมคีวามเสีย่งทีโ่รคโควดิ-19 จะกลับมา
แพรร่ะบาดไดอ้กี และการมวีัคซนีทีใ่ชใ้นการรักษาโรคตดิเชือ้ดงักลา่วตามขา่วสารที่
ปรากฏกย็งัจ าตอ้งใชร้ะยะเวลา ประกอบกบัมาตรการของรัฐบาลดงักลา่วขา้งตน้ ซึง่
บางมาตรการจะสิน้สดุในเดอืนกรกฎาคม 2563 หรอืมกี าหนดระยะเวลาสิน้สดุในปี 
พ.ศ. 2563 เชน่ การยกเวน้ภาษีเงนิไดเ้กีย่วกบัรายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่จา้งกรณขีอง 
(SMEs) การปรับปรงุตอ่เตมิโรงแรม การลดอัตราภาษีสรรพสามติน ้ามันเชือ้เพลงิ
ส าหรับเครือ่งบนิ การยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของทีใ่ชรั้กษา วนิจิฉัย หรอืป้องกนั
โรคตดิเชือ้ฯ และหนา้กาก 
  
15. เรือ่ง รายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ ัง้ (Work From 
Home) และการเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ ัง้ของสว่นราชการ ราย
สปัดาห ์คร ัง้ที ่10 
                    คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบรายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานนอก
สถานทีต่ัง้ (Work From Home) และการเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ัง้ของ
สว่นราชการ รายสปัดาห ์ครัง้ที ่10 ตามทีส่ านักงาน ก.พ. เสนอ โดยสรปุขอ้มลู ณ 
วันที ่14 กรกฎาคม 2563 ซึง่ไดรั้บขอ้มลูจาก 147 สว่นราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 99 
ของสว่นราชการทัง้หมด (148 สว่นราชการ) สรปุขอ้มลูดังนี ้



                    1. การปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ ัง้ของสว่นราชการ (Work From 
Home) 
                             1.1 สว่นราชการรอ้ยละ 53 (78 สว่นราชการ) มกีารมอบหมาย
ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีป่ฏบิัตงิานนอกสถานทีต่ัง้ของสว่นราชการ ซึง่ลดจาก
สปัดาหท์ีผ่า่นมา (สปัดาหท์ีผ่า่นมา คอื รอ้ยละ 76 จ านวน 111 สว่นราชการ) โดยใน
จ านวนนี้มสีว่นราชการรอ้ยละ 12 (17 สว่นราชการ) มอบหมายใหข้า้ราชการและ
เจา้หนา้ทีท่กุคนปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ และสว่นราชการรอ้ยละ 21 (31 สว่น
ราชการ) ก าหนดใหม้จี านวนขา้ราชการและเจา้หนา้ทีป่ฏบิัตงิานนอกสถานทีต่ัง้รอ้ย
ละ 50 ขึน้ไป (สปัดาหท์ีผ่า่นมาคอื รอ้ยละ 29 จ านวน 43 สว่นราชการ) 
                             1.2 สว่นราชการรอ้ยละ 47 (69 สว่นราชการ) มกีารมอบหมาย
ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีป่ฏบิัตงิานทกุคนปฏบิัตงิานในสถานทีต่ัง้ของสว่นราชการ 
ซึง่เพิม่ขึน้จากสปัดาหท์ีผ่า่นมา (สปัดาหท์ีผ่า่นมาคอื รอ้ยละ 24 จ านวน 36 สว่น
ราชการ) 
                    2. การเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ ัง้ของสว่นราชการ 
                             2.1 สว่นราชการก าหนดใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีเ่หลือ่ม
เวลาการปฏบิัตงิานเพิม่มากขึน้ เมือ่ตอ้งปฏบิัตงิานในสถานทีต่ัง้ของสว่นราชการ โดย
สว่นใหญร่อ้ยละ 50 (74 สว่นราชการ) ก าหนดการเหลือ่มเวลาการปฏบิตังิานเป็น 3 
ชว่งเวลา คอื เวลา 7.30 – 15.30 น. เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 
17.30 น. (สปัดาหท์ีผ่า่นมาคอื รอ้ยละ 44 จ านวน 65 สว่นราชการ) และสว่นราชการ
รอ้ยละ 10 (15 สว่นราชการ) ก าหนดใหเ้หลือ่มเวลาการปฏบิตังิานมากกวา่ 3 
ชว่งเวลา 
                             2.2 สว่นราชการมอบหมายใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ที่
ปฏบิัตงิานในสถานทีต่ัง้ตามวันเวลาปกตใินบางลักษณะงาน โดยลักษณะงานสว่น
ใหญ ่คอื งานระดับนโยบาย งานใหบ้รกิารประชาชน งานพจิารณาอนุมัต/ิอนุญาต 
เป็นตน้ 
                    3. แนวทางการบรหิารงานของสว่นราชการ 
                             3.1 การก ากบัดแูลและบรหิารผลการท างาน สว่นราชการที่
มอบหมายใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ของสว่นราชการ 
ก าหนดใหม้รีะบบรายงานผลงานผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ โดยสว่นใหญร่อ้ยละ 53 ให ้
ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีร่ายงานความกา้วหนา้ของงานทัง้รายวันและรายสปัดาห ์
ผา่น Application LINE ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์และ Google Form 
                             3.2 การน าระบบเทคโนโลยดีจิทิัลมาใชส้นับสนุนการ
ปฏบิัตงิาน สว่นราชการทีม่อบหมายใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีป่ฏบิัตงิานนอกสถาน
ทีต่ัง้ของสว่นราชการ มกีารน าระบบเทคโนโลยดีจิทิัลมาใชส้นับสนุนการปฏบิัตงิาน
โดยสว่นใหญเ่ลอืกใช ้Application LINE รอ้ยละ 99 Application Zoom รอ้ยละ 74 
Microsoft Team รอ้ยละ 40 และ Cisco Webex รอ้ยละ 33 ตามล าดับ 
  
16. เรือ่ง รายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ ัง้ (Work from 



Home) และการเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ ัง้ของรฐัวสิาหกจิ 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบรายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานนอก
สถานทีต่ัง้ (Work from Home) และการเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ัง้ของ
รัฐวสิาหกจิ ในสปัดาหช์ว่งระหวา่งวนัที ่6 – 10 กรกฎาคม 2563 ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ดงันี ้
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   รัฐวสิาหกจิภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงการคลังโดยส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (สคร.) มจี านวน 55 แหง่ โดยผลสมัฤทธิฯ์ ของ
รัฐวสิาหกจิในสปัดาหช์ว่งระหวา่งวนัที ่6 – 10 กรกฎาคม 2563 สรปุสาระส าคัญได ้
ดังนี ้
                   1. การปฏบิัตงิานนอกสถานทีต่ัง้ของรัฐวสิาหกจิ (ปฏบิัตงิานทีบ่า้น
หรอืทีพ่กัหรอืสถานทีต่ามทีร่ัฐวสิาหกจิก าหนด) 
                   รัฐวสิาหกจิ 18 แหง่ ยังคงด าเนนินโยบายการปฏบิัตงิานนอกสถาน
ทีต่ัง้ โดยมรีัฐวสิาหกจิ 37 แหง่ ทีใ่หพ้นักงานกลับมาปฏบิัตงิานในสถานทีต่ัง้
ตามปกตแิลว้ เพิม่ขึน้ 6 แหง่ จากสปัดาหก์อ่นหนา้ (ชว่งระหวา่งวนัที ่         29 
มถินุายน – 3 กรกฎาคม 2563) ทัง้นี้ จากจ านวนพนักงานและลกูจา้งของรัฐวสิาหกจิ
ทัง้หมดจ านวน 272,466 คน มพีนักงานและลกูจา้งปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้จ านวน 
13,218 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5 
                   2. การปฏบิัตงิานในสถานทีต่ัง้ของรัฐวสิาหกจิ (การปฏบิตังิานเหลือ่ม
เวลา) 
                   รัฐวสิาหกจิ 23 แหง่ ยังคงด าเนนินโยบายการปฏบิัตงิานเหลือ่มเวลา 
โดยมรีัฐวสิาหกจิยกเลกินโยบายการปฏบิัตงิานเหลือ่มเวลาเพิม่ขึน้ 3 แหง่จาก
สปัดาหก์อ่นหนา้ (ชว่งระหวา่งวนัที ่29 มถินุายน –                       3 กรกฎาคม 
2563) โดยมชีว่งเวลาเริม่ปฏบิัตงิานเหลือ่มเวลาตัง้แตเ่วลา 6.00 น. – 10.30 น. 
                   3. แนวทางการบรหิารงานของรัฐวสิาหกจิ 
                   รัฐวสิาหกจิทีย่งัคงด าเนนินโยบายการปฏบิัตงิานนอกสถานทีต่ัง้มกีาร
ตดิตามผลการปฏบิัตงิาน                ทัง้เป็นรายวัน รายสปัดาห ์และรายเดอืน ขึน้อยู่
กบัประเภทของงาน ซึง่รัฐวสิาหกจิสว่นใหญม่กีารก ากบั ตดิตาม และบรหิารผลการ
ปฏบิัตงิานผา่นแอปพลเิคชนั Line ไปรษณยีอ์เิล็กทรอนกิส ์และระบบการตดิตามงาน
และการลงเวลาปฏบิัตงิานทีอ่งคก์รพฒันาขึน้เอง โดยรัฐวสิาหกจิยังคงใชแ้อปพลเิค
ชนั Line มาสนับสนุนการปฏบิตังิานมากทีส่ดุ ทัง้นี ้รัฐวสิาหกจิมขีอ้เสนอแนะในการ
ปฏบิัตงิานนอกสถานทีต่ัง้วา่ ควรเตรยีมอปุกรณ์และระบบเพือ่
รองรับ                  การปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ใหเ้พยีงพอ และควรพัฒนาระบบ
การปฏบิตังิานขององคก์รใหส้ามารถรองรับ                 การปฏบิตังิานนอกสถาน
ทีต่ัง้ได ้ซึง่รวมถงึมกีารจัดเกบ็ขอ้มลูหรอืเอกสารใหอ้ยูใ่นรปูแบบของเอกสาร
อเิล็กทรอนกิส ์รวมทัง้ควรพจิารณาลักษณะงานทีจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตังิานในสถานทีต่ัง้
เทา่นัน้ เชน่ การใหบ้รกิารประชาชน และส าหรับงานอืน่ทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งปฏบิัตงิานใน
สถานทีต่ัง้ ควรพจิารณาเปลีย่นรปูแบบเป็นการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้แทน 



  
17. เรือ่ง การเสนอขอเพิม่และเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยในการ
พจิารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบแนวทาง หลกัเกณฑ ์แผนและขัน้ตอนการ
เสนอขอเพิม่และเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามทีส่ านักงบประมาณเสนอ 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                    ตามทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรไดม้มีตริับหลักการรา่งพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที ่1 เมือ่วนัที ่3 
กรกฎาคม 2563 และแตง่ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณารา่งพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นัน้ 
                   ในการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณารา่ง
พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสภา
ผูแ้ทนราษฎร คาดวา่เมือ่การพจิารณาแลว้เสร็จจะปรับลดงบประมาณรายจา่ยลงได ้
จ านวนหนึง่ ส านักงบประมาณจงึขอเสนอแนวทางและขัน้ตอนการเสนอขอเพิม่และ
เปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้
                   1. แนวทางและหลักเกณฑก์ารเสนอขอเพิม่งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหห้น่วยรบังบประมาณเสนอค าขอเพิม่งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะรายการทีม่คีวามจ าเป็นเรง่ดว่นอยา่ง
แทจ้รงิ สอดคลอ้งกบัสถานการณข์องประเทศ สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิแผน
แมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่12 
แผนการปฏริปูประเทศ นโยบายและแผนระดับชาตวิา่ดว้ยความมัน่คงแหง่ชาต ิและ
นโยบายส าคัญของรัฐบาลทีต่อ้งด าเนนิการภายในปีงบประมาณ                   พ.ศ. 
2564 ดงันี ้
                             1.1 เป็นรายจา่ยทีต่อ้งด าเนนิการตามขอ้ผกูพนัทีเ่กดิจาก
กฎหมาย สญัญา ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ และคา่ใชจ้า่ยเพือ่การช าระหนี้ รวมทัง้
คา่ใชจ้า่ยตามสทิธ ิ
                             1.2 เป็นรายจา่ยเพือ่การพฒันาหรอืแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบั
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ รายจา่ยเพือ่ป้องกนัหรอืบรรเทาความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน หรอืเป็นรายจา่ยในการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิภายหลงัสถานการณก์ารระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรอืรายจา่ยทีป่ระชาชนไดร้ับ
ประโยชนโ์ดยตรง ตลอดจนรายจา่ยเพือ่แกไ้ขปัญหาการปฏบิัตงิานของหน่วยรับ
งบประมาณ โดยรายการทีเ่สนอขอเพิม่งบประมาณตอ้งเป็นรายการทีม่อียูใ่นค าขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
                             โดยมเีงือ่นไขดงัตอ่ไปนี้ 
                                       (1) ไมค่วรท าใหเ้กดิภาระรายจา่ยประจ าเพิม่ขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่อง 



                                       (2) ไมค่วรผกูพนังบประมาณรายจา่ยขา้มปีในปีตอ่ ๆ 
ไป 
                                      (3) หน่วยรับงบประมาณมศีกัยภาพและมคีวามพรอ้มที่
จะด าเนนิการไดท้นัท ี
                                       (4) หน่วยรับงบประมาณตอ้งเสนอโครงการ/รายการ 
ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ทีต่ามกฎหมายของหน่วยงานนัน้ ๆ 
                                       (5) ด าเนนิการตามพระราชบัญญัตวินัิยการเงนิการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และ พระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                   2. แนวทางและหลักเกณฑก์ารเสนอของเปลีย่นแปลงงบประมาณ
รายจา่ย เฉพาะรายการทีห่น่วยรับงบประมาณเสนอขอตัง้งบประมาณไวใ้นรา่ง
พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกรณีทีม่กีาร
โอนภารกจิของหน่วยรับงบประมาณ ดงันี ้
                             2.1 มกีฎหมายก าหนดใหโ้อนภารกจิ ทัง้กรณีทีม่กีารจัดตัง้
หน่วยรบังบประมาณขึน้ใหมแ่ละไมม่กีารจดัตัง้หน่วยรบังบประมาณ และกรณีเปลีย่น
ชือ่หน่วยรับงบประมาณ 
                             2.2 มพีระราชกฤษฎกีารวมหรอืโอนสว่นราชการเขา้ดว้ยกนัที่
ออกตามมาตรา 8 ทว ิของพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
                             โดยใหด้ าเนนิการ ดังนี ้
                                      (1) ใหห้น่วยรบังบประมาณทีถ่กูโอนภารกจิ เสนอขอ
ปรับลดงบประมาณเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัภารกจิทีจ่ะตอ้งโอน 
                                      (2) ใหห้น่วยรบังบประมาณทีร่บัโอนภารกจิ เสนอขอ
เพิม่งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามวงเงนิงบประมาณ
รายจา่ยทีไ่ดป้รบัลดตามขอ้ (1) 
                   3. ขัน้ตอนในการเสนอขอเพิม่และเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ                  พ.ศ. 2564 ของหน่วยรับงบประมาณ 
                             3.1 ใหห้น่วยรับงบประมาณจัดท าค าขอเพิม่งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ                พ.ศ. 2564 ทีไ่ดม้กีารตรวจสอบและรับรอง
ขอ้มลูแลว้วา่การด าเนนิงานนนัน้ไมข่ัดหรอืแยง้กบัรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2560 กฎหมายหรอืระเบยีบอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และใหเ้สนอขอรบัความ
เห็นชอบตอ่นายกรัฐมนตรหีรอืรองนายกรัฐมนตรทีีก่ ากบั หรอืรัฐมนตรเีจา้สงักดั และ
สง่ส านักงบประมาณพรอ้มทัง้บนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดค าขอเพิม่งบประมาณในระบบ 
e-Budgeting ภายในวันศกุรท์ี ่31 กรกฎาคม 2563 
                                      กรณกีารเสนอขอเพิม่งบประมาณแผนงานบรูณาการ 
ใหห้น่วยรับงบประมาณเสนอหน่วยงานเจา้ภาพ เพือ่รวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรทีี่
รับผดิชอบแผนงานบรูณาการนัน้ ๆ พจิารณาใหค้วามเห็นชอบและหน่วยงานเจา้ภาพ
สง่ส านักงบประมาณ พรอ้มทัง้บันทกึขอ้มลูรายละเอยีดค าขอเพิม่งบประมาณในระบบ 
e-Budgeting ภายในวันศกุรท์ี ่31 กรกฎาคม 2563 



                                      ส าหรับกรณีเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564                ทีไ่ดม้กีารตรวจสอบและรับรองขอ้มลูแลว้วา่การ
ด าเนนิงานนัน้ไมข่ัดหรอืแยง้กบัรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
2560 กฎหมายระเบยีบอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และใหเ้สนอขอรับความเห็นชอบตอ่
นายกรัฐมนตรหีรอืรองนายกรัฐมนตรทีีก่ ากบั หรอืรัฐมนตรเีจา้สงักดั และรวบรวม
จัดสง่ใหส้ านักงบประมาณภายในวันศกุรท์ี ่31 กรกฎาคม 2563 
                             3.2 ส าหรับหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล และ
หน่วยงานขององคก์รอสิระ และองคก์รอัยการ ใหย้ืน่ค าขอแปรญัตตติอ่
คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยตรง ทัง้นี ้ขอใหห้น่วยงานดงักลา่วบนัทกึขอ้มลู
รายละเอยีดตามทีไ่ดย้ืน่ค าขอแปรญัตตติอ่คณะกรรมาธกิารฯ ในระบบ e-Budgeting 
ภายในวันศกุรท์ี ่31 กรกฎาคม 2563 ดว้ย เพือ่                        ส านักงบประมาณ
จะไดป้ระมวลภาพรวมการขอเพิม่และเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ               พ.ศ. 2564 ตอ่ไป 
                             3.3 ใหส้ านักงบประมาณพจิารณาค าขอเพิม่และเปลีย่นแปลง
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดท าขอ้เสนอตอ่
คณะรัฐมนตรใีนวันองัคารที ่18 สงิหาคม 2563 เพือ่น าเสนอคณะกรรมาธกิารวสิามัญ
ฯ เป็นผูพ้จิารณาตามขัน้ตอนตอ่ไป รายละเอยีดแผนและขัน้ตอนการปฏบิตังิานการ
เสนอขอเพิม่และเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังนี ้
                   21 ก.ค. 63 ครม. ใหค้วามเห็นชอบหลกัเกณฑก์ารเสนอขอเพิม่และ
เปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                   22 – 31 ก.ค. 63 หน่วยรับงบประมาณจัดท ารายละเอยีดการเสนอขอ
เพิม่และเปลีย่นแปลงงบประมาณฯ พรอ้มทัง้บนัทกึขอ้มลูในระบบ 
                   3 – 14 ส.ค. 63 ส านักงบประมาณพจิารณาและจัดท าขอ้เสนอ
รายละเอยีดการเสนอขอเพิม่และเปลีย่นแปลงฯ เสนอ นรม. เพือ่เสนอ ครม. 
                   18 ส.ค. 63 เสนอ ครม. ขอ้เสนอเพิม่และเปลีย่นแปลงงบประมาณฯ 
                   25 ส.ค. 63 ส านักงบประมาณเสนอรายละเอยีดการขอเพิม่และ
เปลีย่นแปลงฯ ทีไ่ดเ้สนอ ครม.              แลว้ ตอ่ คณะกรรมาธกิารวสิามัญฯ เป็นผู ้
พจิารณาตามขัน้ตอนตอ่ไป                                
  
18. เรือ่ง ผลการพจิารณาของคณะกรรมการกล ัน่กรองการใชจ้า่ยเงนิกู ้ใน
คราวประชุมคร ัง้ที ่10/2563 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบผลการพจิารณาของคณะกรรมการ
กล่ันกรองการใชจ้า่ยเงนิกูใ้นคราวประชมุครัง้ที ่10/2563 ตามมตคิณะกรรมการฯ ที่
ไดม้กีารพจิารณากล่ันกรองขอ้เสนอโครงการเพือ่ขอใชจ้า่ยเงนิกูภ้ายใตแ้ผนงานหรอื
โครงการทีม่วีัตถปุระสงคท์างการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่แกปั้ญหาการระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสขุ และขอ้เสนอโครงการ



ภายใตแ้ผนงานหรอืโครงการทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยเหลอื เยยีวยาและชดเชยใหก้บั
ประชาชน เกษตรกร และผูป้ระกอบการ ซึง่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณก์าร
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงคมนาคม เพือ่น าเสนอ
คณะรัฐมนตรพีจิารณาตามมาตรา 8(1) แหง่พระราชก าหนด ตามทีค่ณะกรรมการ
กล่ันกรองการใชจ้า่ยเงนิกู ้ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
เสนอดังนี ้
                   1. รบัทราบผลการพจิารณากล ัน่กรองขอ้เสนอของแผนงาน
หรอืโครงการฯ ของกระทรวงสาธารณสขุ จ านวน 234 โครงการ วงเงนิรวมทัง้สิน้ 
51,985.54 ลา้นบาท ประกอบดว้ย (1) โครงการทีพ่จิารณาเห็นควร
อนุมตั ิจ านวน 3 โครงการ วงเงนิรวม 119.3700 ลา้นบาท ปรบัลดเหลอื 101.84 
ลา้นบาท (2) โครงการทีพ่จิารณาจดัท าขอ้มลูเพิม่เตมิ จ านวน 42 โครงการ 
วงเงนิรวม 45,868.02 ลา้นบาท (3) โครงการทีเ่ห็นควรใหห้นว่ยงานวจิยัรว่ม
กล ัน่กรอง จ านวน 32 โครงการ วงเงนิรวม 1,260.89 ลา้นบาท และ (4) โครงการ
ทีพ่จิารณาแลว้เห็นควรทบทวน จ านวน 157 โครงการ วงเงนิรวม 4,737.26 ลา้น
บาท 
                   2. อนุมตัโิครงการทีม่วีตัถปุระสงคท์างการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุเพือ่แกไ้ขปญัหาการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ของกระทรวงสาธารณสขุ จ านวน 3 โครงการ วงเงนิรวม 101.8372 ลา้น
บาท โดยใชจ้า่ยจากเงนิกูภ้ายใตแ้ผนงานหรอืโครงการทีม่วีัตถปุระสงคท์าง
การแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่แกปั้ญหาการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 ตามบัญชทีา้ยพระราชก าหนด พรัอมทัง้รับความเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ไปด าเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
                   3. เห็นชอบการก าหนดหลกัการของการด าเนนิมาตรการให้
ความชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการทีจ่ะเสนอขอใชจ้า่ยจากเงนิกูต้ามพระราช
ก าหนดวา่ตอ้งเป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการรายยอ่ยทีส่ามารถยนืยันและ
ตรวจสอบคณุสมบัตติวับคุคลทีจ่ะขอรับความชว่ยเหลอืตามสทิธไิด ้รวมทัง้ตอ้งเป็น
บคุคลทีไ่มเ่คยไดร้บัความชว่ยเหลอืประชาชนผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เยยีวยาจากมาตรการตา่ง ๆ ของภาครัฐ ส าหรบัการ
ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ ่(รวมถงึ
ผูป้ระกอบการขนสง่รถโดยสาร) เพิม่เตมินอกเหนอืจากมาตรการทีร่ฐัได้
ด าเนนิการแลว้ในปจัจบุนั เห็นควรใหห้นว่ยงานทีร่บัผดิชอบด าเนนิการตาม
หนา้ทีแ่ละอ านาจตอ่ไป 
                   4. เห็นควรใหก้ระทรวงคมนาคม ทบทวนการด าเนนิมาตรการ
ชดเชยเยยีวยาผูป้ระกอบการขนสง่รถโดยสารประจ าทางทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ไมร่วมรถของ   ขสมก. และ 
บขส.) และมาตรการชว่ยเหลอืเยยีวยาผูป้ระกอบการขนสง่รถโดยสารไม่
ประจ าทางทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 ใหเ้ป็นไปตามหลักการทีค่ณะกรรมการฯ ก าหนด 



                   5. มอบหมายใหก้ระทรวงการคลงัพจิารณาจดัท าขอ้มลูผลการ
ด าเนนิการและผูไ้ดร้บัผลประโยชนใ์นแตล่ะมาตรการตา่ง ๆ ทีค่ณะรัฐมนตรไีด ้
มมีตอินุมัตใิหด้ าเนนิการแลว้ เพือ่ประกอบการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้เสนอ
มาตรการภายใตแ้ผนงานหรอืโครงการทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยเหลอื เยยีวยาและ
ชดเชยใหแ้กผู่ป้ระกอบการ ซึง่ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโค
โรนา 2019 
                   6. มอบหมายใหห้นว่ยงานของรฐัทีจ่ะจดัท าขอ้เสนอโครงการ
ภายใตแ้ผนงาน 3.2               ใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณากล ัน่กรอง
โครงการตามมาตรา 8 (1) ตอ้งเป็นการสรา้งงาน สรา้ง
อาชพี โดย                   (1) การสง่เสรมิตลาดส าหรบัผลผลติ และผลติภัณฑข์อง
ธรุกจิชมุชนทีเ่ชือ่มโยงกบัการทอ่งเทีย่วหรอืภาคบรกิารอืน่                   (2) การ
พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานในชมุชน (3) การจัดหาปัจจัยการผลติและสิง่อ านวยความ
สะดวกทีจ่ าเป็น ส าหรับการพัฒนาผลติภณัฑท์อ้งถิน่และชมุชน รวมทัง้ (4) การ
เขา้ถงึชอ่งทางการตลาด พรอ้มทัง้ยกระดบัมาตรฐานคณุภาพและมลูคา่เพิม่ของ
สนิคา้และผลติภณัฑท์อ้งถิน่และชมุชนเทา่นัน้ หากขอ้เสนอโครงการทีห่นว่ยงาน
เสนอไมต่รงกบัเง ือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นแผนงาน 3.2 ทา้ยพระราชก าหนด 
ขอใหน้ ากลบัไปพจิารณาทบทวนอกีคร ัง้ 
  
19. เรือ่ง ผลการพจิารณาของคณะกรรมการกล ัน่กรองการใชจ้า่ยเงนิกู ้ใน
คราวประชุมคร ัง้ที ่11/2563 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบผลการพจิารณาของคณะกรรมการ
กล่ันกรองการใชจ้า่ยเงนิกูใ้นคราวประชมุครัง้ที ่11/2563 ตามมตคิณะกรรมการ
กลั่นกรองการใชจ้า่ยเงนิกู ้ทีไ่ดม้กีารพจิารณากล่ันกรองขอ้เสนอโครงการเพือ่ขอใช ้

จา่ยเงนิกูภ้ายใตแ้ผนงานหรอืโครงการทีม่วีัตถปุระสงค ์ตามบัญชทีา้ยพระราชก าหนด
ฯ ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ
กระทรวงแรงงาน และการพจิารณาขอ้ชีแ้จงการปรับลดหน่วยงานด าเนนิการภายใต ้
โครงการ 1 ต าบล 1 กลุม่เกษตรทฤษฎใีหม ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถงึ
ผลการพจิารณาการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมภาค
การทอ่งเทีย่วของกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา เพือ่น าเสนอคณะรัฐมนตรี
พจิารณาตามมาตรา 8 (1) และ 8 (2) แหง่พระราชก าหนดฯ และระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรฯี ขอ้ 18 ตามทีค่ณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้า่ยเงนิกู ้ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตเิสนอดังนี้   
                   1. อนุมตัโิครงการอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่เพือ่ดแูลผูส้งูอายทุี่
มภีาวะพึง่พงิ ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย วงเงนิไม่
เกนิ 1,080.59 ลา้นบาท โดยใชจ้า่ยจากเงนิกูภ้ายใตแ้ผนงานที ่3.3 ตามบัญชทีา้ย
พระราชก าหนดฯ 
                   2. อนุมตัโิครงการพฒันาต าบลแบบบรูณาการ ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย วงเงนิ   ไมเ่กนิ 2,701.876 ลา้นบาท โดยใชจ้า่ยจาก



เงนิกูภ้ายใตแ้ผนงานที ่3.3 ตามบัญชทีา้ยพระราชก าหนดฯ 
                   3. อนุมตัโิครงการเฝ้าระวงัสรา้งแนวกนัไฟสรา้งรายได้
ชุมชน ของกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุพ์ชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม วงเงนิไมเ่กนิ 246.699 ลา้นบาท โดยใชจ้า่ยจากเงนิกูภ้ายใต ้
แผนงานที ่3.3 ตามบญัชทีา้ยพระราชก าหนดฯ 
                   4. อนุมตัโิครงการชดเชยรายไดแ้กล่กูจา้งของสถาน
ประกอบการทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) ซึง่ยงัไมไ่ดร้บัการชว่ยเหลอืเยยีวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน 
วงเงนิรวม 896.640 ลา้นบาท โดยใชจ้า่ยจากเงนิกูภ้ายใตแ้ผนงานหรอืโครงการทีม่ี
วัตถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยเหลอื เยยีวยาและชดเชยใหแ้กป่ระชาชน ซึง่ไดรั้บผลกระทบ
จากสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามบัญชทีา้ยพระราช
ก าหนดฯ โดยใหส้ านกังานประกนัสงัคม ด าเนนิการจา่ยเงนิเยยีวยาจ านวน 
15,000 บาท ใหก้บักลุม่เป้าหมายเพยีงคร ัง้เดยีว 
                   5. เห็นควรมอบหมายใหห้นว่ยงานรบัผดิชอบโครงการท ัง้ 4 
โครงการด าเนนิการ ดังนี ้
                       5.1 รับความเหน็และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไป
ด าเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
                       5.2 จัดท าประมาณการความตอ้งการใชจ้า่ยเป็นรายเดอืน เพือ่ให ้
ส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงนิกูเ้พือ่ใชจ้า่ยโครงการตามแผนการใช ้

จา่ยเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่จะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิของภาครัฐ 
                       5.3 รายงานความกา้วหนา้ในการด าเนนิโครงการ และการใชจ้า่ย
เงนิกู ้รวมถงึปัญหาอปุสรรค โดยจัดสง่ใหส้ านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ ตาม
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนดภายในวันที ่7 ของเดอืนถัดไป 
                       5.4 ประสานกบักระทรวงการคลงัในการรายงานขดีความสามารถ
ในการช าระคนืหนี้เงนิกูป้ระกอบการพจิารณาของคณะรัฐมนตรตีามมาตรา 6 แหง่พระ
ราชก าหนดฯ ดว้ย 
                       5.5 ด าเนนิการเชือ่มโยงขอ้มลูการจา้งงานกบัแพลตฟอรม์แรงงาน 
(Labor Platform) ทีข่ณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพัฒนา น าโดยกระทรวงแรงงาน รว่มกบั
ส านักงานบรหิารนโยบายของนายกรัฐมนตร ี(PMDU) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิทิัล และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยคาดวา่แพลตฟอรม์
ดังกลา่วจะพัฒนาแลว้เสร็จภายในเดอืนกรกฎาคม 2563 จงึเห็นควรใหก้รมฯ 
ด าเนนิการดงักลา่วอยา่งเครง่ครัด 
                   6. รบัทราบเหตผุลในการปรบัลดหนว่ยงานด าเนนิการภายใต้
โครงการ 1 ต าบล 1 กลุม่เกษตรทฤษฎใีหมข่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จาก 
10 หน่วยงานเป็น 6 หน่วยงาน 
                   7. อนุมตัใิหก้ระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีาเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดของโครงการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมภาคการทอ่งเทีย่วตามที่



เสนอ 
  

ตา่งประเทศ 

20. เรือ่ง ขอความเห็นชอบตอ่การตอบรบัค าเชญิผกูพนัตอ่กรรมสาร
ของ OECD Council ทีเ่กีย่วกบัการยอมรบัรว่มของขอ้มลูเรือ่งการประเมนิ
สารเคม ี
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบการตอบรับค าเชญิผกูพนัตอ่กรรมสารของ 
OECD Council ทีเ่กีย่วกบัการยอมรบัรว่มของขอ้มูลเรือ่งการประเมนิสารเคม ี(การ
ยอมรบัรว่มของขอ้มลูฯ) ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ 
                   ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรับปรงุรา่งเอกสารในสว่นทีไ่มใ่ช่

สาระส าคัญหรอืไมข่ัดตอ่ผลประโยชนข์องไทย และไมข่ัดกบัหลักการทีค่ณะรัฐมนตรี
ไดม้มีตอินุมัตหิรอืใหค้วามเหน็ชอบไปแลว้ ใหก้ระทรวงสาธารณสขุสามารถ
ด าเนนิการไดโ้ดยใหน้ าเสนอคณะรัฐมนตรทีราบภายหลัง พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลและ
ประโยชนท์ีไ่ทยไดร้ับจากการปรับเปลีย่นดงักลา่วดว้ย ตามนัยมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่
วันที ่30 มถินุายน 2558 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   กระทรวงสาธารณสขุเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการ
ตอบรับค าเชญิผกูพันตอ่กรรมสารของ OECD Council ทีเ่กีย่วกบัการยอมรับรว่มของ
ขอ้มลูเรือ่งการประเมนิสารเคม ีซึง่เดมิประเทศไทยไดเ้คยแสดงเจตจ านงเขา้รว่ม
เป็นภาคชี ัว่คราวในระบบการยอมรับรว่มของขอ้มลูเรือ่งการประเมนิสารเคมกีบั 
OECD มาแลว้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553-2556 และไดร้ับการขยายเวลาการเขา้รว่มเป็น
ภาคชีัว่คราวอกี 2 ครัง้ ในปี  พ.ศ. 2556-2559 และ พ.ศ. 2559-2562 ทัง้นี ้การเขา้
รว่มเป็นภาคชีัว่คราวดงักลา่ว ประเทศไทยตอ้งยอมตกลงทีจ่ะผกูพันตอ่กรรมสารของ 
OECD Council เป็นการชัว่คราว ซึง่กรรมสารดังกลา่วก าหนดใหป้ระเทศไทยตอ้ง
ปฏบิัตติามหลักเกณฑก์ารทดสอบของ OECD และหลักปฏบิัตทิีด่ขีองหอ้งปฏบิัตกิาร
ของ OECD โดยผลการประเมนิจากสมาชกิภาคเครอืขา่ย OECD ในชว่งทีผ่า่นมา 
ประเทศไทยสามารถด าเนนิการสอดคลอ้งตามหลักเกณฑก์ารทดสอบฯ และหลัก
ปฏบิัตทิีด่ขีองหอ้งปฏบิัตกิารฯ ทีก่ าหนดไวใ้นกรรมสารดังกลา่วไดท้ัดเทยีมกบั
ประเทศสมาชกิอืน่ ๆ ดังนัน้ OECD Council จงึไดม้มีตเิชญิประเทศไทยเขา้เป็น
ประเทศภาคแีบบสมบรูณ์ (Full adherence) ในระบบการยอมรบัรว่มในขอ้มลูการ
ประเมนิสารเคม ีOECD และเขา้เป็นสมาชกิสมทบในคณะท างานและการประชมุที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่การตอบรับค าเชญิดงักลา่ว กระทรวงสาธารณสขุ โดย
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยจ์ะตอ้งยอมตกลงผกูพันตอ่กรรมสารของ OECD Council 
เชน่เดมิเหมอืนกบัครัง้ทีเ่ป็นภาคชีัว่คราว  โดยด าเนนิการ ดงันี้  (1) ด าเนนิการตาม
บทบญัญตัทิีก่ าหนดไวใ้นกรรมสารของ OECD Council จ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก ่
                   (1) มตขิองสภาบรหิารเกีย่วกบัการยอมรบัรว่มของขอ้มลูการ
ประเมนิสารเคม ี
                   คอื วธิกีารด าเนนิงานของหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบสารเคมโีดยทาง 



OECD Council ไดก้ าหนดเป็นหลกัเกณฑก์ารทดสอบและหลักปฏบิัตทิีด่ขีอง
หอ้งปฏบิัตกิารเพือ่ใหห้อ้งปฏบิัตกิารทดสอบสารเคมนี าหลักดงักลา่วไปใชเ้ป็น
แนวทางในการตรวจสอบความปลอดภยัของสารเคมใีนวตัถทุดสอบ 
                   (2) มต-ิขอ้เสนอแนะของสภาบรหิารในการด าเนนิการให้
สอดคลอ้งตามหลกัปฏบิตัทิ ีด่ทีางหอ้งปฏบิตักิาร 
                   คอื วธิกีารด าเนนิงานของหน่วยตรวจสอบขึน้ทะเบยีนแหง่ชาต ิ โดย
ทาง OECD Council ไดก้ าหนดเป็นคูม่อืเพือ่ใหห้น่วยตรวจสอบดงักลา่วใชเ้ป็น
แนวทางในการตรวจประเมนิหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบสารเคมวีา่มกีารด าเนนิการ
สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑก์ารทดสอบฯ และหลักปฏบิัตทิีด่ขีองหอ้งปฏบิัตกิารฯ 
                   ทัง้นี้ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นฐานะหน่วยตรวจสอบขึน้ทะเบยีน
แหง่ชาตจิะตอ้งไดร้ับการตรวจประเมนิจากผูต้รวจประเมนิของภาคเีครอืขา่ย OECD 
ดว้ย เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การท าหนา้ทีเ่ป็นหน่วยตรวจสอบฯ ของ
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์นัน้ ไดด้ าเนนิงานอยา่งเป็นมาตรฐานเทา่เทยีมกบั
ประเทศสมาชกิ OECD และ (2) ช าระคา่บ ารงุเพือ่สนบัสนุนการด าเนนิการที่
เก ีย่วขอ้งกบัการยอมรบัรว่มของขอ้มลูเรือ่งการประเมนิสารเคมจี านวน   ปีละ 
5,900 ยโูร (ประมาณ 300,000 บาท) 
  
21. เรือ่ง การรบัรองการปรบัปรงุรายการขอ้สงวนของสาธารณรฐัฟิลปิปินส ์
ภายใตก้รอบความตกลงวา่ดว้ยการลงทนุอาเซยีน (ASEN Comprehensive 
Investment Agreement) 
                   คณะรัฐมนตรอีนุมัตใิหร้ัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิยล์งนามใน
จดหมายรบัรองการปรบัปรงุรายการขอ้สงวน (Letter Endorsement) เพือ่ให ้
กระบวนการการปรับปรงุรายการขอ้สงวนของฟิลปิปินสเ์สร็จสมบรูณ์ ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (สกท.) เสนอ 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   1. ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุซึง่เป็นผูต้ดิตามการ
ปฏบิัตติามพนัธกรณขีองความตกลงวา่ดว้ยการลงทนุอาเซยีน (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement: ACIA) และเป็นหน่วยงานหลกัในการ
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการประสานงานดา้นการลงทนุ (Coordinating Committee 
on Investment: CCI) ไดรั้บแจง้จากฟิลปิปินสใ์นทีป่ระชมุ CCI วา่มคีวามประสงคท์ี่
จะปรับปรงุรายการขอ้สงวนในประเดน็เกีย่วกบัค าอธบิายกจิการการพมิพแ์ละเผยแพร ่
(Printing and Publishing) และมาตรการการลงทนุจากตา่งประเทศและเงนิกู ้
ตา่งประเทศ (Foreign Investment and Foreign Loans) เพือ่ใหม้คีวามชดัเจนและ
โปรง่ใสมากขึน้ ทัง้นี ้การปรบัปรงุรายการขอ้สงวนของแตล่ะประเทศ ประเทศสมาชกิ
อาเซยีนตอ้งออกจดหมายรับรองการปรับปรงุรายการขอ้สงวน (Letter of 
Endorsement) โดยในกรณีของไทย รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิยจ์ะเป็นผูล้ง
นามจดหมายรบัรองฯ เนื่องจากเป็นผูล้งนามในความตกลง ACIA และสง่ใหแ้ก่
เลขาธกิารอาเซยีนเพือ่ใหก้ระบวนการการปรับปรงุรายการขอ้สงวนเสร็จสมบรูณ ์



                   2. ในการปรับปรงุรายการขอ้สงวนของฟิลปิปินส ์ส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุพจิารณาแลว้เห็นวา่ หลังจากการปรับปรงุรายการขอ้
สงวนแลว้ท าใหร้ายการฯ มคีวามชดัเจนโปรง่ใส เป็นประโยชนต์อ่ผูล้งทนุของ
ประเทศสมาชกิอาเซยีนทีจ่ะไปลงทนุในฟิลปิปินส ์และไมม่ผีลกระทบในเชงิลบตอ่
เศรษฐกจิของประเทศสมาชกิอืน่ ซึง่เป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องอาเซยีนทีป่ระเทศ
สมาชกิควรตอ้งด าเนนิการลดหรอืยกเลกิอปุสรรคทีม่ตีอ่การลงทนุตามล าดบัหรอืเปิด
เสรมีากขึน้โดยลดขอ้จ ากดัใหน้อ้ยลง โดยนักลงทนุไทยทีม่คีวามสนใจจะเขา้ไป
ลงทนุในฟิลปิปินสแ์ละตอ้งการศกึษากฎระเบยีบเรือ่งการลงทนุ รวมถงึสาขาการ
ลงทนุและนโยบายเรือ่งการลงทนุทีเ่ป็นขอ้สงวนของฟิลปิปินสก์อ่นทีจ่ะเขา้ไปลงทนุ
ในฟิลปิปินสส์ามารถศกึษาไดจ้ากรายการขอ้สงวนนี้ ซึง่รายการขอ้สงวนทีม่คีวาม
ชดัเจน โปรง่ใส มกีารปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนั มแีหลง่ทีม่าของกฎหมายอยา่งชดัเจน
จะเป็นประโยชนส์ าหรับนักลงทนุไทย 
  
22. เรือ่ง รา่งกรอบความรว่มมอืเพือ่สง่เสรมิการระดมทนุและการสรา้งตลาด
ทนุเพือ่โครงสรา้งพืน้ฐานไทย-สหรฐัอเมรกิา 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบรา่งกรอบความรว่มมอืเพือ่สง่เสรมิการระดม
ทนุและการสรา้งตลาดทนุเพือ่โครงสรา้งพืน้ฐานไทย-สหรัฐอเมรกิา (รา่งกรอบความ
รว่มมอืฯ) โดยหากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรับแกร้า่งกรอบความรว่มมอืฯ ในสว่นทีไ่มใ่ช่

สาระส าคัญหรอืขัดตอ่ผลประโยชนข์องประเทศไทย ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ
กระทรวงการคลัง ด าเนนิการได ้โดยไมต่อ้งเสนอคณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาอกี 
พรอ้มอนุมัตใิหป้ลดักระทรวงการคลงัเป็นผูล้งนามในรา่งกรอบความรว่มมอืเพือ่
สง่เสรมิการระดมทนุและการสรา้งตลาดทนุเพือ่โครงสรา้งพืน้ฐานไทย-สหรัฐอเมรกิา 
ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   1. รา่งกรอบความรว่มมอืฯ มวีัตถปุระสงคแ์ละสาระส าคัญสรปุไดด้งันี ้
                   วตัถปุระสงค ์เพือ่สง่เสรมิการท างานรว่มกนัเพือ่ก าหนดแนวทาง
พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน แนวทางกระตุน้การลงทนุจากภาคเอกชนดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน ตลอดจนสง่เสรมิการเตบิโตของตลาดเงนิผา่นการสรา้งโอกาสในการลงทนุ
ในโครงการทีส่ าคัญ นอกจากนี้ ความรว่มมอืของทัง้สองฝ่ายจะมุง่เนน้ศกึษาและขจัด
ปัญหาและอปุสรรคเชงินโยบาย กฎหมาย กฎระเบยีบและการเขา้ถงึตลาดส าหรับการ
ลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานของภาคเอกชน เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศไทยและตามทีไ่ดต้กลงรว่มกนั 
                   ขอบขา่ยความรว่มมอื คูภ่าคจีะรว่มมอืเพือ่สง่เสรมิการลงทนุและ
การท างานรว่มกนัในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ในดา้นการพัฒนาและเพิม่สภาพ
คลอ่งแกต่ลาดตราสารหนี้ การเสาะหาและคดิคน้เครือ่งมอืและโครงสรา้งทางการเงนิ
ใหม ่ๆ เพือ่กระตุน้การลงทนุจากภาคเอกชน การสง่เสรมินวตักรรมและการพัฒนาที่
ยั่งยนืจากการแบง่ปันองคค์วามรูแ้ละแนวปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุจากกรณศีกึษาของนานาชาต ิ
และการพัฒนาขดีความสามารถดา้นการเงนิและดา้นเทคนคิตา่ง ๆ รว่มกนั 



                   แนวทางด าเนนิงาน คูภ่าคจีะจัดตัง้คณะท างานรว่ม ซึง่ประกอบดว้ย
ผูแ้ทนอาวโุสของแตล่ะฝ่าย   เพือ่ก าหนดแนวทางด าเนนิการและศกึษาถงึโอกาสใน
การพฒันาดา้นตา่ง ๆ ของโครงสรา้งพืน้ฐานรว่มกนั 
                   รปูแบบและกจิกรรมความรว่มมอื คูภ่าคจีะเสรมิสรา้งองคค์วามรู ้
และทักษะผา่นการฝึกอบรมการสมัมนา และหลักสตูรตา่ง ๆ รวมถงึการสรา้งความ
แข็งแกรง่ของภาคเีครอืขา่ย สง่เสรมิความรว่มมอืเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูและองค์
ความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญและภาคเอกชนทัง้สองฝ่าย เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคข์องรา่ง
กรอบความรว่มมอืฯ 
                   บทบญัญตัทิ ัว่ไป รา่งกรอบความรว่มมอืฯ นีไ้มก่อ่ใหเ้กดิสทิธ ิหนา้ที่
หรอืผลบงัคบัผกูพันใด ๆ ของแตล่ะคูภ่าคภีายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ 
                   2. รา่งกรอบความรว่มมอืฯ เป็นการสง่เสรมิความรว่มมอืและการ
ท างานรว่มกนัระหวา่งกระทรวงการคลังสหรฐัอเมรกิาและกระทรวงการคลัง ประเทศ
ไทย เพือ่ก าหนดแนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานรว่ม กระตุน้การลงทนุจาก
ภาคเอกชนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานตลอดจนสนับสนุนการเตบิโตของตลาดเงนิเพือ่
พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน และพัฒนาขดีความสามารถของบคุคลากรผา่นการอบรม
และแบง่ปันองคค์วามรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญของกระทรวงการคลังสหรฐัอเมรกิา 
                   ทัง้นี้ ปัจจบุันไดม้ปีระเทศในภมูภิาคเอเชยีทีล่งนามในกรอบความ
รว่มมอืฯ กบัสหรัฐอเมรกิาแลว้ 3 ประเทศ ไดแ้กส่าธารณรัฐสงิคโปร ์สาธารณรัฐ
เกาหล ีและสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม 
  
23. เรือ่ง ขอความเห็นชอบรา่งแถลงการณ์ประชุมรฐัมนตรกีารคา้เอเปคและ
รา่งปฏญิญาเรือ่งการอ านวยความสะดวกทางการคา้ในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้
ทีม่คีวามจ าเป็นโดยรฐัมนตรกีารคา้เอเปค 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบในหลักการตอ่รา่งแถลงการณก์ารประชมุ
รัฐมนตรกีารคา้เอเปคและรา่งปฏญิญาเรือ่งการอ านวยความสะดวกทางการคา้ในการ
เคลือ่นยา้ยสนิคา้ทีม่คีวามจ าเป็นโดยรัฐมนตรกีารคา้เอเปค โดยหากมคีวาม
จ าเป็นตอ้งปรับปรงุแกไ้ขเอกสารดังกลา่วในสว่นทีไ่มใ่ชส่าระส าคญัหรอืไมข่ัดตอ่
ผลประโยชนข์องไทย  ใหก้ระทรวงพาณชิยด์ าเนนิการไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอ
คณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาอกี และใหร้ัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์หรอืผูแ้ทนที่
ไดร้ับมอบหมายรว่มรบัรองรา่งแถลงการณก์ารประชมุรัฐมนตรกีารคา้เอเปคและรา่ง
ปฏญิญาเรือ่งการอ านวยความสะดวกทางการคา้ในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ทีม่คีวาม
จ าเป็นโดยรัฐมนตรกีารคา้เอเปค ตามทีก่ระทรวงพาณชิยเ์สนอ 
                   สาระส าคญั ขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมาย 
                   1. รา่งแถลงการณ์การประชมุรัฐมนตรกีารคา้เอเปค มสีาระส าคัญ ดงันี้ 
1) ยนืยันความมุง่มัน่ในการลดผลกระทบจากโรคโควดิ-19 และน าภมูภิาคเอเปคไปสู่

การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิทีค่รอบคลมุ กลับฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็วและยั่งยนื และตระหนักถงึ
ความพยายามของเอเปคในการเสรมิสรา้งศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยเ์พือ่น าไปสู่

ความมัง่คัง่รว่มกนัในอนาคต 2) ยนิดทีีเ่อเปคมกีารด าเนนิการในการน าแถลงการณ์



รัฐมนตรกีารคา้เอเปค เรือ่งการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 ไปสูก่ารปฏบิัต ิ
โดยมคีวามคบืหนา้ในการด าเนนิการเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูและแนวปฏบิัตทิีด่เีกีย่วกบั
การรองรับสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ในรปูแบบออนไลน ์3) 
ตระหนักถงึความส าคญัของการชว่ยเหลอืผูเ้ปราะบางทางสงัคม รวมถงึสตร ีชนกลุม่
นอ้ย ผูส้งูอาย ุและMSMEs ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 โดยยนิดกีบัการจดัตัง้
กองทนุเพือ่สนับสนุนความรว่มมอืในการรบัมอืกบัโรคตดิเชือ้โควดิ-19 และการฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิในภมูภิาคเอเปค 4) เนน้ย ้าถงึขอ้ผกูพนัทีใ่หค้วามส าคัญกบัการอ านวย
ความสะดวกทางการคา้ โดยเฉพาะเวชภัณฑท์างการแพทย ์อาหาร สนิคา้เกษตร 
เพือ่ลดผลกระทบจากโควดิ-19 โดยยนิดกีบัการมปีฏญิญาการอ านวยความสะดวก
ทางการคา้ในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ทีม่คีวามจ าเป็น ซึง่แสดงถงึความยดึม่ันตอ่กตกิา
ทางการคา้ทีส่อดคลอ้งกบัองคก์ารการคา้โลก 5) ตระหนักถงึสภาพแวดลอ้มทาง
การคา้และการลงทนุทีเ่สร ีเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏบิัต ิโปรง่ใส คาดการณ์ได ้และมี
เสถยีรภาพเพือ่ขบัเคลือ่นการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื โดยรบัทราบถงึการด าเนนิของเอเปค
เพือ่บรรลวุัตถปุระสงคด์ังกลา่ว 6) ยนิดกีบัการรายงานของสภาทีป่รกึษาธรุกจิเอเปค 
และรับทราบถงึขอ้เสนอแนะในการบรรเทาผลกระทบจากการแพรร่ะบาดโควดิ-19 
เพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิในระยะยาว ซึง่รวมถงึการเปิดตลาดสนิคา้ บรกิาร และการลงทนุ
เพือ่สนับสนุน MSMEs และยกระดบัการเชือ่มโยงดา้นดจิทิัล และ 7) ชีแ้นะเจา้หนา้ที่
อาวโุสเอเปคใหเ้รง่การด าเนนิการเพือ่น าไปสูก่ารจัดท าวสิยัทัศนเ์อเปคหลังปี 2020 
ใหส้ าเร็จลลุว่ง บนพืน้ฐานของระบบการคา้พหภุาค ีและเสรมิสรา้งเป้าหมายโบเกอร ์
โดยรวมถงึการลดผลกระทบของโควดิ-19 ทีส่ง่ผลกระทบใหเ้ป็นการเรง่บทบาทของ
เทคโนโลยดีจิทิัล ซึง่วสิยัทศันเ์อเปคหลังปี 2020 จะตอ้งสะทอ้นเป้าหมายทีจ่ะท าให ้
ภมูภิาคเอเปคฟ้ืนตัว มคีวามยั่งยนื ครอบคลมุ เพือ่น าไปสูค่วามม่ังคั่งรว่มกนั 
                   2. รา่งปฏญิญาเรือ่งการอ านวยความสะดวกทางการคา้ในการ
เคลือ่นยา้ยสนิคา้ทีม่คีวามจ าเป็นโดยรัฐมนตรกีารคา้เอเปค มสีาระส าคัญ ดงันี้ 1) 
ตระหนักถงึความส าคญัและมุง่ม่ันทีจ่ะท างานรว่มกนัเพือ่ชว่ยการไหลเวยีนทางการคา้
ในชว่งการแพรร่ะบาดฯ 2) ตระหนักวา่เป็นผลประโยชนร์ว่มกนัเพือ่เปิดเสน้ทางการคา้ 
ซึง่รวมถงึเสน้ทางการบนิ ทางบกและทางทะเล 3) มุง่มั่นทีจ่ะสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ทางการคา้และการลงทนุทีเ่สร ีเป็นธรรมไมเ่ลอืกปฏบิัต ิโปรง่ใส คาดการณ์ได ้และมี
เสถยีรภาพ 4) เนน้ย ้าทีจ่ะมุง่มัน่ในการตอบสนองเพือ่บรรเทาผลกระทบของโควดิ-19 
โดยตระหนักวา่มาตรการฉุกเฉนิทีจ่ะน ามาใชรั้บมอืกบัโควดิ-19 สอดคลอ้งกบั
องคก์ารการคา้โลก และไมใ่ชม้าตรการทีเ่ป็นอปุสรรคทางการคา้ทีม่ใิชภ่าษีตอ่สนิคา้
ทีม่คีวามจ าเป็น รวมถงึการสนับสนุนการอ านวยความสะดวกทางการคา้ และการ
ตระหนักถงึขอ้เรยีกรอ้งของสภาทีป่รกึษาธรุกจิเอเปคในการใชม้าตรการการเปิดเสรี
ดา้นภาษี ซึง่บางเขตเศรษฐกจิไดด้ าเนนิการในรปูแบบฝ่ายเดยีว (Unilateral) ที่
เอเปคอาจเห็นวา่เป็นโอกาสทีจ่ะใชว้ธิดีงักลา่วในรปูแบบขอ้รเิริม่หลายฝ่าย 
(Plurilateral initiative) 
                   ทัง้นี้ รฐัมนตรกีารคา้เอเปคมกี าหนดรับรองรา่งแถลงการณ์ขา้งตน้
ภายในวันเสารท์ี ่25 กรกฎาคม 2563 ในการประชมุรัฐมนตรกีารคา้เอเปคผา่นการ



ประชมุทางไกลผา่นจอภาพ (VMRT) เพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรว่มมอืในระดบั
ภมูภิาคและการมบีทบาทส าคัญของเอเปคทีม่สีว่นรว่มรับมอืสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 
  
24. เรือ่ง ขอความเห็นชอบตอ่รา่งแผนปฏบิตักิารดา้นความยดืหยุน่ทาง
เศรษฐกจิอาเซยีน-ญีปุ่่ น 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบรา่งแผนปฏบิตักิารดา้นความยดืหยุน่ทาง
เศรษฐกจิอาเซยีน-ญีปุ่่ น และหากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรับปรงุแกไ้ขรา่งเอกสาร
ดังกลา่วในสว่นทีไ่มใ่ชส่าระส าคัญหรอืไมข่ดัตอ่ผลประโยชนข์องไทย ใหก้ระทรวง
พาณชิยด์ าเนนิการได ้โดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาอกีครัง้ และ
อนุมัตใิหร้ัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์หรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้ับมอบหมายรว่มใหก้าร
รับรองรา่งเอกสารดงักลา่ว ตามทีก่ระทรวงพาณชิยเ์สนอ 
                   สาระส าคญั ขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมาย 
                   1. รา่งแผนปฏบิตักิารดา้นความยดืหยุน่ทางเศรษฐกจิอาเซยีน-ญีปุ่่ น 
เป็นเอกสารความรว่มมอืระหวา่งอาเซยีนกบัญีปุ่่ นในการตอบสนองตอ่ความทา้ทาย
ทางเศรษฐกจิตา่ง ๆ จากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค ์3 ขอ้ 
โดยมสีาระส าคัญสรปุไดด้ังนี ้
                             ขอ้ 1 การรักษาความสมัพันธท์างเศรษฐกจิอันใกลช้ดิระหวา่ง
อาเซยีนกบัญีปุ่่ น เนน้ย ้าถงึความส าคัญของการรักษาตลาดทีเ่ปิดกวา้งส าหรับการคา้
และการลงทนุ และหลกีเลีย่งการใชม้าตรการทีม่ใิชภ่าษีทีไ่มจ่ าเป็นทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
การจ ากดัการสง่ออกและการน าเขา้สนิคา้ตา่ง ๆ โดยเฉพาะสนิคา้จ าเป็น อาท ิ
อปุกรณ์และเครือ่งมอืทางการแพทย ์อาหาร และสิง่จ าเป็นอืน่ ๆ หรอือาจท าใหเ้กดิ
การหยดุชะงักของหว่งโซอ่ปุทานระดบัภมูภิาค 
                             ขอ้ 2 การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการแพร่
ระบาดของโควดิ-19 อ านวยความสะดวกการเคลือ่นยา้ยสนิคา้จ าเป็น รวมทัง้สนิคา้
อาหารและเกษตร เพือ่สนับสนุนความอยูร่อดและความสมบรูณข์องหว่งโซอ่ปุทาน 
และสง่เสรมิใหก้ารสนับสนุนดา้นตา่ง ๆ รวมถงึทางการเงนิส าหรับภาคธรุกจิ 
โดยเฉพาะวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดยอ่ม และรายยอ่ย (MSMEs) และกลุม่
เปราะบางทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
                             ขอ้ 3 การเสรมิสรา้งความยดืหยุน่ทางเศรษฐกจิ ก าหนดกรอบ
ความรว่มมอืในการเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการเตรยีมความพรอ้มและตอบสนองตอ่
หว่งโซอ่ปุทานในภาวะฉุกเฉนิ และพจิารณาจัดท าขอ้รเิริม่ความรว่มมอืระหวา่งภาครัฐ
และภาคเอกชนในสาขายทุธศาสตร ์รวมถงึอตุสาหกรรมอาหารและเกษตร 
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ และพลงังาน 
                   2. นอกจากนี ้รา่งแผนปฏบิตักิารฯ ไดก้ าหนดมาตรการทาง
ยทุธศาสตร ์(strategic measures) และแนวทางการด าเนนิกจิกรรม โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เป็นกจิกรรมทีฝ่่ายญีปุ่่ นจะเป็นผูด้ าเนนิการตามวตัถปุระสงคข์า้งตน้ ไดแ้ก ่
ขอ้ 1 การเรง่ลงนามความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค (RCEP) ภายใน



เดอืนพฤศจกิายน 2563 ตามก าหนด การสง่เสรมิความรว่มมอืดา้นอตุสาหกรรมใน
ภาคอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละเคมภีณัฑ ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยด์า้นอตุสาหกรรม 
และยทุธศาสตรด์จิทิัลเพือ่ปกป้องธรุกจิ รวมถงึแสวงหาโอกาสการคา้ดจิทิลัและ
พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้ ขอ้ 2 การจัดสมัมนาและบรกิารจับคูธ่รุกจิออนไลน์
โครงการสนับสนุนทางการเงนิเพือ่เสรมิสรา้งการเปลีย่นผา่นไปสูด่จิทิัลในเอเชยี และ
การส ารวจความตอ้งการดา้นเทคโนโลยดีจิทิัลของ MSMEs เป็นตน้ และขอ้ 3 การ
เสรมิสรา้งศักยภาพการบรหิารจัดการโรงงานดว้ยอนิเทอรเ์น็ตประสานสรรพสิง่ (loT) 
การจัดประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ระบกุฎระเบยีบของอาเซยีนทีจ่ าเป็นใน “ความปกติ
ใหม”่ และโครงการการเสรมิสรา้งศกัยภาพเพือ่พฒันาตลาดกา๊ซธรรมชาตเิหลว 
(LNG) เป็นตน้ 
                    ทัง้นี ้อาเซยีนและญีปุ่่ นตัง้เป้าหมายทีจ่ะใหก้ารรับรองรา่งแผนปฏบิัติ
การดา้นความยดืหยุน่ทางเศรษฐกจิอาเซยีน-ญีปุ่่ น ในการประชมุรัฐมนตรเีศรษฐกจิ
อาเซยีน-ญีปุ่่ น (AEM-METI) สมัยพเิศษวา่ดว้ยโควดิ-19 ผา่นระบบการประชมุ
ทางไกล ในวันที ่29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  
  

แตง่ต ัง้ 

 

25. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภท

วชิาการระดบัทรงคณุวฒุ ิ(ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต)ิ 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามทีส่ านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาตเิสนอแตง่ตัง้ นางเสาวณีย ์แสงสพุรรณ ผูอ้ านวยการส านักงาน

เลขาธกิาร ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิใหด้ ารงต าแหน่ง ที่

ปรกึษาดา้นนโยบายและแผนงาน (นักวเิคราะหน์โยบายและแผนทรงคณุวฒุ)ิ 

ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ีตัง้แต่

วันที ่6 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นวนัทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นสมบรูณ์ ทัง้นี้ ตัง้แตว่ันทีท่รง

พระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้เป็นตน้ไป 

  

26. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภท

วชิาการระดบัทรงคณุวฒุ ิ(ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ) 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามทีส่ านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการ

ลงทนุเสนอแตง่ตัง้  นางสาวซอ่นกลิน่ พลอยม ีผูอ้ านวยการกองพัฒนาและ

เชือ่มโยงการลงทนุ ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ใหด้ ารงต าแหน่ง ที่

ปรกึษาดา้นการลงทนุ (นักวเิคราะหน์โยบายและแผนทรงคณุวฒุ)ิ ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ส านักนายกรัฐมนตร ีตัง้แตว่นัที ่21 พฤษภาคม 

2563 ซึง่เป็นวันทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นสมบรูณ์ ทัง้นี้ ตัง้แตว่ันทีท่รงพระกรณุาโปรด



เกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้เป็นตน้ไป 

  

27. เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิค าส ัง่มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตร ีและ

รฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ีปฏบิตัหินา้ทีป่ระธานกรรมการ รอง

ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตา่ง ๆ ตามกฎหมาย และ

ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ี

                    คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตร ีที ่214/2563 

เรือ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิค าสัง่มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรปีระจ าส านัก

นายกรัฐมนตร ีปฏบิัตหินา้ทีป่ระธานกรรมการ              รองประธานกรรมการและ

กรรมการในคณะกรรมการตา่ง ๆ ตามกฎหมาย และระเบยีบส านักนายกรัฐมนตร ี

                   ตามทีไ่ดม้คี าสัง่ส านักนายกรัฐมนตร ีที ่167/2562 เรือ่ง มอบหมายให ้

รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ีปฏบิตัหินา้ทีป่ระธาน

กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตา่ง ๆ ตามกฎหมาย 

และระเบยีบส านักนายกรัฐมนตร ีลงวนัที ่30 กรกฎาคม 2562 นัน้ 

                    เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการแผน่ดนิด าเนนิไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

เหมาะสม อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 11 แหง่พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิาร

ราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 จงึแกไ้ขเพิม่เตมิ ค าสัง่มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ีปฏบิัตหินา้ทีป่ระธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการตา่ง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบยีบส านัก

นายกรัฐมนตร ีตามค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตร ีที ่167/2562 ลงวันที ่30 กรกฎาคม 

2562 ดงันี ้

                    ขอ้ 1 ใหย้กเลกิขอ้ 2.1.2 

                    ขอ้ 2 ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนีเ้ป็น ขอ้ 3.1.12 

                              “ขอ้ 3.1.12 คณะกรรมการกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์

พลังงาน” 

                    ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

  

28. เรือ่ง การมอบหมายใหร้ฐัมนตรเีป็นผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรวีา่การ

กระทรวง 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตเิป็นหลักการมอบหมายใหร้ัฐมนตรเีป็นผูร้ักษา

ราชการแทนรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิย และนวตักรรม 

และรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน ตามนัยมาตรา 42 แหง่พระราชบัญญัตริะเบยีบ

บรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 ตามทีส่ านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี(สลค.) 

เสนอ ดงันี ้ 

                   1. รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิย และ



นวัตกรรม ผูร้กัษาราชการแทน คอื รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

                   2. รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน ผูร้กัษาราชการแทน คอื รอง

นายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ  เครอืงาม) 

                   สาระส าคญัของเรือ่ง 

                   1. โดยทีม่รีัฐมนตรจี านวน 6 ทา่น ขอลาออกจากต าแหน่ง ดงันี้  

                             1.1 รองนายกรัฐมนตร ี(นายสมคดิ จาตศุรพีทิักษ์) 

                             1.2 รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ี(นายเทวัญ ลปิต

พัลลภ) 

                             1.3 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั (นายอตุตม สาวนายน) 

                             1.4 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิย 

และนวัตกรรม (นายสวุทิย ์เมษินทรยี)์ 

                             1.5 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน (นายสนธริัตน ์สนธจิิ

รวงศ)์ 

                             1.6 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน (หมอ่มราชวงศจั์ตมุงคล 

โสณกลุ)  

                   2. กรณีทีร่ัฐมนตรขีอลาออกดังกลา่ว (ตามขอ้ 1.) จะท าใหต้ าแหน่ง

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิย และนวัตกรรม และ

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน ไมม่ผีูร้กัษาราชการแทนตามมตคิณะรัฐมนตร ี(มติ

คณะรัฐมนตรวีันที ่16 กรกฎาคม 2562 และวันที ่6 สงิหาคม 2562) และ

พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 มาตรา 42 ทีบ่ัญญัตใิหใ้น

กรณีทีไ่มม่ผีูด้ ารงต าแหน่งรัฐมนตรวีา่การกระทรวง หรอืมแีตไ่มอ่าจปฏบิัตริาชการได ้

ใหรั้ฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้มรัีฐมนตรชีว่ยวา่การ

กระทรวงหลายคน ใหค้ณะรัฐมนตรมีอบหมายใหรั้ฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงคนใด

คนหนึง่เป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้ไมม่ผีูด้ ารงต าแหน่งรัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง 

หรอืมแีตไ่มอ่าจปฏบิัตริาชการได ้ใหค้ณะรัฐมนตรมีอบหมายใหร้ัฐมนตรคีนใดคนหนึง่

เป็นผูร้ักษาราชการแทน ดังนี ้

                             1) รองนายกรัฐมนตร ี(นายสมคดิ จาตศุรพีทิักษ์) ผูป้ฏบิตั ิ

ราชการแทน/ผูร้กัษาราชการแทน คอื (1) รองนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอื

งาม) (2) รองนายกรัฐมนตร ี(นายจรุนิทร ์ลักษณวศิษิฏ)์ (หมายเหต ุค าสัง่ส านัก

นายกรัฐมนตร ีที ่161/2562 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2562)  

                             2) รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ี(นายเทวัญ ลปิต

พัลลภ) ผูป้ฏบิตัริาชการแทน/ผูร้กัษาราชการแทน คอื รองนายกรัฐมนตร ี(พล

เอก ประวติร วงษ์สวุรรณ) (หมายเหต ุค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตร ีที ่161/2562 ลง

วันที ่16 กรกฎาคม 2562)   

                             3) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง ผูป้ฏบิตัริาชการแทน/



ผูร้กัษาราชการแทน  คอื รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงการคลัง (หมาย

เหต ุพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 มาตรา 42)  

                              4) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการอมุศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิย 

และนวัตกรรม ผูป้ฏบิตัริาชการแทน/ผูร้กัษาราชการแทน ไมม่ ี  

                             5) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน ผูป้ฏบิตัริาชการแทน/

ผูร้กัษาราชการแทน ไมม่ ี    

                             6) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน ผูป้ฏบิตัริาชการแทน/

ผูร้กัษาราชการแทน คอื (1) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย ์(นายจตุ ิไกรฤกษ์) (2) รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 

(นายดอน ปรมัตถว์นัิย) (หมายเหต ุมตคิณะรัฐมนตร ี6 สงิหาคม 2562) 

  

29. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ผูว้า่การการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบการแตง่ตัง้ นายสรุเชษฐ ์เหลา่พลู

สขุ เป็นผูว้า่การการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย โดยใหไ้ดร้ับคา่ตอบแทนคงทีใ่น

อัตราเดอืนละ 380,000 บาท ตามมตคิณะกรรมการการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 

ในการประชมุครัง้ที ่7/2563 เมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม 2563 และครัง้ที ่8/2563 เมือ่

วันที ่18 มถินุายน 2563 ซึง่กระทรวงการคลังไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามที่

กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ โดยใหม้ผีลตัง้แตว่นัทีล่งนามในสญัญาจา้งเป็นตน้ไป

แตไ่มก่อ่นวันทีค่ณะรัฐมนตรมีมีต ิและใหน้ายสรุเชษฐ ์เหลา่พลูสขุ ลาออกจากการ

เป็นพนักงานของรัฐวสิาหกจิกอ่นลงนามในสญัญาจา้งดว้ย 

  

30. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหนง่รองผูอ้ านวยการส านกั

งบประมาณ (นกับรหิารสงู) ทดแทนขา้ราชการทีถ่กูลงโทษทางวนิยั 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามทีส่ านักงบประมาณเสนอการ

แตง่ตัง้ นางสาวศลิกัษณ์ ปัน้นว่ม  ทีป่รกึษาส านักงบประมาณ (นักวเิคราะห์

งบประมาณทรงคณุวฒุ)ิ ใหด้ ารงต าแหน่งรองผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ (นัก

บรหิารสงู) แทนต าแหน่งทีว่า่ง ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรด

กระหมอ่มแตง่ตัง้เป็นตน้ไป 

  

.............. 
(โปรดตรวจสอบมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่ป็นทางการจากส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรอีกีครัง้) 

 


