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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (15 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง
พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
จานวน 12 ฉบับ
ร่างระเบียบว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้สิทธิประโยชน์อื่น
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการ
ประกาศภาวะไม่ปกติ พ.ศ. .... และร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชย
ค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้สุจริตซึ่งได้รับความเสียหายจากการใช้อานาจของ
ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวม 2 ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ - สังคม
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดาเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความ
เหมาะสมออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบ
โมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อ
เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ของสานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร
ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการ
อนุญาตทาประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ให้แก่บริษัท อพิโก้ (โคราช) จากัด
ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเพื่อใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทา
อุทกภัย
การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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ขออนุมัติแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 19/2563
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราช
กาหนดการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การยกเลิกการจัดประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศ
ไทย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไปพลางก่อน
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000
ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่กาญจนบุรี ช่วง กม.4 + 100.000-กม.9 + 000.000 (ช่วง 3)
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบปรระมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อจัดหารถสูบส่งน้า ไม่น้อยกว่า
35,000 ลิตร/นาที และส่งน้าระยะไกล ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์
(เพิ่มเติม)
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV)
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อดาเนินโครงการเพื่อเตรียมการ
รับมือ บรรเทาปัญหาน้าท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าในฤดูฝน
ปี 2563
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 :
การบริหารจัดการการประมงทะเล ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา
ต่างประเทศ
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องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) แปลง B -17 & C - 19 เพื่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการหักค่าใช้จ่าย
ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
องค์กรร่วมไทย - มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B - 17 C -19 และแปลง B - 17 - 01 ในพื้นที่
พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
การให้เงินสนับสนุนผ่านโครงการ Project - Based Programme ให้แก่ศูนย์
แพทย์ทหารอาเซียน
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยสาหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 75
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ปฏิญญาการราลึกถึงการครบรอบ 75 ปี สหประชาชาติ (Declaration for the
Commemoration of the 75th Anniversary of the United Nations)
การเจรจาจัดทาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership
Agreement: VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า
(FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU)
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง
แห่งชาติ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
การแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
(ตช.) เสนอ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบการร่างกฎหมายมาแล้ว แล้วส่ง
ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป และให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบ
ด้วยว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ของ
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และรั บ ทราบแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลา แล ะ
กรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และมีประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตารวจและการพิจารณาบาเหน็จ
ความชอบมี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นหมวด 16
การปฏิ รู ป ประเทศ มาตรา 258 ง. ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ ป รั บปรุ ง แก้ ไ ข
ร่างพระราชบัญญัติที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามมติที่ประชุมซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอให้เป็นไปตามรูปแบบการร่างกฎหมายแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่ างพระราชบั ญญัติตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ
พ.ศ. 2547 สรุปได้ดังนี้
1. หน้าที่และอานาจของ ตช. กาหนดหน้าที่และอานาจของ ตช. ไว้เช่นเดิม แต่มีการกาหนด
บทเฉพาะกาลเพื่อโอนภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของ ตช. ได้แก่ ภารกิจของกองบังคับการตารวจรถไฟ ภารกิจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภารกิจงานจราจรเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในการจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทาง
บกในความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไปให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจนั้นโดยตรงรับไปดาเนินการ และโอนอัตรากาลังนั้นไปปฏิบัติหน้าที่ที่ เป็นภารกิจหลักของ ตช. เพื่อให้
การปฏิบั ติภ ารกิจ ของตารวจสอดคล้ องกับ หน้ าที่และอานาจอย่างแท้จริง และให้ บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับโอนภารกิจไป
ดาเนินการจึงมีการกาหนดระยะเวลาในการโอนภารกิจแต่ละภารกิจที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดให้
ก.ตร.พิจารณาทบทวนหน้าที่และอานาจของ ตช. หรือข้าราชการตารวจในส่วนที่มีกฎหมายกาหนดให้ ตช. หรือ
ข้าราชการตารวจมีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตหรือการจดทะเบียน โดยหากพิจารณาแล้วเห็นว่าที่มีความจาเป็นต้อง
กาหนดให้ ตช. หรือข้าราชการตารวจมีหน้าที่และอานาจตามกฎหมายดังกล่าวไว้ ให้รายงานเหตุผลและความจาเป็น
ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อพิจารณา
2. การจัดระเบียบราชการใน ตช. กาหนดให้ ในการแบ่งส่วนราชการของ ตช. อย่างน้อยต้อง
มีหน่วยงาน ดังนี้ กองบัญชาการตารวจนครบาลและตารวจภูธรภาค กองบังคับการตารวจนครบาลและตารวจภูธร
จังหวัด และสถานีตารวจ เพื่อให้ความส าคัญแก่หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการบริการและอานวยความยุติธ รรมแก่
ประชาชนโดยตรง และกาหนดให้ ตช. ต้องจัดอัตรากาลังให้แก่สถานีตารวจและตารวจภูธรจังหวัดตามลาดับให้
ครบถ้วนตามกรอบอัตรากาลังก่อน รวมทั้งได้กาหนดระดับของสถานีตารวจออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สถานีตารวจที่
มีผู้กากับการ และสถานีตารวจที่มีรองผู้กากับการหรือตาแหน่งเทียบเท่า โดยคานึงถึงปริมาณงาน ความหนาแน่นของ
ประชากรในเขตรับผิดชอบ จานวนอัตรากาลังและสถานที่ตั้งของสถานีตารวจ เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่ประชาชน
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3. การบริ หารงานบุคคลของข้าราชการตารวจ กาหนดหลั กการในการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการตารวจเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
3.1 แบ่ ง ข้ า ราชการต ารวจออกเป็ น 2 ประเภท คื อ ข้ า ราชการต ารวจที่ มี ย ศ และ
ข้าราชการตารวจที่ไม่มียศ
3.2 แบ่ ง สายงานออกเป็ น 5 กลุ่ ม สายงาน คื อ กลุ่ ม สายงานบริ ห าร กลุ่ ม สายงาน
อานวยการและสนับสนุน กลุ่มสายงานสอบสวน กลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม และกลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะ
เพื่อให้เกิดการสร้ างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจในแต่ละสายงานและเป็นการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานนั้น ๆ
3.3 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งและการเลื่อนตาแหน่ง ไว้ให้ชัดเจนใน
กฎหมายว่าการจะแต่งตั้งให้ไปดารงตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดจะต้องเป็นข้าราชการตารวจยศใด และเคยดารงตาแหน่ง
ใดมาแล้วจานวนกี่ปี และในการแต่งตั้งจะต้องคานึงถึงความอาวุโสในการดารงตาแหน่ง ความรู้ความสามารถที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับ และมีการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
ที่ชัดเจน เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาและทาให้ข้าราชการตารวจสามารถมั่นใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน
3.4 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งและการเลื่อนตาแหน่งของสายงาน
สอบสวนไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้พนักงานสอบสวนสามารถเติบโตก้าวหน้าในสายงานตามความรู้ความสามารถได้
3.5 กาหนดให้ข้า ราชการตารวจสามารถร้ องทุก ข์ ต่อ ก.พ.ค.ตร. ในกรณี ที่เ ห็น ว่ า
ตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียงลาดับอาวุโสหรือในการแต่งตั้ง รวมทั้งกาหนดบทลงโทษผู้ที่ให้ ขอให้ หรือรับ
ว่าจะให้ ทรั พย์ สิ น หรือประโยชน์ อื่น ใดหรือแอบอ้างอานาจของบุค คลใด หรือเรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สิ นหรือ
ประโยชน์อื่นใด หรือกระทาการใดอันมิชอบ เพื่อให้มีการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผู้ใดให้ดารงตาแหน่ง โดยระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี
3.6 กาหนดห้ามมิให้สั่งให้ข้าราชการตารวจที่สังกัดสถานีตารวจหรือตารวจภูธรจังหวัด
ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่น เว้นแต่ในคาสั่งนั้นจะสั่งให้ข้าราชการตารวจอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตารวจ
แทน เพื่อให้ ความส าคัญแก่ห น่ว ยงานที่มีห น้ าที่ในการอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยตรง นอกจากนี้
หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อกันเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้
ดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตารวจผู้นั้น เพื่อให้การบริหารอัตรากาลังที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการข้าราชการตารวจ กาหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการตารวจ (ก.ตร.) ทาหน้าที่
ทั้งในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริห ารราชการตารวจและกากับดูแล ตช. ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย
นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และระเบี ย บแบบแผน รวมทั้ ง ก าหนดนโยบายและมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตารวจและจัดระบบราชการตารวจ กากับดูแลการแต่งตั้งและโยกย้ ายข้าราชการ
ตารวจของผู้บั งคับ บัญชาทุกขั้นตอนให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด ตลอดจนดูแล
การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการตารวจไปให้สถานีตารวจให้เพียงพอต่อการปฏบัติหน้าที่และกากับดูแลการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ส่วนราชการในหน่วยปฏิ บัติให้เพียงพอ โดยมีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็นประธาน
กรรมการ มีกรรมการที่เป็นข้าราชการตารวจ ได้แก่ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และ
จเรตารวจแห่งชาติ มีกรรมการโดยตาแหน่ง จานวน 5 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรร ม
เลขาธิการ ก.พ. อัย การสู งสุด และเลขาธิการส านักงานศาลยุติธ รรม และมีกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน
ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การเลื อกกรรมการ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ให้ ชัดเจนในกฎหมาย รวมทั้ง
กาหนดห้ามผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใดสั่งการ ข่มขู่ หรือชักจูงด้วยประการใด ๆ เพื่อให้เลือกหรือมิให้เลือกผู้ใดผู้หนึ่งเป็น
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ในการได้ ม าซึ่ ง กรรมการ ก.ตร. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
โดยปราศจากการครอบงาหรือการแทรกแซง
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5. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตารวจ กาหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมข้าราชการตารวจ (ก.พ.ค.ตร.) เพื่อเป็นที่พึ่งของข้าราชการตารวจในการปลดเปลื้องทุกข์ของข้าราชการ
ตารวจที่เกิดจากผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่และอานาจในการเสนอแนะต่อ ก.ตร. เพื่อให้ ก.ตร. ดาเนินการจัดให้มี
หรือปรับปรุงนโยบายการบริห ารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และพิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม ซึ่ง ก.พ.ค.ตร. จะประกอบด้วยกรรมการ
จานวน 7 คนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการคัด เลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก ก.พ.ค.ตร. และเป็นผู้ซึ่ง
สามารถทางานได้เต็มเวลา เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากสานักงานตารวจแห่งชาติและ ก.ตร.
6. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตารวจ กาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ตารวจ (ก.ร.ตร.) มีหน้าที่และอานาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมของ
ประชาชนจากการกระทาหรือไม่กระทาการของข้าราชการตารวจอันมิชอบ หรือการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมและ
เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตารวจ กระทาผิดวินัย หรือละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ เพื่อเป็น
กลไกในการปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ประชาชนอันเกิดจากข้าราชการตารวจ โดย ก.ร.ตร. ประกอบด้วยประธานและ
กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากภาคส่ วนต่า ง ๆ รวมจานวน 9 คน และ
มีจเรตารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ
7. การให้ท้องถิ่น มีส่วนร่ วมในการจัดระบบบริ หารงานใน ตช. โดยกาหนดให้ ตช. จัดระบบ
บริหารงานให้เหมาะสมกับความจาเป็นของแต่ละท้องถิ่นและชุมชนและกาหนดให้เงินอุดหนุนที่ อปท. จัดสรรให้ แก่
สถานีตารวจให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจและกิจการในสถานีตารวจนั้น โดยไม่ต้อง
นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นหรือชุมชน กองบัญชาการตารวจนครบาลหรือตารวจภูธรจังหวัดจะจัดให้
มีแผนหรือมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชน โดยในการจั ด ท าแผนหรื อมาตรการดั ง กล่ า วให้ ห ารื อร่ ว มกั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นายอาเภอ หัวหน้ าสถานีตารวจ อปท. และชุมชน และเมื่อ ก.ตร. และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนหรือ
มาตรการดังกล่าวแล้ว ให้ สงป. และ ตช. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือมาตรการดังกล่าว
8. กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
จัดตั้งกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ
9. บัญชีอัตราเงินเดือน ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการรับ
เงินเดือนของข้าราชการตารวจ โดยตัดอัตราเงินเดือนขั้นต่าในระดับที่ไม่ได้มีการรับในอัตรานั้นออก แต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็น
การปรับขึ้นอัตราเงินเดือนแต่อย่างใด
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ อนุ มั ติห ลั กการร่า งพระราชกฤษฎีก าเรี ยกประชุม รัฐ สภาสมั ยประชุ มสามั ญ
ประจาปีครั้งที่สอง พ.ศ. .... ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ สลค. เสนอว่า
1. รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติให้ ในปีห นึ่งมีส มัยประชุมสามัญของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกาหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง
ให้ เป็ น ไปตามที่ส ภาผู้ แทนราษฎรกาหนด และเนื่อ งจากได้มีพ ระราชกฤษฎี กาเรี ยกประชุมรัฐ สภา พ.ศ. 2562
กาหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และต่ อ มาสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ ก าหนดให้ วั น ที่
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1 พฤศจิ กายน เป็ นวันเริ่มสมัย ประชุมสามัญประจาปีครั้งที่ส อง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (30 กรกฎาคม 2562)
รับทราบแล้ว ดังนั้น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีวันเปิดและวันปิดสมัยประชุม ดังนี้
ปีที่
สมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง
สมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง
1 22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
2 22 พฤษภาคม 2563 – 18 กันยายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
3 22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564
1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
4 22 พฤษภาคม 2565 – 18 กันยายน 2565
1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
2. ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง
พ.ศ. 2563 และพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่
25 กันยายน พ.ศ. 2563 ดังนั้น จึงสมควรให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สองสาหรับ
ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐ มนตรี มีมติเห็น ชอบร่ างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล้ ว ตามที่ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ เ สนอ แล้ ว ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทากฎหมาย
ลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่ างพระราชบั ญญัติจ ราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรั บปรุงแก้ไขพระราชบัญญั ติ
การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 บางประการ สรุปได้ดังนี้
1. กาหนดให้รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร และรถจักรยานยนต์ สามารถใช้ช่องเดินรถด้านขวาได้
ในกรณีจาเป็น และแก้ไขเพิ่มเติมน้าหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้ช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียง
กับช่องเดินรถประจาทาง จากหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม เป็นสองพันสองร้อยกิโลกรัม
2. ปรั บ ปรุ งลั ก ษณะความผิ ดเกี่ยวกับการขับ รถ โดยให้ ความในมาตรา 43 (8) กาหนดเฉพาะ
ความผิดกรณีการขับขี่ที่เห็นได้ว่าไม่คาถึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น และเพิ่มเติมอัตราโทษสาหรับ
ความผิดดังกล่าวให้สูงขึ้น ส่วนการขับรถที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นได้ แยกนาไปรวมกับเรื่องการขับรถใน
ลักษณะกีดขวางการจราจรในมาตรา 43 (3) เนื่องจากเป็นลักษณะความผิดที่ใกล้เคียงกัน
3. กาหนดให้พนักงานสอบสวนมีอานาจขอให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ที่
อยู่ ในภาวะหมดสติห รื อได้ รั บ อั น ตรายแก่ กายจนไม่ อาจให้ ค วามยิ นยอมในการตรวจสอบการมี ส ารเสพติ ดหรื อ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือการทดสอบความเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ดังนี้
4.1 กาหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่และคนโดยสารให้ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา
ในขณะขับรถยนต์ โดยมีข้อยกเว้นไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยได้ในบางกรณี
4.2 กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมการโดยสารรถนั่งสองแถว รถบรรทุกคนโดยสารขนาด
เล็กที่มีการจัดที่นั่งตามความยาวของรถ รถกระบะ รถกึ่งกระบะ หรือรถยนต์อื่นตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ประกาศกาหนด ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยหากมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการบรรทุกคนโดยสารและ
การใช้อัตราความเร็วตามที่กาหนดแล้ว ให้คนโดยสารที่อยู่ในรถนั้น นอกจากคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้า ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย
4.3 กาหนดห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถยนต์ในขณะที่มีคนโดยสารนั่งแถวตอนหน้าเกินสองคน หรือ
คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าไม่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยตามที่กาหนด
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4.4 กาหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้าง
ต้องแจ้งเตือนให้คนโดยสารปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถหรือก่อนการใช้
เส้นทางตามสภาพของทางที่กาหนด ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่รถยนนต์สาธารณะหรือ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้าง
ไม่แจ้งเตือน และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นเหตุให้คนโดยสารในรถได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ผู้ขับขี่นั้นต้อง
รับโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้
4.5 กาหนดบทเฉพาะกาลเพื่อผ่ อนผันให้ รถบางประเภทหรือบางลั กษณะที่ในปัจจุบัน
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่ได้บังคับให้ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเป็นเครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบสาหรับรถดังกล่าว ให้สามารถโดยสารรถนั้นโดยไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องหน้าที่การรัดร่างกาย
ด้วยเข็มขัดนิรภัยเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเจ้าของรถต้ องนารถไปติดตั้งเข็มขัดนิรภัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากโครงสร้างของรถไม่ได้ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อรองรับการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย เจ้าของ
รถก็สามารถขอรับยกเว้นจากนายทะเบียนได้ แต่ต้องใช้รถภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนดด้วย
5. ปรับปรุงมาตรการป้องกันการแข่งรถในทาง ดังนี้
5.1 กาหนดให้ผู้ที่รวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันในทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่ห้าคันขึ้นไป โดยมีการนัด
หมายเพื่อแข่งรถในทาง หรื อรถที่ใช้ในการรวมกลุ่ มหรือมั่ว สุ มกัน มีการปรับแต่งรถให้ มีส ภาพไม่ถูกต้อง หรือมี
พฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทาการแข่งรถในทาง ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามแข่งรถในทาง เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่า เป็นการกระทาเพื่อการอื่นหรือตนมิได้ร่วมหรือมีส่วนรู้เห็นว่าจะมีการแข่งรถในทาง
5.2 ปรับปรุงบทบัญญัติที่กาหนดความผิดฐานเป็นผู้จัด โฆษณา ประกาศ ชักชวน หรือ
ดาเนินการด้วยวิธีการใดเพื่อให้มีการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต และกาหนดโทษสาหรับความผิดดังกล่าว
5.3 กาหนดให้ผู้ที่รับดาเนินการปรับแต่งรถเพื่อนาไปสู่การแข่งรถในทาง ให้ถือว่าผู้นั้นเป็น
ผู้สนับสนุนการแข่งรถในทาง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็น หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าจะนารถดังกล่าวไปใช้
ในการแข่งรถในทาง
5.4 ก าหนดมาตรการป้ อ งกั น การกระท าความผิ ด ฐานแข่ ง รถในทาง เพื่ อ มิ ใ ห้ ก ระท า
ความผิดซ้าอีก โดยกรณีผู้กระทาความผิดมีอายุไม่เกินยี่สิบปี ให้ศาลมีอานาจวางข้อกาหนดให้บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองระวังผู้นั้นไม่ให้กระทาความผิดซ้าอีกตลอดเวลาที่ศาลกาหนดและกาหนดจานวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่ง
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องชาระต่อศาลเมื่อผู้นั้นกระทาความผิดซ้า หรือกรณีผู้กระทาความผิดมีอายุตั้งแต่สิบ
แปดปีขึ้นไป ให้ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้กระทาความผิดทาทัณฑ์บน โดยกาหนดจานวนเงินทัณฑ์บนเพื่อประกันว่าผู้นั้นจะ
ไม่กระทาความผิดซ้าอีก
6. ปรั บ ปรุ งมาตรการควบคุมการใช้รถที่มีส ภาพไม่ถูกต้อง ให้ มีความชัดเจนและสอดคล้ องกั บ
ข้อเท็จจริงยิ่งขึ้น โดยในกรณีที่รถมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงและหากให้ใช้รถต่อไปอาจเกิดอันตรายได้ ให้เจ้าพนักงาน
จราจรสั่งห้ามการใช้รถนั้นและผู้ขับขี่ต้องนารถดังกล่าวให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด และในกรณีที่รถมีสภาพไม่ถึงกับ
ไม่ปลอดภัยในการใช้ ให้เจ้าพนักงานจราจรสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถ หรือ
ผู้ขับขี่นารถดังกล่าวไปซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
ให้ใช้รถได้ไปพลางก่อน
7. กาหนดเพิ่มเติมให้ ความผิ ดฐานขับรถในขณะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เนื่องจากหมดคะแนน
ความประพฤติในการขับรถ เป็นความผิดที่พนักงานสอบสวนไม่มีอานาจเปรียบเทียบหรือว่ากล่าวตักเตือนได้
8. ปรับปรุงบทกาหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ
โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ เช่น เพิ่มเติมบทกาหนดโทษสาหรับความผิดฐานขับรถในขณะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ตามมาตรการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ปรับปรุงบทกาหนดโทษสาหรับความผิดฐานขับรถก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินและไม่หยุดรถเพื่อให้ความช่วยเหลือตามสมควร เพิ่มโทษกรณีผู้ขับขี่ที่ขับรถโดย
ไม่ได้รับ ใบอนุญาตขับขี่ หรือในระหว่างถูกสั่ งพักใช้ห รือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ห รือถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ และ
ปรับปรุงบทกาหนดโทษสาหรับความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา หรือของเมาอย่างอื่น หากกรณีผู้กระทาความผิด
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เป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะหรือรถขนส่งผู้โดยสาร เป็นการกระทาความผิดซ้า หรือเป็นการขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ขับขี่ หรือใบอนุญาตขับขี่ถูกพักใช้หรือเพิกถอน
9. กาหนดให้ศาลแจ้งคาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ อันเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่
กรณี เพื่อให้นายทะเบียนรับทราบคาสั่งดังกล่าว และดาเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
10. กาหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับกฎหมายลาดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522 ที่ใช้บั งคับอยู่ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรื อแย้ง
นอกจากนี้ ได้กาหนดบทเฉพาะกาลเพื่อเร่งรัดการออกกฎหมายลาดับรองตามหลักการใหม่ โดยให้ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 จานวน 12 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
จ านวน 12 ฉบั บ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจ พิ จ ารณาแล้ ว ตามที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเสนอ
และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงจานวน 12 ฉบับ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 โดย
กาหนดให้มีมาตรการหรือกลไกเพื่อช่วยสนับสนุนด้านการควบคุม การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
และเอื้ออานวยต่อการบริหารงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ร่ า งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ์ พ.ศ. 2560 จ านวน 12 ฉบั บ
มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. ร่ างกฎกระทรวงกาหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่ องพัน ธนาการที่ใ ช้แ ก่ผู้ต้องขัง
พ.ศ. .... สาระส าคั ญ ออกโดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ ง และมาตรา 21 วร รคห้ า
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกาหนดประเภทเครื่องพันธนาการที่จะใช้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งมีจานวน
7 ประเภท ได้แก่ สายรัดข้อมือ เสื้อพันธนาการ กุญแจมือ กุญแจเท้า ชุดกุญแจมือและกุญแจเท้า ตรวน และโซ่ล่าม
2. ร่ า งกฎกระทรวงกาหนดประเภทหรื อ ชนิ ดของอาวุธ อื่ น นอกจากอาวุธ ปืน ที่ เ จ้า พนัก งาน
เรือนจาจะพึงมีไว้ในครอบครองหรือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. .... สาระสาคัญ ออกโดยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 7 วรรคหนึ่ ง และมาตรา 22 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกาหนดอาวุธ อื่น
นอกจากอาวุธปืนที่เจ้าพนักงานเรือนจาจะมีไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีจานวน 3 ประเภท ได้แก่ ตะบองไม้กลม
ตะบองโลหะชนิดยืดหดได้ และตะบองพลาสติกหรือไฟเบอร์หรือทาจากวัสดุสังเคราะห์อื่นที่คล้ายกัน
3. ร่างกฎกระทรวงกาหนดสถานที่คุ มขัง พ.ศ. .... สาระสาคัญ ออกโดยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการกาหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจาให้เป็นสถานที่คุมขัง เพื่อดาเนินกิจการตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์
เช่ น สถานที่คุ มขัง ต้องเป็ น สถานที่อื่ น ที่ไ ม่ใช่ เรือ นจาซึ่งเป็ นสถานที่ ของทางราชการ หรื อเอกชนที่เจ้ าของหรื อ
ผู้ปกครองดูแลรักษาสถานที่อนุญาตหรือยินยอมเป็นหนังสือให้ใช้ประโยชน์ในการควบคุมผู้ต้องขัง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการปฏิบัติตามระบบการจาแนกและการแยกคุมขัง การดาเนินการตามระบบพัฒนาพฤตินิสัย การรักษาพยาบาล
หรือการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
4. ร่างกฎกระทรวงกาหนดระบบการจาแนกลักษณะของผู้ต้องขัง การควบคุมและการแยกคุมขัง
และการย้ายผู้ต้องขัง พ.ศ. .... สาระสาคัญ ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง มาตรา 40 วรรค
หนึ่ ง และมาตรา 41 แห่ งพระราชบั ญญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจาแนกลักษณะของผู้ต้องขัง เช่น การจาแนกลักษณะของผู้ต้องขัง มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นพื้นฐาน 2) ขั้นแก้ไข
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บาบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย และ 3) ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนไป พร้อมกาหนดแนวทางการควบคุม การแยก
คุมขังผู้ต้องขัง และการย้ายผู้ต้องขัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเรือนจา
5. ร่างกฎกระทรวงการร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆ หรือการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของผู้ต้องขัง
พ.ศ. .... สาระสาคัญ ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆ หรือทูลเกล้าฯ
ถวายฎีกาของผู้ต้องขัง ต่อเจ้าพนักงานเรือนจา ผู้บัญชาการเรือนจา อธิบดี รัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
หรือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์
6. ร่างกฎกระทรวงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ พ.ศ. .... สาระสาคัญ ออกโดย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 47 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจาและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศและตั้งครรภ์
7. ร่างกฎกระทรวงการคานวณรายได้เป็นราคาเงินและการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ต้องขังซึ่งการ
งานที่ได้ทานั้นก่อให้เกิดรายได้ซึ่งคานวณเป็นราคาเงินได้ พ.ศ. .... สาระสาคัญ ออกโดยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณรายได้เป็นราคาเงินและการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ต้องขังที่ทางานซึ่งก่อให้เกิดรายได้
และคานวณเป็นราคาเงินได้ เช่น การคานวณต้นทุน ค่าใช้จ่าย กาไร รวมตลอดถึงสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลที่ต้องจ่าย
ให้แก่ผู้ต้องขัง
8. ร่างกฎกระทรวงการรับเงินทาขวัญของผู้ต้องขังซึ่งได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือตาย เนื่องจาก
การทางาน พ.ศ. .... สาระสาคัญ ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 51 วรรคหนึ่ง
แห่ งพระราชบั ญญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินทาขวัญให้
แก่ผู้ต้องขังซึ่งได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือตาย เนื่องจากการทางาน เช่น กรณีบาดเจ็บจนเป็นอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจ
9. ร่างกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจา พ.ศ. .... สาระสาคัญ ออกโดย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 55 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
เพื่อกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการในการส่ งตัว ผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วย มี ปัญหาเกี่ยวกับสุ ขภาพจิต หรือเป็น
โรคติดต่อออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจา
10. ร่างกฎกระทรวงกาหนดทรัพย์สินของผู้ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บ
รักษาไว้ในเรือนจา พ.ศ. .... สาระสาคัญ ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 62
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกาหนดทรัพย์สินของผู้ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่
อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจา
11. ร่างกฎกระทรวงการดาเนินการทางวินัยผู้ต้องขัง พ.ศ. .... สาระสาคัญ ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ต้องขัง เช่น ขั้นตอนการพิจารณาการลงโทษทางวินัย
การออกคาสั่งลงโทษ การเพิกถอนคาสั่งลงโทษ การเปลี่ยนแปลง การงด หรือการรอการลงโทษ การอุทธรณ์คาสั่ง
ลงโทษทางวินัยของผู้ต้องขัง และการเยียวยาผู้ต้องขังภายหลังเพิกถอนคาสั่งลงโทษ
12. ร่ า งกฎกระทรวงการด าเนิ น การกั บ สิ่ ง ของต้ อ งห้ า มตามมาตรา 73 ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก าร
ดาเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย พ.ศ. .... สาระสาคัญ ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และ
มาตรา 74 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ดาเนินการกับสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา 73 ในกรณีที่ไม่มีการดาเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย
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5. เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่พ นักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะไม่ปกติ พ.ศ. .... และร่างหลักเกณฑ์และ
เงื่อ นไขในการชดเชยค่ า เสี ยหายให้แ ก่ป ระชาชนผู้ สุจริ ตซึ่ งได้รั บ ความเสีย หายจากการใช้อ านาจของศูน ย์
อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวม 2 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การร่ างระเบีย บว่า ด้ ว ยการกาหนดหลั ก เกณฑ์แ ละเงื่ อนไข
ในการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการประกาศ
ภาวะไม่ปกติ พ.ศ. .... และร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้สุจริตซึ่งได้รับความ
เสี ย หายจากการใช้ อ านาจของศู น ย์ อ านวยการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล รวม 2 ฉบั บ ตามที่
ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงบประมาณไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างระเบียบและร่างหลักเกกณฑ์ ที่ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเสนอ
เป็ น การกาหนดหลั กเกณฑ์และเงื่ อนไขเพื่ อ ให้ ความช่ ว ยเหลื อ พนัก งานเจ้ าหน้ าที่แ ละเจ้า หน้า ที่ของรัฐ ซึ่งได้รั บ
ผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะไม่ปกติ และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ชดเชยค่าเสียหายแก่ประชาชนผู้สุจริตซึ่งได้รับความเสียหายจากการใช้อานาจของศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ ท างทะเล เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การชดเชยค่ า เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งเหมาะสม ซึ่ ง เป็ น การด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 มาตรา 39 ที่กาหนดให้คณะรัฐมนตรีกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับการชดเชยค่าเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ประชาชนผู้สุจริต อันเกิดจาก
การใช้อานาจของศูน ย์ อานวยการรั กษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และมาตรา 40 วรรคสอง ที่กาหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดเจ็บป่วย เสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจาก
การปฏิบั ติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะไม่ปกติ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมาย
กาหนด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
สาระสาคัญของร่างระเบียบและร่างหลักเกณฑ์
1. ร่างระเบียบว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะไม่ปกติ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
ดังนี้
1.1 กาหนดบทนิ ย ามคาว่า “เงิน ช่ว ยเหลื อ ” “พื้ นที่ ที่มี ภ าวะไม่ป กติ ” “ทุพ พลภาพ”
“ผู้ได้รับผลกระทบ” “คณะอนุกรรมการ” และ “คณะอนุกรรมการภาค”
1.2 การได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ตามระเบียบนี้ ในกรณีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องเดียวกันอยู่แล้ วตามกฎหมายอื่นหรือตามมติคณะรัฐมนตรี หาก
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับน้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้นได้รับ
เพิ่มขึ้นจนเต็มจานวน
1.3 การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความเสียหาย
หรื อผลกระทบจากการปฏิบั ติห น้ าที่ภ ายในพื้ นที่ที่มี ภ าวะไม่ปกติ ให้ ศรชล. จ่า ยจากเงินงบประมาณของศูน ย์
อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
1.4 ให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความเสียหาย
หรือที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีภาวะไม่ปกติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.4.1 ผู้เสียชีวิต ไม่เกินคนละ 500,000 บาท
1.4.2 ผู้ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนต้องออกจากราชการ ไม่เกินคนละ 300,000
บาท
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200,000 บาท

1.4.3 ผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ สาหั ส จนต้ อ งเสี ย อวั ยวะส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใด ไม่ เ กิน คนละ

1.4.4 ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่เกินคนละ 60,000 บาท
1.4.5 ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ถึงสาหัส ไม่เกินคนละ 10,000 บาท
1.4.6 ผู้เจ็บป่วย ไม่เกินคนละ 10,000 บาท
1.4.7 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับบาดเจ็บ และต่อมา
ปรากฏว่าได้ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บจนทุพพลภาพจนต้องออกจากราชการ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้น แต่รวมแล้วไม่
เกินอัตราที่กาหนดไว้ใน ข้อ 1.4.1 และ 1.4.2
1.5 ให้คณะอนุกรรมการหรือคณะอนุกรรมการภาคมีอานาจและหน้าที่ในการพิจารณา
การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีภาวะไม่ปกติ และในกรณีที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่เห็นด้วยกับคา
วินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการภาค ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหาร ศรชล. เป็นที่สุด
2. ร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้สุจริตซึ่งได้รับความ
เสียหายจากการใช้อานาจของศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีสาระสาคัญดังนี้
2.1 กาหนดบทนิยามคาว่า “ผู้ได้รับความเสียหาย” “ผู้ได้รับผลกระทบ” “ทุพพลภาพ”
และ “ทายาท”
2.2 การชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบตามประกาศนี้
ไม่เป็นการตัดสิทธิประโยชน์ที่ผู้นั้นได้รับตามกฎหมายอื่นหรือตามมติของคณะรัฐมนตรี
2.3 การให้ความช่วยเหลือชดเชยค่าเสียหายผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
รวมทั้งการดาเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบนี้ ให้ใช้เงินจากงบประมาณของ ศรชล.
2.4 ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือชดเชยค่าเสียหายผู้ที่ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับ
ผลกระทบ หมายถึง
2.4.1 ค่าช่วยเหลื อเยียวยาในกรณีที่ผู้ ได้รับความเสี ยหายถึงแก่ความตายหรือ
ทุพพลภาพ รายละไม่เกิน 100,000 บาท
2.4.2 ค่าช่วยเหลือเยียวยาในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการส่งต่อเพื่อฟื้นฟูผู้พิการ
หรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และการติดตามเยี่ยมเยียน เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินรายละ 70,000 บาท
2.4.3 ค่าช่วยเหลือเยียวยาการขาดประโยชน์ทามาหาได้ ในระหว่างที่ไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ตามปกติ ไม่เกินกว่า 20 วัน รายละไม่เกิน 40,000 บาท
2.4.4 กรณีได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่ใช่กรณีตามข้อ 2.4.2 และข้อ 2.4.3 รายละไม่เกิน
20,000 บาท
2.4.5 ค่าช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายด้านทรัพย์สินตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
จริง แต่ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
2.4.6 ให้คณะกรรมการบริหาร ศรชล. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาค่าเสียหายให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือ
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ และในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ ได้ รั บ ผลกระทบไม่ เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะอนุกรรมการ ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหาร ศรชล. เป็นที่สุด
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6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติอ นุ มัติ ห ลั กการร่า งกฎกระทรวงก าหนดค่าใช้เ ขตทางหลวง พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตาม
ข้อสั งเกตของส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา และให้ รับความเห็ นของกระทรวงพลั ง งานและส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนด 60 วั น นั บ แต่ วั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เป็นต้นไป
2. กาหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. กาหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทาการใด ๆ ในเขตทางหลวงก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับที่
ไม่ได้ชาระค่าใช้เขตทางหลวง หรือได้ชาระค่าใช้เขตทางหลวง แต่ไม่เป็นไปตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง ต้อ งมา
ชาระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตราที่กาหนด นับแต่วันที่กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป หากไม่นามาชาระ
ภายในกาหนด ให้ผู้อานวยการทางหลวงมีหนังสือเพิกถอนการอนุญาต
กาหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน
ดังนี้
ลาดับ
ประเภท/ลักษณะ
ค่าใช้พื้นที่เขตทางหลวง
อัตรา
บาท/หน่วย/ปี
1. ป้ายบอกทาง
1.1 ป้ายชี้ทาง
7,000
บาท/ป้าย/ปี
1.2 ป้ายติดตั้งข้างทาง
11,000
บาท/ป้าย/ปี
1.3 ป้ายชนิดแขวนยื่น
45,000
บาท/ป้าย/ปี
1.4 ป้ายชนิดคร่อมผิวจราจร
124,000
บาท/ป้าย/ปี
2. สะพาน
1,600
บาท/ตารางเมตร/ปี
3. อุโมงค์
110
บาท/ตารางเมตร/ปี
4. ระบบราง
4.1 ระบบรางอยู่เหนือผิวดินขึ้นไป
1,600
บาท/ตารางเมตร/ปี
4.2 ระบบรางอยู่ใต้ผิวดินลงไป
110
บาท/ตารางเมตร/ปี
5. อุปกรณ์
5.1 อุปกรณ์ด้านยาวสุดยาวไม่เกิน 0.25 เมตร
10
บาท/หน่วยนับ/ปี
5.2 อุปกรณ์ด้านยาวสุดยาวมากกว่า 0.25 เมตร แต่ยาวไม่เกิน
100
บาท/หน่วยนับ/ปี
1.00 เมตร
5.3 อุปกรณ์ด้านยาวสุดยาวมากกว่า 1.00 เมตร
200
บาท/หน่วยนับ/ปี
6. อาคารหรือสิ่งอื่น ๆ
100
บาท/ตารางเมตร/ปี
7. การปักเสา
เสาสูงไม่เกิน 12 เมตร
30
บาท/ต้น/ปี
เสาสูงมากกว่า 12 เมตร แต่สูงไม่เกิน 16 เมตร
60
บาท/ต้น/ปี
เสาสูงมากกว่า 16 เมตร
200
บาท/ต้น/ปี
8. การพาดสาย
สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 40 มิลลิเมตร
80
บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี
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9.

10.

11.

สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 40 มิลลิเมตรแต่ไม่
เกิน 80 มิลลิเมตร
สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 80 มิลลิเมตร
การร้อยสายไปในท่อของผู้อนุญาต
สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 40 มิลลิเมตร
สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 40 มิลลิเมตรแต่ไม่
เกิน 80 มิลลิเมตร
สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 80 มิลลิเมตร
การวางท่อ
10.1 การวางท่อน้าใต้ระดับผิวดิน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 100 มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน 150 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน 200 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 200 มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน 400 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 400 มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน 1,000 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร
10.2 การวางท่อน้าเหนือระดับผิวดิน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 100 มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน 150 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน 200 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 200 มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน 400 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 400 มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน 1,000 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร
การวางท่อร้อยสายโทรคมนาคม
11.1 การวางท่อร้อยสายโทรคมนาคมใต้ระดับผิวดิน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
120 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 120 มิลลิเมตร
11.2 การวางท่อร้อยสายโทรคมนาคมเหนือระดับผิวดิน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน

160

บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี

310

บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี

10
20

บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี
บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี

40

บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี

400
600

บาท/กิโลเมตร/ปี
บาท/กิโลเมตร/ปี

800

บาท/กิโลเมตร/ปี

1,500

บาท/กิโลเมตร/ปี

3,600

บาท/กิโลเมตร/ปี

7,100

บาท/กิโลเมตร/ปี

7,100
10,600

บาท/กิโลเมตร/ปี
บาท/กิโลเมตร/ปี

14,200

บาท/กิโลเมตร/ปี

28,300

บาท/กิโลเมตร/ปี

70,700

บาท/กิโลเมตร/ปี

142,300

บาท/กิโลเมตร/ปี

300
500

บาท/กิโลเมตร/ปี
บาท/กิโลเมตร/ปี

900

บาท/กิโลเมตร/ปี

900
1,700

บาท/กิโลเมตร/ปี
บาท/กิโลเมตร/ปี
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120 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 120 มิลลิเมตร
3,400
บาท/กิโลเมตร/ปี
12. การวางท่อร้อยสายไฟฟ้า
12.1 การวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ระดับผิวดิน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 25 มิลลิเมตร
100
บาท/กิโลเมตร/ปี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 25 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
200
บาท/กิโลเมตร/ปี
50 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 50 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
400
บาท/กิโลเมตร/ปี
100 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 100 มิลลิเมตร
800
บาท/กิโลเมตร/ปี
12.2 การวางท่อร้อยสายไฟฟ้าเหนือระดับผิวดิน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 25 มิลลิเมตร
400
บาท/กิโลเมตร/ปี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 25 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
800
บาท/กิโลเมตร/ปี
50 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 50 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
1,500
บาท/กิโลเมตร/ปี
100 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 100 มิลลิเมตร
2,900
บาท/กิโลเมตร/ปี
13. การวางท่อเชื้อเพลิงใต้ระดับผิวดิน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร
800
บาท/กิโลเมตร/ปี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 100 มิลลิเมตร แต่ไม่
1,100
บาท/กิโลเมตร/ปี
เกิน 150 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่
1,500
บาท/กิโลเมตร/ปี
เกิน 200 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 200 มิลลิเมตร แต่ไม่
2,900
บาท/กิโลเมตร/ปี
เกิน 400 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 400 มิลลิเมตร แต่ไม่
7,100
บาท/กิโลเมตร/ปี
เกิน 1,000 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร
14,200
บาท/กิโลเมตร/ปี
14. อาคารหรืออุปกรณ์
100
บาท/ตารางเมตร/ปี
หมายเหตุ
1. ในการคิดค่าใช้เขตทางหลวง เศษของตารางเมตร เมตร หรือกิโลเมตร ให้ถือเป็นหน่วยเต็ม
2. การจัดเก็บค่าใช้เขตทางหลวงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
2.1 กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่ งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้บริการได้โดยไม่ถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้
บริการ ให้ชาระค่าใช้เขตทางหลวงในอัตรา 500 บาท ต่อการอนุญาต 1 ครั้ง
2.2 กิจกรรมเพื่อให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน หมายถึง กิจกรรมที่ให้บริการสาธารณะ
ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้บริการได้โดยถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการให้จัดเก็บร้อยละ 50 ของอัตราที่
กาหนด
2.3 กิ จ กรรมเพื่ อ มุ่ ง หวั ง ประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ แ สวงหาก าไรหรื อ
เอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ขออนุญาต ให้จัดเก็บตามอัตราที่กาหนด
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3. กิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ให้ชาระค่าใช้เขตทางหลวงในอัตรา
500 บาท ต่อการอนุญาต 1 ครั้ง
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ด
คน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
พิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
คค. เสนอว่า
1. กรมการขนส่ งทางบกได้ จั ดประชุม เมื่อ วัน พฤหัส บดี ที่ 9 เมษายน 2563 เพื่อ พิจ ารณา
ทบทวนการขยายอายุรถยนต์รั บจ้ าง (รถแท็กซี่) จาก 9 ปี เป็น 12 ปี โดยมีอธิบดีกรมการขนส่ งทางบกเป็น
ประธาน พิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และได้นาร่างกฎกระทรวงที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ สานักงาน
สภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ให้ ความเห็ นและข้อ เสนอแนะ ต่อมา สศช. เห็ น ชอบร่ า ง
กฎกระทรวงที่ปรับปรุงแล้ว เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้ดาเนินการปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ
การต่ออายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้างให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่ารถยนต์รับจ้างที่จะได้
ต่ออายุการใช้งานได้ตามเกณฑ์การตรวจสภาพทั้งด้านความปลอดภัยและมลพิษไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และ
เห็นควรติดตามและประเมินผลการขยายอายุการใช้งานรถยนต์รับจ้างจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ในกรณีที่เห็นว่าไม่มี
ความจาเป็นหรืออาจจะไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองก็เห็นสมควรให้
ทบทวนกฎกระทรวงดังกล่ าวต่อไป สาหรั บ ทส. ไม่ขัดข้อง และเห็น ว่า คค. ควรจัดทาเกณฑ์แ ละความถี่ ใ น
การตรวจสภาพรถเพื่อป้องกัน มลพิษจากไอเสียรถแท็กซี่ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 9 ปี รวมถึงเกณฑ์การ
พิจารณามิให้มีการดัดแปลงชิ้นส่วนรถซึ่งทาให้ค่ามลพิษเพิ่มมากขึ้น
2. ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างจากผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และสอดคล้องกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารซึ่งมีอุปกรณ์อื่นที่มีระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถที่สามารถนามาใช้แทนเครื่อง
บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาและค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเครื่อง
บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง จึงควรกาหนดให้อุปกรณ์
อื่นที่มีระบบหรือเทคโนโลยีดังกล่าวนามาใช้ในรถยนต์รับจ้างได้ด้วย และกาหนดให้รถยนต์รับจ้างที่ครบอายุการ
ใช้งาน 9 ปี หากมีการปรับปรุงสภาพรถและผ่านการตรวจสภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสามารถใช้งานเป็น
รถยนต์รับจ้างต่อไปอีกไม่เกิน 12 ปีนับแต่วันจดทะบียนครั้งแรก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของรถและผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดเพิ่มเติมให้รถยนต์รับจ้างใช้อุปกรณ์อื่นที่มีระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถที่สามารถ
ทางานได้เช่นเดียวกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่สามารถส่งข้อมูลตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดได้
เพื่อรองรับระบบและเทคโนโลยีติดตามที่มีการพัฒนามากขึ้น และเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์
รับจ้างเลือกใช้แทน เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
2. ขยายอายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้างจาก 9 ปีเป็น 12 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์
รับจ้างที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
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สามารถใช้งานรถยนต์รับจ้างได้ยาวนานขึ้น โดยผ่านการตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
ทั้งนี้ เป็นการขยายอายุรถยนต์รับจ้างสาหรับรถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้
บังคับ
เศรษฐกิจ - สังคม
8. เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดาเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมออกแบบ
เบื้ อ งต้ น ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และวิ เ คราะห์ รู ป แบบโมเดลการพั ฒ นาการลงทุ น ( Business
Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดาเนินการจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการ
พัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสิ นค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ในลักษณะก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 ในวงเงิน 68,044,000 บาท ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นกรณีเฉพาะราย สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เร่ง
ดาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างเคร่งครัดเท่าที่จาเป็น และขอทา
ความตกลงกับสานักงบประมาณตามขั้นตอน ส่วนงบประมาณที่เหลือ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566 โดยให้สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรปรับหรื อจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ หรื อ ใช้ จ่ า ยจากงบกลาง รายการเงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่กรณีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงคมนาคม (คค.) รายงานว่า
1. เพื่อให้การดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เป็นรูปธรรมมากขึ้น คค.
(สนข.) ได้เสนอร่างขอบเขตโดยละเอียดของค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง
อ่าวไทยและอัน ดามัน และต่อมาสานั กงบประมาณ (สงป.) ได้แจ้งว่า นายกรัฐ มนตรีได้เห็ นชอบให้ คค. (สนข.)
ดาเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมฯ ระยะเวลาดาเนินการ 30 เดือน ในวงเงิน 68.044 ล้านบาท
เบิกจ่ายในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิ นหรือจาเป็น จานวน 17.011 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ จานวน 51.033
ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566 ต่อไป ทั้งนี้ คค (สนข.) จะต้อง
นาเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนัยพระราชบัญญัติวิธีก าร
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 42
2. ร่างขอบเขตโดยละเอียดของค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมฯ มีรายละเอียดสรุปได้
ดังนี้
2.1 ขอบเขตงาน
เป็ นการศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของการขนส่ ง
สินค้าที่เชื่อมโยงสองฝั่งทะเล (อ่าวไทย – อันดามัน) การจัดทายุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน การศึกษาปริมาณการค้าโลกและสารวจความต้องการ
ขนส่งสินค้าในระดับมหภาคที่พาดผ่านพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาโครงการ
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พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน การวิเคราะห์จัดทารูปแบบโมเดล
การพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) การออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง และการจัดทารายงานการให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership : PPP) ร่วมทั้งการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment : EIA) ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
2.2 แผนดาเนินงาน
คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ระยะเวลาดาเนินการ 30 เดือน
กาหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2566
2.3 แผนการใช้จ่ายเงิน วงเงินรวม 68.044 ล้านบาท แบ่งเป็น
2.3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 17.011 ล้านบาท
2.3.2 ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566 จานวน
51.033 ล้ านบาท (แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 10.2066 ล้ านบาท
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 20.4132 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 20.4132 ล้านบาท)
2.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ
2.4.1 โครงสร้ างพื้น ฐานด้ านคมนาคมขนส่ ง ในพื้น ที่ร ะเบียงเศรษฐกิ จภาคใต้จ ะได้รั บ
การพัฒนาเพิ่มศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
2.4.2 มีรูปแบบโมเดลการพัฒนาและการลงทุนที่เหมาะสมกับการพัฒนาโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
9. เรื่อง ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทาประโยชน์ใน
เขตป่า พ.ศ. 2558 ให้แก่บริษัท อพิโก้ (โคราช) จากัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอให้ ยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7
(2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทาประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 แก่บริษัท อพิโก้ (โคราช)
จากัด ผู้ รั บ สั มปทานปิ โ ตรเลี ย มเลขที่ 9/2546/66 เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ ยื่นขออนุญาตทาประโยชน์ใน
เขตป่าเพื่อการสารวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยปิโตรเลียมต่อกรมป่าไม้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ
ให้ พน. รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (29 กรกฎาคม 2546) อนุมัติให้สั มปทานปิโตรเลียมแก่ บริษัท นิวคอสตอล
(ประเทศไทย) จากัด สาหรับแปลงสารวจบนบกหมายเลข L15/43 และ L27/43 โดยกระทรวงพลังงานได้ดาเนินการ
ออกสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 9/2546/66 เพื่อสิทธิในการสารวจและผลิตปิโตรเลียมแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2546 และต่อมาคณะรั ฐ มนตรี มี มติ (14 กุมภาพันธ์ 2549) อนุมัติให้ บริษั ท นิว คอสตอล (ประเทศไทย) จากั ด
โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะตามสัมปทานปิโตรเลียมทั้งหมดของสัมปทานรวม 2 แปลงสารวจ ให้แก่บริษัท อพิโก้
(โคราช) จากัด เป็นผู้รับสัมปทานแต่เพียงผู้เดียว โดยในปัจจุบันบริษัท อพิโก้ (โคราช) จากัด ได้ดาเนินการสารวจ
ปิโตรเลียมในพื้นที่สัมปทานครบถ้ว นตามข้อผูกพันที่มีต่อรัฐในช่วงระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมแล้ว และได้เข้าสู่
ช่วงระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม 20 ปี ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการดาเนินการผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทานดังกล่าวแต่อย่างใด
เนื่องจากจะต้องขออนุญาตทาประโยชน์ในเขตป่าเพื่อการสารวจปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม การเก็บรักษา
การขนส่ง หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมก่อน
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บริ ษัท อพิโ ก้ (โคราช) จ ากัด ผู้ รับสั มปทานปิโ ตรเลี ย มเลขที่ 9/2546/66 แปลงส ารวจบนบก
หมายเลข L15/43 ประสงค์ขออนุญาตทาประโยชน์ในเขตป่า เพื่อการสารวจปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม การเก็บ
รัก ษา การขนส่ ง หรื อ กิ จ การอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การส ารวจหรื อ ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยปิ โ ตรเลี ย ม
แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงฯ ดังนี้
กฎกระทรวงฯ
บริษัท อพิโก้ (โคราช) จากัด
บริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กรณีผู้ ขออนุ ญาตเป็ น นิ ติบุ ค คลซึ่ง ไม่ใ ช่ห น่ ว ยงาน เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด จดทะเบียนจัดตั้ง
ของรัฐ นิติบุคคลนั้นต้องจดทะเบียนในประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศ
ไทย
ขอยกเว้นหลักเกณฑ์
ผู้ ขออนุ ญาตที่เป็ น นิ ติบุ คคลต้อ งไม่มีวัต ถุป ระสงค์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นนิติบุคคลต่างด้าวทั้งหมด
เพื่อประโยชน์ ของคนต่ างด้ าวโดยเฉพาะหรื อเป็ น (ร้อยละ 100)
ส่วนใหญ่
ในกรณีที่นิติบุคคลนั้นมีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้ ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหรัฐอเมริ กา
ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ต้ อ งมี และบุคคลธรรมดาสัญชาติอเมริกัน
สัญชาติไทยเกินสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้เป็ นหุ้น ส่ว น โดยต้องถือหุ้ นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของ
จานวนหุ้นทั้งหมด
ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ขออนุญาตต้องมี กรรมการของบริษั ท มี 3 คน โดยก าหนดเงื่ อ นไข
คุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามข้อ 7 (1) จานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ
คื อ เป็ น บุ ค คลธรรมดาที่ มี อ ายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า ยี่ สิ บ ปี กรรมการหนึ่ ง คนลงลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตรา
บริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย มีสัญชาติ ส าคั ญ ของบริ ษั ท โดยเป็ น ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทย 2 ราย
ไทย ไม่ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถหรื อ คนเสมื อ นไร้ อายุ 44 และ 46 ปี และสัญชาติอินโดนีเซีย 1 ราย
ความสามารถ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
อายุ 59 ปี
บริษัทฯ จึงยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่มีอานาจพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)
เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ตามที่กฎกระทรวงกาหนดได้ ในกรณีที่เห็นว่าการอนุญาต
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
แล้ ว เห็ น ชอบให้ ก ระทรวงพลั ง งานน าเสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณายกเว้ น หลั ก เกณฑ์ ต ามข้ อ 7 (2) แห่ ง
กฎกระทรวงการขออนุ ญาตและการอนุญาตทาประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ให้บริษัท อพิโ ก้ (โคราช) จากัด
สามารถเป็นผู้ยื่นขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตป่าต่อกรมป่าไม้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้
บริษัทฯ ผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวงฯ ก่อนที่จะดาเนินการในพื้นที่
ป่าและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
10. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
เครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอให้ กษ. โดยกรม
ชลประทานใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 284.86 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความ
พร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย และให้ กษ. (กรมชลประทาน) รับความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
พิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
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สาระสาคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า
1. ปั จ จุบั น กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลที่ใช้เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยไม่เพียงพอ
ต่อการใช้ งานในภาวะวิก ฤติ และส่ ว นใหญ่ เป็ น เครื่อ งจั กรกลที่มี ส ภาพเก่า มาก ใช้ เทคโนโลยีไ ม่ทั นสมัย ดั งนั้ น
กรมชลประทานจึงมีความจาเป็นต้องจัดหาเครื่องจักรกลทดแทนให้เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจของกรมชลประทาน
รวมทั้งเป็นการดาเนินงานตามเป้า หมายยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหา ทั้งการพัฒนาแหล่งน้า การป้องกันบรรเทาอุทกภัยตลอดจนการบริหารจัดการน้า
ของประเทศ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กษ. (กรมชลประทาน) ได้ขอให้สานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรกลดังกล่าว รวม 4 รายการ จานวน 206 เครื่อง/คัน/ลา วงเงิน 979.39 ล้านบาท
ซึ่ง สงป. แจ้ งว่า นายกรั ฐมนตรี เ ห็น ความจ าเป็นในการจัดหาเครื่ องจักรกลดั งกล่า ว รวม 3 รายการ จานวน
61 เครื่อง/คัน/ลา ในวงเงิน 327.36 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมโดยให้
เพียงพอเป็นระยะ ๆ ทั้งแก้ปัญหาน้าท่วมและภัยแล้งตามงบประมาณที่มีอยู่ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรื อ จ าเป็ น จ านวน 284.86 ล้ า นบาท และส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก จ านวน 42.50 ล้ า นบาท ให้ พิ จ ารณาปรั บ แผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากโครงการ/รายการที่ดาเนินการ
บรรวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจาเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะ
ไม่สามารถดาเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในลักษณะของการโอน/เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามขั้นตอน
ต่อไป สรุปได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทรายการ
จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย
งบประมาณ
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
44
284.86
หรือจาเป็น
1) เครื่องสูบน้าแบบเคลื่อนที่
39 เครื่อง
123.00
1. 1 ) เ ครื่ อ ง สู บ น้ าช นิ ดห อ ย โ ข่ ง ขั บ ด้ ว ย 15 เครื่อง*
2.50
37.50
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
1. 2 ) เ ครื่ อ ง สู บ น้ าช นิ ดห อ ย โ ข่ ง ขั บ ด้ ว ย
3 เครื่อง
2.95
8.85
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
1.3) เครื่องสูบน้าชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์
21 เครื่อง
3.65
76.65
ดีเซลขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
2) รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain
3 คัน
48.96
146.98
Crane)
3) เรื อ ขุ ด ชนิ ด ปู ตั ก แบบแบคโฮลงโป๊ ะ ขนาดไม่
2 ลา
7.49
14.98
น้อยกว่า 130 แรงม้า
ปรั บ แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
17
2.5
42.50
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เครื่องสูบน้าชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 17 เครื่อง*
2.5
42.50
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
รวมทั้งสิ้น
61
327.36
หมายเหตุ : * นายกรัฐมนตรีอนุมัติเครื่องสูบน้าชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า
8 นิ้ว จานวน 32 เครื่อง อย่างไรก็ตาม กษ. ได้เสนอขอใช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
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ในครั้งนี้ จานวน 15 เครื่อง ส่วนอีก 17 เครื่อง จะปรับแผนการปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
11. เรื่อง การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยไม่ต้องนาผลการดาเนินงานของ
ส่วนราชการมาประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563
2. เห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรั บความเห็นของส่วนราชการไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
สานักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า ในคราวประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ที่ประชุมได้มีมติที่สาคัญ 2 ข้อ ดังนี้
1. เห็น ชอบการปรั บแนวทางการประเมิน ส่ วนราชการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เนื่องจากการปรับรายละเอียดของตัวชี้วัด เป็นการคาดการณ์ผลการดาเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งยังมีความ
ไม่แ น่ น อนและไม่ส ะท้ อนกับ ผลการปฏิบั ติงานที่ จะเกิด ขึ้น จริง รวมทั้งไม่ส ามารถใช้ เ ป็น แนวทางในการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของส่วนราชการได้หากเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในระยะที่สองหรือเกิดสภาวะวิกฤต
อื่น ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างไปจากแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม 2563
ดังนี้
แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ
แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
ตามมติ ก.พ.ร. ครั้งที่ 3/2563
ไม่นาผลการดาเนินงานของส่วนราชการมา
ประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการฯ โดย
1. ให้ส่วนราชการสามารถปรับรายละเอียดหรือ
1. ให้ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินงานตาม
ยกเลิกตัวชี้วัดเดิมตามภารกิจหลักที่ได้รับผลกระทบ ตัวชี้วัดเดิมเพื่อใช้ในการติดตาม (monitoring) แต่
จากโรค COVID – 19
จะไม่นามาประเมินผล
2. ให้ส่วนราชการเสนอตัวชี้วดั ใหม่ในการแก้ไข
2. ให้ส่วนราชการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการ
ปัญหาหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ผลกระทบและการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
COVID – 19
3. ให้สานักงาน ก.พ.ร. สรุปบทเรียนในการบริหาร
จัดการผลกระทบในภาพรวมของส่วนราชการเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารงานและให้บริการ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หาก
เกิดสภาวะวิกฤตในอนาคต
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2. เห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
เป็นการนาองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบเดิมตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (6 พฤศจิกายน 2561) ไว้ มาจัด
กลุ่มและจาแนกเป็น 2 องค์ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 กรอบการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
1. การประเมินประสิทธิผลการ
1.1 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสาคัญของ
ดาเนินงาน (Performance Base) รัฐบาลมติคณะรัฐมนตรี หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
น้าหนักร้อยละ 70 จานวน 3 – 5 (Agenda KPI)
ตัวชี้วัด
1.2 ผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (บังคับส่วน
ราชการระดับกรม)
1.3 ผลการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญที่เป็นการบูรณาการการ
ดาเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs)
1.4 ผลการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตาม
หน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจใน
พื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI / Area
KPI)
2. การประเมินศักยภาพในการ
ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
ดาเนินงาน (Potential Base)
2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้าหนักร้อยละ 15) เช่น การ
น้าหนักร้อยละ 30 จานวน 1
พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) และการเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด
และแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) เป็นต้น
2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
(Public Sector Management Quality Award – PMQA 4.0)
(น้าหนักร้อยละ 15)
2.2 เกณฑ์การประเมิน จะพิจารณาจากคะแนนในภาพรวมโดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับผลการดาเนินงาน
คะแนนผลการดาเนินงาน (ร้อยละ)
1. ระดับคุณภาพ
90.00 – 100.00
2. ระดับมาตรฐาน
-ชั้นสูง
75.00 – 89.99
-ชั้นต้น
60.00 – 74.99
3. ระดับต้องปรับปรุง
ต่ากว่า 60.00
2.3 รอบระยะเวลาการประเมิน : 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี (ปีละ 1 ครั้ง)
2.4 กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน : ส่วนราชการและจังหวัด (สาหรับส่วนราชการสังกัด
กระทรวงกลาโหม กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้นาแนว
ทางการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมิน
ให้สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ)
2.5 ผู้ทาหน้า ที่ใ นการประเมิน : เลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการเป็นผู้
ประเมินส่วนราชการ (ฝ่ายบริหาร) และจังหวัดในเบื้องต้น แล้วรายงานผลการประเมินต่อรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรี
ช่วยว่าการของหน่วยงาน และรายงานนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแล หรือรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรีต่อไป
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12. เรื่อง ขออนุมัติแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการของแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร รวม 5 ด้าน ระยะเวลา
ดาเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2563 - 2572) รวมจานวน 62 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,445.22 ล้านบาท
โดยให้เร่งรัดดาเนินการแผนงานระยะเร่งด่วนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. มอบหมายให้จังหวัดสกลนครและกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พัฒนาหนองหารบริเวณเหนือหนองหารและพื้นที่ต้นน้า
3. มอบหมายให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้าในหนองหาร
4. มอบหมายให้ สทนช. ร่ วมกับส านักงบประมาณ (สงป.) เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญของโครงการในแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนครต่อไป
5. มอบหมายให้ สทนช. ร่วมกับจังหวัดสกลนครติดตามและขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนอง
หาร จังหวัดสกลนคร ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 อย่างเคร่งครัด
สาระสาคัญของเรื่อง
สทนช. รายงานว่า
1. มท. โดยจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทาโครงการแผนหลักการพัฒนาหนอง
หาร จังหวัดสกลนคร เสนอ กนช. เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาหนองหารที่จะดาเนินการในระยะต่อไป ซึ่ง กนช. ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแผนหลักการพัฒนาหนองหารจังหวัด
สกลนคร ปี 2563 – 2572 จานวน 5 ด้าน 65 โครงการ วงเงินรวม 7,445.22 ล้านบาท และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามแผนระยะเร่งด่วน ปี 2563 – 2565 โดยเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้จังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการขนาดใหญ่และโครงการสาคัญ กนช. และข้อสั่งการเพิ่มเติมของประธาน กนช. (พลเอก ประวิตร วงษ์
สุวรรณ) ไปดาเนินการ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งต่อมาจังหวัดสกลนครได้ปรับปรุงแผนงาน/
โครงการฯ เป็นจานวน 62 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม 7,445.22 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุง
แผนปฏิบัติเร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2563 - 2565) โดยปรับรวมรายการเพื่อให้เกิดความชัด เจนและลดความซ้าซ้อนในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งปรับปรุงรายการตามข้อเสนอและข้อห่วงใยในคราวตรวจราชการในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้าและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า ซึ่ง กนช. ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้
มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
2. แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
2.1 สภาพปัญหาของพื้นที่บึงหนองหาร พบว่ามีปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับราษฎรที่
เกี่ย วเนื่ องกับ ปัญหาแนวเขตหนองหาร คือ การออกเอกสารสิทธิการถื อครองที่ดินที่อยู่ในแนวเขตตามพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขตหวงห้ามที่ดินในบริเวณหนองหาร พ.ศ. 2484 และปัญหาด้านทรัพยากรน้า เช่น ปัญหาน้าท่วมขัง
เนื่องจากการตื้นเขินของหนองหารและปัญหาการขาดแคลนน้าเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น
2.2 รายละเอีย ดของแผนหลักการพัฒ นาหนองหาร ประกอบไปด้วย 5 ด้า น 62 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,445.22 ล้านบาท สรุปได้ ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเร่งด่วน
ระยะปานกลาง – ยาว งบประมาณรวม
ด้าน/เป้าหมาย
(ล้านบาท)
ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ปี พ.ศ. 2566 - 2572
1. แผนด้านการจัดการน้าอุปโภคบริโภค 7 โครงการ ระยะเวลาดาเนินการ ปี พ.ศ. 2564 - 2570
เป้าหมาย : การจัดหาน้าสะอาด จ า น ว น 6 โ ค ร ง ก า ร จ านวน 1 โครงการ
293.32
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เพื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคให้ แ ก่ ชุ ม ชน วงเงิ น 4.92 ล้ า นบาท วงเงิ น 288.40 ล้ า น
ครบทุ ก หมู่ บ้ า น ชุ ม ชนเมื อ ง เช่น โครงการขยายเขต บาท ได้ แ ก่ โครงการ
แหล่ ง ท่อ งเที่ย วส าคัญ และพื้ น ที่ จ าหน่ า ยน้ าบ้ า นดอน ก่อสร้างปรับปรุงขยาย
เศรษฐกิจพิเศษ การจัดหาแหล่ง เชีย งคูณ หมู่ที่ 5 ตาบล ก า ร ป ร ะ ป า ส่ ว น
น้าสารองในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เชี ย งเครื อ อ าเภอเมื อ ง ภูมิภาค สาขาสกลนคร
รวมทั้งการจัดหาแหล่งน้าสารอง จังหวัดสกลนคร เป็นต้น อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
ในพื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนแหล่ง
สกลนคร
น้าต้นทุน
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : การประปาส่วนภูมิภาค
2. แผนด้านการสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต 2 โครงการ รวมระยะเวลาดาเนินการ ปี พ.ศ.
2564 – 2569
เป้า หมาย : การพัฒนาเพื่อเพิ่ม - จ านวน 2 โครงการ เป็ น โครงการต่ อ เนื่ อ ง
1,064.62
การใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพ วงเงิน 166.66 ล้านบาท จ า ก ร ะ ย ะ เ ร่ ง ด่ ว น
ข อ ง ป ริ ม า ณ น้ า ที่ ส า ม า ร ถ ได้แก่ 1) โครงการศึกษา จ านวน 2 โครงการ
สนั บ สนุ น ได้ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ สารวจออกแบบรายการ วงเงิ น 897.96 ล้ า น
การใช้น้ า และการเข้าถึงการใช้ ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วย บาท
ประโยชน์จากน้าในหนองหาร
ไฟฟ้ า พร้ อมระบบส่ งน้ า
รอบหนองหาร และ 2)
โครงการก่ อ สร้า งสถานี
สู บ น้ าด้ ว ยไฟฟ้ า พร้ อ ม
ระบบส่ ง น้ ารอบหนอง
หาร จานวน 32 แห่ง
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : กรมชลประทาน
3. แผนด้านการจัดการน้าท่วมและอุทกภัย 15 โครงการ ระยะเวลาดาเนินการ ปี พ.ศ. 2563 - 2569
เป้ า หมาย : เพื่ อ การบรรเทา - จ านวน 7 โครงการ - จ านวน 6 โครงการ
1,591.24
อุ ท กภั ย ทั้ ง ระบบลุ่ ม น้ าโดย วงเงิน 440.04 ล้านบาท วงเงิน 1,151.20 ล้าน
พิจ ารณาความเหมาะสมในการ เช่ น โ ค รงก ารศึ กษ า บาท เช่ น โครงการ
บรรเทาอุ ท กภั ย ตั้ ง แต่ ต้ น น้ าถึ ง บรรเทาอุทกภัยและภั ย สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ท้ายน้า รวมทั้งความจาเป็นที่ต้อง แล้งลุ่มน้าหนองหาร ลุ่ม ริม แม่ น้ าพุ ง บ้ า นทาม
บริหารน้าให้เพียงพอต่อการใช้น้า น้ า พุ ง แ ล ะ ลุ่ ม น้ า ก่ า ไ ฮ ต า บ ล ม่ ว ง ล า ย
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
โครงการปรั บ ปรุ ง พนั ง อ าเภอเมื อ งสกลนคร
กั้ น น้ า อาคารประกอบ จั ง หวั ด สกลนคร เป็ น
และ ก่ อ สร้ า งแก้ ม ลิ ง ต้น
เป็นต้น
- จ านวน 1 โครงการ
- จานวน 1 โครงการ ไม่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร
ขอรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแล้ว
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง
4. แผนด้านการจัดการคุณภาพน้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้า 23 โครงการ ระยะเวลาดาเนินการ ปี พ.ศ.
2563 – 2570
เป้าหมาย : บาบัดน้าเสียที่ไหลลง จ า น ว น 9 โ ค ร ง ก า ร เป็นโครงการระยะปาน
4,328.89
หนองหาร และการควบคุมวัชพืช วงเงิน 661.99 ล้านบาท กลาง – ยาว จ านวน
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ไม่ให้กระทบคุณภาพน้าในหนอง
หาร เพื่อให้คุณภาพน้าเหมาะสม
ต่อการใช้เพื่ออุปโภคบริโภค เป็น
แหล่ ง บ ารุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ าและมี
ระบบนิเวศที่ดี

เช่น โครงการสนับสนุ น
ให้ มี ก ารบ าบั ด น้ าเสี ย
ระดับครัวเรือน โครงการ
ก าจั ด วั ช พื ช ลอยน้ าใน
หนองหาร ระยะที่ 1
เป็นต้น

14 โครงการ วงเงิ น
3,666.90 ล้ า นบาท
แ ล ะ เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร
ต่อเนื่องจากระยะเวลา
เร่ ง ด่ ว น จ า น ว น 4
โ ค ร ง ก า ร เ ช่ น
โครงการออกแบบ
รายละเอี ย ดเพื่ อ ขุ ด
ล อ ก ต ะ ก อ น ดิ น ใ น
หนองหาร เป็นต้น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เทศบาลนคร
สกลนคร เทศบาลตาบลท่าแร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และกรมประมง
5. แผนด้านการบริหารจัดการ 15 โครงการ ระยะเวลาดาเนินการ ปี พ.ศ. 2564 - 2572
เ ป้ า ห ม า ย : มี อ ง ค์ ก ร แ ล ะ จ านวน 10 โครงการ - จ านวน 3 โครงการ
167.15
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ วงเงิน 62.20 ล้ านบาท วงเงิ น 104.95 ล้ า น
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและ เช่น การจั ดทาทะเบียน บาท และเป็นโครงการ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าได้ ข้ อ มู ล และพั ฒ นาระบบ ต่อเนื่องจากระยะเวลา
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เร่ ง ด่ ว น จ า น ว น 8
ประชาสั ม พั น ธ์ และการมี ส่ ว น ของแหล่ ง กาเนิด มลพิ ษ โครงการ เช่ น แผน
ร่ว มของชุมชนในการดูแลหนอง ในพื้นที่หนองหาร การมี งานวิจัยผลกระทบของ
ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส่ ว นร่ ว มในการส ารวจ การขุ ด ลอกต่ อ ระบบ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และเฝ้าระวังคุณภาพน้า นิเวศในหนองหาร เป็น
ทิ้งลงหนองหาร เป็นต้น ต้น
- จ านวน 2 โครงการ
ไ ม่ ข อ รั บ จั ด ส ร ร
งบประมาณ
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบ : ส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สกลนคร ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
หมายเหตุ : ในระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีแล้ว ปี พ.ศ. 2564 – 2565 ได้เสนอ
บรรจุ เ ข้ า แผนเพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณประจ าปี และตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2566 จะเสนอขอรั บ การจั ด สรร
งบประมาณประจาปีเพื่อดาเนินการต่อไป
13. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ (คกง.) ในคราวประชุ มครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอดังนี้
1. รับทราบผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณา
การ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) พร้ อมทั้ง
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มอบหมายให้ อว. และ สทบ. เร่งดาเนินการตามข้อสังเกตและมติ คกง. และ เสนอโครงการฯ ให้ คกง. พิจารณาอีก
ครั้งหนึ่งตามขั้นตอนต่อไป
2. อนุ มัติโ ครงการยกระดับ แปลงใหญ่ด้ว ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกรมส่ งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กรอบวงเงิ นรวม 13,904.50 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้
แผนงานที่ 3.1 ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสั งคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
(พระราชกาหนดฯ) พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งพิจารณากาหนดแนวทางการอานวยความสะดวก
แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคลตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถดาเนินโครงการภายใต้รูปแบบที่กาหนดไว้ พร้อมทั้ง
รับความเห็น และข้อสังเกตของ คกง. ไปดาเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ดาเนินการดังนี้
2.1 ดาเนิ น โครงการให้ เป็ นไปตามหลั กการทั้ง 8 ข้อ ของ คกง. (มติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่
8 กรกฎาคม 2563) โดยเฉพาะในประเด็นการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ที่ต้องดาเนินการประมาณค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการและดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
2.2 จัดทาประมาณการความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือนเพื่อให้ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(สบน.) สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ของภาครัฐ
2.3 รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้รวมถึงปัญหาอุปสรรค
โดยจัดส่งให้ สบน. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง (กค.) กาหนด ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
2.4 ประสานกับ กค. ในการรายงานขีดความสามารถในการช าระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชกาหนดฯ ด้วย
3. อนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขยายระยะเวลาการดาเนิน
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จากเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเดือนกันยายน 2563 ตามที่ พม. เสนอ พร้อมทั้งรับความเห็นและ
ข้อสังเกตของ คกง. ไปดาเนินการต่อไป
4. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพิ่มความถี่การพักค้าง และกระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มศักยภาพ ดึงกลุ่ม ผู้มีกาลัง
ซื้อ เช่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ออกเดินทางท่องเที่ยวตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (กก.) เสนอ
5. รับทราบผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ของกรมหม่อนไหม กษ.
พร้อมทั้งเห็นควรให้กรมหม่อนไหมใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ตามขั้นตอนต่อไป
14. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกาหนดการเงินเพื่อ
แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือ วางแผนงานโครงการ
ของส่ ว นราชการ รั ฐ วิส าหกิจ หรื อหน่ ว ยงานของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตตามมาตรา 32 แห่ งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อป้ องกัน การทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกาหนดให้ อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ)
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อป้ องกัน การทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกาหนดการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินฯ)
3. ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตต่อการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกาหนดการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2563
(พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินฯ)
ทั้ ง นี้ ส านั ก งานคณะกรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ส านั ก งาน ป.ป.ช.)
จะดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการตามพระราชกาหนด
ดังกล่าวที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า
1. ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกาหนดฯ จานวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินฯ (2) พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินฯ และ (3) พระราชกาหนดการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินฯ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1.9 ล้านล้านบาท ต่อมาได้มีนักวิชาการ สื่อมวลชน ที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎรและที่ป ระชุมวุฒิ ส ภาแสดงความคิดเห็ นและข้อห่ วงใยต่อการดาเนินการตามพระราชกาหนด
ดังกล่ าว ซึ่งอาจก่อให้ เกิดการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า หรือไม่เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของพระราช
กาหนดฯ รวมทั้งอาจเกิดการทุจริตจากการดาเนินตามแผนงาน/โครงการได้
2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น ประกอบกับข้อมูลที่ได้ จากการศึกษา
เบื้องต้น ของเจ้าหน้ าที่สานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า ภายหลังที่พระราชกาหนดดังกล่ าวมีผลบังคับใช้
คาดว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะเร่งดาเนินการเสนอโครงการตามแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมได้ทันท่วงที จึงอาจเร่งดาเนินการทาให้การพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการไม่รอบคอ บ
เท่าที่ควร และอาจมีการยกเว้นกฎระเบียบบางประการอันอาจนาไปสู่ช่องทางในการทุจริตได้
3. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 70/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้
พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินการตามพระราชกาหนดจานวน 3 ฉบับ แล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน
หลักการของ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกาหนดการเงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้นาข้อสังเกตของที่ประชุมฯ ไปปรับแก้ไขเพิ่มเติม
แล้วเสนอให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามนัยมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยรายละเอียดของข้อเสนอแนะฯ
สรุปได้ ดังนี้
3.1 พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ
3.1.1 ควรกาหนดมาตรการเสริ มในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการ
ดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ (ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีฯ) เช่น หมวด 2 ของระเบียบสานักนายกรัฐนตรีฯ การเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติ
โครงการ ควรก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จั ด ท าโครงการเพื่ อ ขอใช้ จ่ า ยเงิ น กู้ ต ามพระราชก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินฯ จะต้องมีการวางกระบวนการ/กิจกรรม รวมทั้งการประเมินเพื่อลดความเสี่ยงและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นไว้ในโครงการที่จะเสนอด้วย โดยนาข้อกาหนดตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อ
การทุจริตเชิงนโยบายนามาปรับประยุกต์ใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ ทั้งนี้ หากโครงการที่
ไม่มีกระบวการที่ว่ าไว้นี้ ผู้มีอานาจพิจารณาในแต่ละลาดับอาจมีความเห็นให้ทบทวนหรือไม่อนุ มัติโครงการได้ โดย
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายงินกู้ (คกง.) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงต่ อการทุจริตก่อนพิจ ารณาอนุมัติโครงการ
เป็นต้น
3.1.2 ควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
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1) หมวด 2 การเสนอ การพิจารณากลั่นกรองและการอนุมัติโครงการ
ควรขยายระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ เพื่อให้การดาเนินโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้เกิดความคุ้มค่าและสามารถ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง
2) ควรกาหนดบทลงโทษ กรณีหน่วยงานของรัฐใดได้รับการกลั่นกรอง
และอนุมัติโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้จาก คกง. แล้ว แต่ภายหลังได้เปลี่ยนแปลงไปดาเนินโครงการอย่างอื่นโดยยังไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจาก คกง. ให้ถือว่าการดาเนินการดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
3.1.3 คกง. ควรก าหนดให้ ห น่ว ยงานของรั ฐ เสนอโครงการในรู ปแบบไฟล์
Microsoft Excel และนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ โดยควรมีคณะ
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของโครงการซึ่งเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนร่วมด้วย
3.1.4 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ควรจัดทา
“เว็บไซต์เฉพาะ” สาหรับการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหากมีการจัดซื้อจัดจ้างควรเปิด เผยวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างและบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับรัฐแบบ Real Time Online ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
3.1.5 ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
นักวิชาการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์ เป็น คกง. ร่วมด้วย เพื่อให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจโครงการ
3.1.6 ควรกาหนดให้ทุกหน่วยงานที่ดาเนินโครงการตามพระราชกาหนดให้
อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินฯ ต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ทุกโครงการควรมีการลงนามในข้อตกลงคุณธรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตหรื อคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตกาหนด
และในกรณีโครงการขนาดใหญ่ ควรเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
3.2 พระราชกาหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ควรเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ได้รับการช่วยเหลือ โดยคานึงถึงกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการและอาจเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ ธปท. หรือเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
จากัด (มหาชน)
3.3 พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินฯ เช่น (1) ธปท. ควรกาหนด
หลักกณฑ์การพิจารณา โดยให้สถาบันการเงินประเมินแผนงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ขอกู้เงิน เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรม (2) ธปท. ควรเปิดเผยรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบนเว็บไซต์ของ ธปท.
แบบ Real Time รวมทั้งควรส่งรายชื่อดังกล่าวให้บริษัทข้อมูลเครติตแห่งชาติ จากัด เป็นต้น
15. เรื่อง การยกเลิกการจัดประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอการยกเลิกการจัดการประกวด
ดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศไทย สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ (18 มิ ถุ น ายน 2562) เห็ น ชอบในหลั ก การให้ วธ. โดยกรมส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์
โลก 2020 ณ ประเทศไทย ตามที่ วธ. เสนอ
2. World Association of Marching Show Band หรือ WAMSB เป็นองค์กรกลางด้านการ
พัฒนาและจัดการแข่งขันดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทที่ได้รับการยอมรั บในระดับนานาชาติ ได้ร่วมกับสมาชิกจัดการ
แข่งขันชิงแชมป์โลก ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพระหว่างทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา เป็น
ประจาทุกปี และในปี 2559 ผู้บริหาร WAMSB ได้มีโอกาสเยือนประเทศไทย และได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศ
ทั้งในด้านบุคลากร ความสามารถ ความพร้อมในด้านสนามแข่งขัน ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยว จึงได้ทาบทามประเทศ
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ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลกในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งจะดาเนินการโดย
สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ประจาประเทศไทย
3. วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากลกาหนดเป็นเจ้าภาพ
จัดการประกวดดนตรีและมาร์ ชชิ่งอาร์ ทชิงแชมป์โ ลก 2020 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลก โดยกรมส่ง เสริม
วัฒนธรรมสนับสนุนงบประมาณ จานวน 19,675,900 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในประชาคมโลกยังคงมีความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดและ
ผู้ ส นใจเข้ า ชมทั้ ง จากในประเทศและต่ า งประเทศในด้ า นการเตรี ย มการฝึ ก ซ้ อ ม การจั ด เตรี ย มงบประมาณใน
สถานศึกษา และการวางแผนการเดิน ทาง ทาให้ ไม่ส ามารถประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผนการจั ดกิจกรรมที่
เหมาะสมได้ ดังนั้น ในการประชุมวิสามัญโดยกรรมการบริหารของ WAMSB มื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติให้
ยกเลิกการจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศไทย โดยประเทศไทยสามารถเสนอ
ตัวเป็นเจ้าภาพอีกครั้งได้ในปี ค.ศ. 2025
4. สาหรับงบประมาณที่สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากลได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินการจัดการประกวดจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จานวน 19,675,900 บาท โดยได้ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว
จานวน 1,327,310 บาท เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทาคลิปสาหรับใช้ระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันและคลิป “World
Virtual Band & Orchestra” และค่าบริการออกแบบกระบวนการการจัดพิธีเปิดและการประกวด ซึ่งทางสมาคม
ดนตรีฯ ได้ดาเนินการคืนงบประมาณที่เหลือ จานวน 18,348,590 บาท ให้แก่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยแล้ว
5. กระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงมหาดไทย ส า นั ก
งบประมาณ และสานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับทราบและไม่ขัดข้องต่อข้อเสนอของ วธ. ในการ
ยกเลิกการจัดประกวดฯ ดังกล่าว
16. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน
คณะรัฐ มนตรี มีมติรับ ทราบตามที่สานักงบประมาณ (สงป.) เสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ซึ่งเป็นไปตามรั ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 141 ที่บั ญ ญัติ ใ ห้ ใ นกรณี พระราชบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง
ก่อน และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 ที่บัญญัติให้ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ล่วงแล้วมาใช้ไป
พลางก่ อ นได้ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ผู้ อ านวยการ สงป. ก าหนดโดยอนุ มั ติ น ายกรั ฐ มนตรี ) โดยมี
สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. การจัดสรรงบประมาณ
หน่วยรับงบประมาณ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณฯ
1. หน่วยรับงบประมาณทั่วไป ให้ สงป. มีอานาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณได้
ไม่เกินหนึ่งในสี่ ของกรอบวงเงินของแผนงานและรายการตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวมถึงที่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 การโอนตามกฎหมายอื่น และการโอน
ตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. หน่วยรับงบประมาณที่ตั้งขึ้น - ให้ สงป. มีอานาจจัดสรรงบประมาณได้เต็มจานวนงบประมาณ
ใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.
รายจ่ายแต่ละแผนงานตามที่ได้รับโอนมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2563 ที่ได้รับโอนงบประมาณ และหากยังไม่เพียงพอ สงป. อาจจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายงบ
รายจ่ายมาจากหน่วยรับ
กลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นได้
งบประมาณอื่น*
3. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง* - ให้ สงป. จัดสรรงบประมาณให้ได้เฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากรและเงิน
สงเคราะห์หรือสวัสดิการที่จ่ายแก่ประชาชน ไม่เกินหนึ่งในสี่ของ
งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดสรรให้จาก
งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น
*ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ให้ สงป. จัดสรรโดยไม่
ต้องเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
2. การจัด สรรงบประมาณเกิน กว่า หรื อนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ข้างต้น ให้ สงป. มีอานาจ
จัดสรรงบประมาณได้ตามความจาเป็น เฉพาะกรณี เช่น รายจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาการดาเนินการตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศ และการดาเนินการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนแต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กาหนดไว้
ในแต่ละแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงที่มีการ
โอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 การโอนตามกฎหมายอื่นและการ
โอนตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. การใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2563 โดยใหถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ให้ สงป. มีอานาจ
กาหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรรการบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายออกจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ผู้อานวยการ สงป. มีอานาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
4. การกาหนดวิธีปฏิบัติฯ สงป. จะแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ให้หน่วยรับงบประมาณทราบและ
ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจาเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตร
มาสที่ 1 และส่งให้ สงป. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 และเมื่อ สงป. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จะอนุ มัติเงิน
จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17. เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป รายการ
ก่อสร้ า งทางหลวงพิเ ศษระหว่า งเมือ ง สายบางใหญ่ -กาญจนบุรี ช่วง กม.4 + 100.000-กม.9 + 000.000
(ช่วง 3)
คณะรั ฐมนตรี มีมติรั บทราบการก่อหนี้ผู กพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีว งเงินรวมตั้งแต่
1,000 ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วง กม.4 + 100.000กม.9 + 000.000 (ช่ว ง 3) ระยะทางยาวประมาณ 4.900 กิโ ลเมตร ในวงเงินค่าก่อสร้าง 1,479.75 ล้ านบาท
กาหนดเวลาทาการ 930 วัน โดยก่อหนี้ ผู กพันข้า มปีงบประมาณตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2566 ตามที่
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (29 สิงหาคม 2560) รับทราบรายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วง 3) ในวงเงิน 1,522.87 ล้านบาท กาหนดเวลาก่อสร้าง 960 วัน แต่ได้มีการ
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้
ต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
2. ในครั้งนี้ กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ -กาญจนบุรี (ช่วง 3) วงเงิน 1,479.75
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ล้านบาท โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2566 ซึ่งสานักงบประมาณได้เห็นชอบ
ความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว และเนื่องจากเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ
ใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จึงต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการต่อไปได้
18. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบปรระมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อจัดหารถสูบส่งน้า ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้าระยะไกล ไม่น้อยกว่า 10
กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ (เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 810,000,000 บาท ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) เพื่อจัดหารถสูบส่งน้า ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้าระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร
พร้อมอุปกรณ์ ที่เหลืออีกจานวน 18 คัน คันละ 45,000,000 บาท
สาระสาคัญ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูล
สถานการณ์น้าของกรมชลประทาน โดยปัจจุบันมีปริมาณน้าใช้การในเขื่อนขนาดใหญ่ที่ ตั้งอยู่ใน 25 ลุ่มน้า ส่วนใหญ่
ต่ากว่าร้อยละห้าสิบ ประกอบกับสถิติการประกาศภัยแล้ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555-2561 พบว่า 39 จังหวัด มีแนวโน้มที่
จะเกิดปั ญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ ง อย่ างไรก็ตาม รถสูบส่ งน้า ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิ ตร/นาที และส่ งน้า
ระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดหาแล้ว จานวน 18 คัน ยังไม่เพียงพอและ
ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยแล้ง
และเป็นการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการบูรณาการการจัดการภัยแล้งในภาพรวมของประเทศให้ครอบคลุมพื้นที่
เสี่ยงภัยแล้งและเกิดวิกฤตการณ์ขาดน้าต้นทุนอย่างรุนแรง รวมทั้งหากเกิดอุทกภัยก็สามารถช่วยระบายน้าไปยังพื้นที่
กักเก็บน้าระยะไกลได้อย่างทันท่วงที จึงขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น เพื่อจัดหารถสูบส่งน้า ไม่ น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้าระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อม
อุปกรณ์ ที่เหลืออีกจานวน 18 คัน วงเงิน 810,000,000 บาท ประจา ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18
ศูนย์เขต เขตละ 1 คัน
19. เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบการบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
สานักงบประมาณเสนอว่า ด้วยขณะนี้ เป็นช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 ได้กาหนดว่าการขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณใด ให้ ก ระท าได้ แ ต่เ ฉพาะภายในปี งบประมาณนั้ น ในกรณีที่ ไ ม่ส ามารถเบิ กเงิ นจากคลั งได้ ภ ายใน
ปีงบประมาณให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้ เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว รายการที่อนุมัติจัดสรรและไม่
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้จะไม่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน ประกอบกับรัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายที่จาเป็นจานวนมาก ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย เพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงบประมาณจึงเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณชะลอการ
ดาเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้
1. รายการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ไม่สามารถขอรับ
จัดสรรงบประมาณได้ภายในวันที่ 24 กันยายน 2563
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2. รายการที่สานักงบประมาณได้จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้
ผู ก พั น หรื อ ออกประกาศเชิ ญ ชวนได้ ภ ายในวั น ที่ 28 กั น ยายน 2563 ทั้ ง นี้ ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณแจ้ ง ส่ ง คื น
งบประมาณดังกล่าวต่อสานักงบประมาณภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อนาไปใช้ในโครงการที่มีความสาคัญและ
เร่งด่วนต่อไป
20. เรื่อง แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ และให้ กก.
ไปหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดอีกครั้ง ดังนี้
1) อนุมัติหลักการให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพานักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย
1.2 ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และตกลง
ยินยอมกักตัวในห้องพักจานวน 14 วัน (ALSQ)
1.3 มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay)
1.3.1 หลั ก ฐานการช าระเงิ น ค่ า โรงแรมที่ พั ก (ALSQ) หรื อ โรงพยาบาลที่ พั ก (AHQ)
ภายในประเทศไทย
1.3.2 หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.3.2.1 หลักฐานการชาระเงินค่าโรงแรมที่พัก ที่จะใช้เป็นที่พักหลังจากออกจาก
โรงแรมที่พักที่เป็นสถานที่กักตัว (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ตามระยะเวลาที่ประสงค์จะพานักระยะยาว
(Long Stay) ภายในประเทศไทย
1.3.2.2 หลักฐานสาเนาโฉนดห้องชุดของที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลต่างด้าว
1.3.2.3 หลักฐานการเช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียมหรือบ้านพัก
1.3.2.4 หลักฐานการชาระเงินดาวน์ของบุคคลต่างด้าวในการซื้อหรือเช่าที่พัก
อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่บุคคลต่างด้าวสามารถซื้อได้ตามกฎหมาย
โดยบุคคลต่างด้าวจะต้องผ่านการดาเนินการตามการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดมีสิทธิขอรับการตรวจลงตรา
ประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) โดยเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000
บาท ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 90 วัน
2) ภายหลังจากที่ครบกาหนดเวลาอนุญาตตามข้อ 1 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมี
อานาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 90 วัน โดยคนต่างด้าวต้องยื่นคาขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียม
ตามที่กาหนด
3) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. เสนอแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภท
พิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพื่อนานักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเดินทางเข้าราชอาณาจักรเนื่องด้วยปัจจุบันเกิด
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทาให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปไม่
สามารถเดินทางได้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว แต่เนื่องจากประเทศไทยสามารถบริหาร
จัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จนได้รับการจัดอันดับประเทศที่มี
ความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิด -19) ภายในประเทศไทย ทาให้ คนต่างด้าวที่เรียกว่ากลุ่ มที่มีกาลั งซื้อสู งและมี
ศักยภาพจากทุกประเทศทั่วโลกมีความต้องการเดินทางเข้ามาพร้อมครอบครัวเพื่อมาพานักระยะยาว (Long Stay)
ภายในประเทศไทย
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ประกอบกับในระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยมีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย นาเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยจานวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท เมื่อเกิด
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) ท าให้ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศขาดรายได้และได้รับผลกระทบในทุกภาคส่ว น รัฐ บาลมีนโยบายที่จะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศเดินทางเข้ามาพานักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย ในพื้นที่ปิดที่สามารถควบคุมป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
21. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อดาเนินโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้าท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็บกักน้าในฤดูฝน ปี 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,082.7605 ล้านบาทให้สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ เพื่อดาเนินโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปั ญหาน้าท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าในฤดู
ฝน ปี 2563 และให้พิจารณาดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณ ดังนี้
1. ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด 30 แห่ ง กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น และ
กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ และเป็นผู้รับผิดชอบดาเนิน
โครงการดังกล่าวข้างต้น ของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า และกรมทรัพยากรน้า
บาดาล เป็นผู้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามขั้นตอนของระเบียบและแนวทางที่เคยปฏิบัติต่อไป
2. ให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการอย่างเคร่งครัด และเร่งรัดการ
ด าเนิ น การเข้ า สู่ ก ระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภายในเดื อ นกั น ยายน 2563 ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด รวมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของทางราชการและที่ประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ เพื่อทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณตาม
ขั้นตอนต่อไป
3. ให้ ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ ในฐานะฝ่ า ยเลขากองอ านวยการน้ าแห่ ง ชาติ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินโครงการ รวมถึงสรุปผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ และรายงานผลการดาเนินการ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย
สาระสาคัญของโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้าท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บกักน้า ในฤดูฝนปี 2563
1. ความเป็นมา
สืบเนื่องจากการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูฝน 2563 ตาม 8 มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับ
น้าฝน ปี 2563 สานักงานทรัพยากรน้า (สทนช.) พบว่าในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 มีพื้นที่เฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการ
เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากในพื้นที่ 32 จังหวัด 140 อาเภอ 366 ตาบล ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศ
ไทยได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นซินลากู และจะต้องเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้นในเดือนกันยายน 2563 โดยมีพื้นที่ที่
จะต้องเฝ้าระวังในพื้น ที่ 54 จังหวัด 317 อาเภอ 1,566 ตาบล จากการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) และยังคงต้องมีการเตรียมการเพื่อรับมือพายุดีเปรสชั่นฮีโกสซึ่งจะพัดเข้าสู่
ประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ประกอบกับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันทา
ให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและทาให้การบริหารจัดการน้าในฤดูฝน ปี 2563 สามารถดาเนินการได้ตาม
8 มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับน้าฝน ปี 2563 เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
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คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนงาน
เร่งด่วนเพื่อเตรียมการรับมือ แก้ไข และบรรเทาปัญหาน้าท่วม รวมทั้ งเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าในฤดูฝนปี
2563 เพื่อสารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 อีกทั้งสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่า
ไหลหลาก โดยได้ดาเนินการสารวจตรวจสอบแผนงาน/โครงการเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว สามารถสรุป
แผนงานโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้าท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าในฤดูฝนปี 2563
ดาเนินการโดย 3 กระทรวง 6 หน่วยงานและจังหวัด 30 แห่ง วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,082.7605 ล้านบาท
2. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้าท่วม
1.2 เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร เช่น เกษตรแปลงใหญ่ และด้านการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
1.3 เพื่อส่ งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้และการจ้างแรงงานให้ กับประชาชน และผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน
1.4 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
3. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งประเทศ
4. แนวทางการดาเนินการ
1. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจาก
ภัยแล้งและน้าท่วมในพื้นที่ และมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการ หากไม่ดาเนินการจะเกิดความเสียหายแก่
ประชาชนและทางราชการ
2. เป็นโครงการที่มีความพร้อมสามารถดาเนินการได้ทันที โดยให้หน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจัดทาแบบรูปรายการ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4 ปร.5) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานัก
งบประมาณและกรมบัญชีกลางกาหนด
3. ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น เพื่อดาเนินการโดยพิจารณาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการขอรับจัดสรร
5. แผนงาน/โครงการที่เห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุบงบกลางปี 2563 รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
สทนช. ได้ส รุ ป โครงการบรรเทาปัญหาภัย แล้ ง และน้าท่ ว มในพื้น ที่ 60 จั งหวั ด ที่ จะขอรั บ การ
สนับสนุ นงบประมาณเพื่อดาเนิน การเร่งด่วนในปี 2563 ที่สามารถแก้ไข และบรรเทาปัญหาน้าท่วม รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภ าพการเก็บกักน้ าได้อย่ างทัน ท่วงที และแผนงานที่มี สถานะพร้อมดาเนินการได้ทันที จานวนทั้งสิ้ น 9
โครงการ งบประมาณรวม 5,082.7605 ล้านบาท จาแนกตามหน่วยงาน จานวน 6 หน่วยงานและจังหวัด 30 แห่ง
ดังนี้
จานวน
งบประมาณ
ลาดับ
หน่วยงาน
(โครงการ)
(บาท)
รวม
9
5,082.7605
1
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
1
706.5962
2
กรมทรัพยากรน้า
2
1,796.1018
3
กรมชลประทาน
3
1,482.1930
4
กรุงเทพมหานคร
1
340.000
5
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1
23.6007
6
จังหวัด 30 แห่ง
1
734.2688
6. ประเภท/ลักษณะงาน
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1. ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้าเดิม 2. ระบบประปา 3. งามซ่อมแซม/ปรับปรุง 4. ขุดแหล่งเก็บน้า
ใหม่ 5. บ่ อ น้ าบาดาล 6. ฝาย/ฝายชะลอน้ า 7. ระบบส่ ง น้ าและระบบกระจายน้ า 8. ระบบระบายน้ าชุ ม ชน
9. ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้าและกาจัดวัชพืช 10. เครื่องจักร/เครื่องมือ
22. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจ ารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรั ดการปฏิรู ปประเทศด้า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ประเด็ น การปฏิ รู ป ที่ 6 : การบริ ห ารจั ด การการประมงทะเล ของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การบริหารจัดการการประมง
ทะเลของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และแจ้ง
ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และ
เร่ งรั ดการปฏิรู ป ประเทศด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การบริห ารจัดการ
การประมงทะเล ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุ ฒิ ส ภา ได้ มี ข้ อ เสนอแนะและข้ อ สั ง เกต ดั ง นี้ 1) การพั ฒ นาการท าประมง
2) การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3) ประเด็นการให้ความสาคัญ ในเชิงนโยบาย 4) ประเด็นการบริหารจัดการ
“จุดอ้างอิง” ที่มีประสิทธิภาพ 5) ประเด็นระบบ (Monitoring Control and Surveillance : MCS) ที่มี
ประสิทธิภาพ 6) ประเด็น IUU-Free Thailand และ 7) ประเด็นการเชื่อมโยงการบริหารงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน
2. รองนายกรั ฐ มนตรี (นายจุ ริ น ทร์ ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏ์ ) สั่ ง และปฏิ บั ติร าชการแทนนายกรั ฐ มนตรี
พิจารณาแล้วมีคาสั่งให้ กษ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
ดังกล่ าวไปพิจ ารณาร่ว มกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม ส านักงานตารวจ
แห่งชาติ (ตช.) ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
กษ. เสนอว่า ได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
ขอคณะกรรมาธิการฯ แล้ว สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
1. การพัฒนาการทาการประมง ฟื้นฟูแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสม กรม
ประมงได้ดาเนินการผลิตและปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้าทั้งน้าจืดและชายฝั่ง บูรณะแหล่งน้าด้วยการขุดลอกและกาจัด
วัชพืช และได้ดาเนินโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมสาหรับการอยู่อาศัยของสัตว์น้า
ซึ่งได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2521 - 2561 รวมทั้งสิ้น 631 แห่ง และเฉพาะในช่วงปี 2561 - 2563 ได้
ดาเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง ในพื้นที่
7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล และ
จังหวัดปัตตานี สาหรับแผนงานที่จะดาเนินการในปี 2563 - 2565 ได้กาหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการประมงทะเล
ของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2563 - 2565 โดยเพิ่มจานวนแหล่งอาศัยสัตว์
ทะเลที่มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 5 แห่ง/ปี
2. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยพัฒนาทั้งการเพาะเลี้ยงน้าจืดและชายฝั่ง ปรับปรุงพื้นที่
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า และได้ ด าเนิ น โครงการเกษตรกรรมยั่ ง ยื น โดยการส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ เ กษตรกร/
ผู้ประกอบการที่ดาเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า แปรรูปสัตว์น้า มีการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต และ
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ปรับปรุงระบบการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการผลิตสินค้าสัตว์น้าที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ออกสู่ผู้ บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น เพีย งพอต่อความต้องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทาให้สินค้าเกษตรปลอดภัยและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. ประเด็นการให้ความสาคัญในเชิงนโยบาย คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการโดยมีอานาจหน้าที่ใน
การกาหนดนโยบายและกากับการบริหารจัดการการประมง รวมทั้งได้กาชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการ
ทางานร่วมกันในการแก้ไขการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) อีกทั้ง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ/
คณะอนุกรรมการ ในการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประเด็นการบริหารจัดการ “จุดอ้างอิง” ที่มีประสิทธิภาพ กรมประมงได้จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบขั้นตอนการคานวณ (Maximum Sustainable Yield: MSY) และเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมในการ
วิเ คราะห์ จุ ด อ้า งอิ ง ของประเทศไทยซึ่ ง ปั จ จุ บั น ใช้ วิ ธี แบบจ าลองผลผลิ ต ส่ ว นเกิ น ของฟอกซ์ ( Fox Surplus
Production Model) ซึ่งมีความเหมาะสมเนื่องจากทรัพยากรประมงของไทยมีลักษณะเฉพาะของเขตร้อน (tropical
multi-species fishery) จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์จุดอ้างอิงแบบกลุ่มสัตว์น้าดังที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งยัง
ได้จัดจ้างที่ปรึกษาชาวออสเตรเลีย เพื่อจัดทาแผนการบริหารจัดการประมงทะเล (Fisheries Management Plan:
FMP) โดยที่ปรึกษาได้ตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการประเมิน MSY แล้ว มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ได้กาหนด
กรอบการดาเนินงานภายใต้ FMP บนพื้นฐานของผลการประเมิน MSY ในปัจจุบัน ตลอดจนได้จัดทาโครงการ
“การพัฒนาระบบเชื่อมโยงการคาดการณ์และการประเมินสภาวะการประมง เพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจการ
บริหารจัดการการทาประมง” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น
5. ประเด็นระบบ (Monitoring Control and Surveillance : MCS) ที่มีประสิทธิภาพ
กรมประมงดาเนินการตรวจสอบเรื่อ IUU list ที่ผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านระบบ Windward Intelligence
โดยศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทาการประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) โดย FMC มีภารกิจในการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ ศรชล. และมีการบูรณาการร่วมกันในการทางาน โดยการส่งข้อมูล
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์กลุ่ม E - mail นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ามีระบบ Single Window
@ Marine Department ในการแจ้งเรือเข้า-ออกเรือ ซึ่งข้อมูลจากระบบดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบแจ้ง
อนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ และ Port Clearance ผ่านระบบ NSW
6. ประเด็ น IUU-Free Thailand ประเทศไทยมุ่งมั่นจะด าเนิ นการตามแผนปฏิบัติการ
ประกอบด้วย 4 แนวทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ IUU-free Thailand ภายในปี 2567 ได้แก่ 1) การดาเนินนโยบาย
IUU-free Thailand อย่ างมีประสิทธิภาพ 2) การสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ การติดต่อสื่อสาร และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 3) การพัฒนามาตรฐานการควบคุมการนาเข้าสัตว์น้าและสินค้าสัตว์น้า และ 4) การปรับปรุงระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับของไทย ทั้งนี้ จะได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนและงบประมาณต่อไป
7. ประเด็นการเชื่อมโยงการบริหารงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะกิจแกไข
ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย และคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทาประมงและแรงงานในภาคประมง โดยมีอานาจหน้ าที่เสนอแนะ สั่งการ และกากับ
ดูแลการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย และแรงงานในภาคประมงให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้งได้มีการพิจารณากลั่นกรองการออกกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง
กับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง การบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทางกฎหมาย
และเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบังคับ
ใช้กฎหมาย
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ต่างประเทศ
23. เรื่อง องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แปลง B -17
& C - 19 เพื่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการหักค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย มาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แปลง B -17 & C -19
ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย ระหว่างองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย กับบริษัทผู้ได้รับสัญญา คือ บริษัท PC JDA
Limited (PC JDAL) และบริษัท PTTEP International Limited และเห็นชอบให้องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ลงนาม
ในร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แปลง B - 17 & C - 19 กับบริษัทผู้ได้รับสัญญา เมื่อร่างสัญญาฯ ได้
ผ่านการตรวจพิจารณาจากสานักงานอัยการสูงสุด (อส.) แล้ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงพลังงานขอให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่า งสัญญาแบ่งปันผลผลิต
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แปลง B -17 & C - 19 เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราการหักค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต
ปิโตรเลียม (น้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ) ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย จากเดิมกาหนดให้ผู้รับสัญญาสามารถหัก
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นต้นทุนการประกอบกิจการได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของผลผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดเป็นไม่เกิน
ร้อยละ 60 ของผลผลิตปิโตรเลียมทั้งหมด เนื่องจากบริษัทผู้ได้รับสัญญาได้ดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
ระยะที่ 5 ของแปลง B -17 & C -19 ตามมติที่ประชุมองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียทาให้ต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้น
บริษัทผู้ได้รับสัญญาจึงขอเปลี่ยนแปลงอัตราการหักค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถหักค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมดได้ครบ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแบ่งปันผลผลิตสิ้นสุด ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2572
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้รายได้ภาครัฐ
และองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียลดลง เนื่องจากภาครัฐจะได้รับภาษีในอัตราร้อยละ 10 คงเดิม และในส่วนขององค์กร
ร่วมฯ แม้จะได้รับส่วนแบ่งของผลกาไรจากผลผลิตปิโตรเลียมที่ลดลง แต่เมื่อคานวณจากผลผลิตทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจาก
การลงทุนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมแล้วจะทาให้องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ได้รับผลกาไรเพิ่มขึ้นจากเดิม
24. เรื่อง องค์กรร่วมไทย - มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติแปลง B - 17 C -19 และแปลง B - 17 - 01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B
-17 & C - 19 และแปลง B - 17 - 01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างองค์กรร่วมไทย มาเลเซีย และบริษัทผู้ประกอบการ คือ บริษัท PC JDA Limited และบริษัท PTTEP International Limited ใน
ฐานะกลุ่มผู้ขายก๊าซ กับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัท เปโตรนาส ในฐานะกลุ่มผู้ซื้อก๊าซ และเห็นชอบให้
องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ลงนามในร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B -17 &
C -19 และแปลง B - 17 - 01 ฉบับดังกล่าวกับกลุ่มผู้ซื้อก๊าซ เมื่อร่างสัญญาฯ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสานัก
อัยการสูงสุด (อส.) แล้ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงพลังงานขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
แปลง B -17 & C - 19 และแปลง B - 17 - 01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างองค์กรร่วม
ไทย - มาเลเซีย และบริษัทผู้ประกอบการ คือ บริษัท PC JDA Limited และบริษัท PTTEP International Limited
ในฐานะกลุ่มผู้ขายก๊าซ กับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัท เปโตรนาส ในฐานะกลุ่มผู้ ซื้อก๊าซ โดยมีการ
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เปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อขายก๊าซธรรมชาติไปจากสัญญาเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (29 กันยายน 2552) เห็นชอบไว้
สรุป ดังนี้
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
ที่เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ช่วงที่ 1
วันที่
ปริมาณซื้อขายเดิม
ปริมาณซื้อขาย
ตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามข้อเสนอของ พน.
(29 กันยายน 2552)
ในครั้งนี้ (DCQ2)
1 มกราคม 2564 - 1 มกราคม 2569
250
320
ช่วงที่ 2
1 มกราคม 2569 - 1 มกราคม 2570
255
1 มกราคม 2570 - 1 มกราคม 2571
ไม่ได้ระบุในสัญญา
210
1 มกราคม 2571 - 1 มกราคม 2572
165
ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบร่างสัญญาเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
ระหว่ า งองค์ ก รร่ ว มไทย - มาเลเซี ย กั บ คู่ สั ญ ญามาแล้ ว หลายครั้ ง เช่ น กรณี ก ารเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณซื้ อ ขาย
ก๊าซธรรมชาติของแปลง A -18 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 และ 22 ตุลาคม 2556 เป็นต้น
ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 129 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563
ได้มีมติเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B - 17 & C - 19 และแปลง
B - 17 - 01 ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าการทาร่างสัญญาเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
หลั งจากมีการส ารวจและค้ น พบก๊า ซธรรมชาติที่ค าดว่า จะสามารถซื้อ ขายได้ เพิ่มเติม (Additional Volume
2) นั้น เป็นการส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาแหล่งพลังงานในพื้นที่พัฒนาร่วม เนื่องจากผู้ขายก๊าซ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนจะ
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ขายได้มากขึ้น จึงให้นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐบาลของทั้งสอง
ประเทศต่อไป และกระทรวงพลังงานได้ส่งร่างสัญญาดังกล่าวให้ อส. ตรวจพิจารณาควบคู่กันไปด้วยแล้ว
25. เรื่อง การให้เงินสนับสนุนผ่านโครงการ Project - Based Programme ให้แก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จานวน 565,840.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาท
ถ้วน) ผ่านโครงการ Project - Based Programme ให้แก่ ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
การให้เงินสนับสนุนแก่ ACMM เป็นการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในกรณีจาเป็นตามที่ ACMM
ร้องขอ ซึ่งเป็ นความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกตามที่ระบุไว้ในเอกสารขอบเขตการปฏิบัติงาน (Terms of
Reference : TOR) ของ ACMM เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดาเนินการดังกล่าว จะ
ทาให้ ACMM แสดงบทบาทด้านการแพทย์ทหารในการตอบสนองต่อ COVID - 19 ตั้งแต่ต้นทางได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะ
ช่วยให้การป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ
ในการลดการขาดแคลนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการ
ร่วมมือกันเพื่อควบคุมโรคระบาดของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเป็นการแสดงบทบาทนาของประเทศไทยในการ
สนับสนุน ACMM ผ่านโครงการ Project - Based Programme ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเพื่อให้
ประเทศคู่เจรจา ประเทศอื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศได้มีบทบาทในการสนับสนุน ACMM เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
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การดาเนินการดังกล่าว ใช้งบประมาณเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 565,840.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิ บ
บาทถ้วน) ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณแก่ประเทศไทยในระยะยาวแต่อย่างใด
26. เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบต่ อ ร่ า งเอกสารท่ า ที ไ ทยส าหรั บ การประชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ สมั ย สามั ญ
ครั้งที่ 75
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบร่างเอกสารท่าทีไทยสาหรับการประชุ มสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 75 ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย อนุ มั ติ ใ ห้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศพิ จ ารณาและด าเนิ น การโดยไม่ ต้ อ งขอความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
สาระสาคัญ
1. ร่างเอกสารท่าทีไทยฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับคณะผู้แทนไทยพิจารณาใช้ในการเข้าร่วมประชุม
สมัช ชาสหประชาชาติ สมัย สามัญ ครั้ งที่ 75 โดยมีความสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของประเทศ และส่งเสริมให้
ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงบทบาทของไทยในฐานะสมาชิกที่ดีของสหประชาชาติ ที่ผ่านมา ไทยมีบทบาท
ที่แข็งขันและสร้างสรรค์ในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน้อมนาและเผยแพร่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่สามารถนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ รวมทั้งแสดง
จุดยืน และท่ าทีของไทยในประเด็นต่าง ๆ ระดับโลกที่มีความส าคัญและเป็นข้อห่ วงกังวลของประชาคมระหว่าง
ประเทศอย่างครบถ้วน เช่น สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การพัฒนา สตรี เด็ก และผู้พิการ สิทธิมนุษยชน และความ
มั่นคง
2. โดยที่ส ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังดาเนินต่อไป คณะผู้ แทนถาวรไทยประจา
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จึงได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ในช่วงสัปดาห์
การประชุมระดับผู้นา (High-level Week) รวมทั้งการประชุมสมัยหลักของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัย
สามัญ ครั้งที่ 75 โดยประสานท่าทีกับหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องของไทยอย่างใกล้ชิด และผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามการ
ประชุมต่าง ๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกลของสหประชาชาติ
3. ร่ า งเอกสารท่ า ที ไ ทยฯ ครอบคลุ ม ประเด็ น ต่ า ง ๆ ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม สมั ช ชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 75 ที่ไทยให้ความสาคัญในแต่ละหมวด รวมทั้ งสิ้น 9 หมวด ได้แก่ 1) หมวด A
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) หมวด B การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
3) หมวด C การพัฒนาทวีปแอฟริกา 4) หมวด D สิทธิมนุษยชน 5) หมวด E การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
6) หมวด F ความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ 7) หมวด G การลดอาวุธ 8) หมวด H การควบคุม
สารเสพติด การป้องกันอาชญากรรมและการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศทุกรูปแบบ และ 9) หมวด I
การบริหารจัดการอื่น ๆ
27. เรื่อง ปฏิญญาการราลึกถึงการครบรอบ 75 ปี สหประชาชาติ (Declaration for the Commemoration
of the 75th Anniversary of the United Nations)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปฏิญญาการราลึกถึงการครบรอบ 75 ปี สหประชาชาติ (Declaration
for the Commemoration of the 75th Anniversary of the United Nations) และให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทน
ให้การรับรองปฏิญญาฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยก่อนการรับรอง ให้กระทรวงการต่างประเทศใช้ดุลยพินิจดาเนินการได้
โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
สาระสาคัญ
1. ปฏิญญาฯ มีสาระสาคัญเพื่อราลึกถึงการครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งสหประชาชาติเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและความมุ่งมั่นของรัฐสมาชิกเพื่อเน้นย้าความสาคัญของกลไกสหประชาชาติ และ
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ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อรับมือกับความท้าทายที่โลกประสบอยู่ในปัจจุบันและอนาคต อาทิ ความไม่เท่า
เทียม ความยากจน ความหิวโหย ความขัดแย้งทางอาวุธ การก่อการร้าย ความไม่มั่นคงปลอดภัย การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และโรคระบาด โดยมีกลไกของสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. ปฏิญญาฯ ระบุถึงความร่วมมือในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งทุกประเทศต้อง
ยึดมั่นในระบบพหุภาคี เนื่องจากจะเป็นหนทางที่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างยั่งยืน
รวมทั้งสามารถรับมือกับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ในโอกาสวาระครบรอบ 75 ปี นี้ รั ฐ สมาชิ ก ก าหนดเป้ า หมายส าหรั บ สหประชาชาติ แ ละ
ความร่วมมือกันในอนาคต ได้แก่ 1) การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 2) ความร่วมมือในการปกป้องโลกจากภัยคุกคามต่าง ๆ
3) การส่ ง เสริ ม สั น ติ ภ าพและป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง 4) การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายระหว่ า งประเทศและยึ ด มั่ น ใน
ความยุติธรรม 5) การส่งเสริมบทบาทของสตรีและเด็กหญิง 6) การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 7) การส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านดิจิทัล 8) การปฏิรูปสหประชาชาติ 9) การสร้างความมั่นคงทางการเงินของสหประชาชาติ 10) การ
ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ 11) การรับฟังและทางานร่วมกับเยาวชน และ 12) การเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ
28. เรื่อง การเจรจาจัดทาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement:
VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
(EU)
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และมีมติ ดังนี้
1. เห็ น ชอบต่ อ กรอบการเจรจาการท าข้ อ ตกลงเป็ น หุ้ น ส่ ว นด้ ว ยความสมั ค รใจ ( Voluntary
Partnership Agreement: VPA) ในการบั งคับ ใช้ กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิ บาล และการค้า (Forest Law
Enforcement, Governance and Trade : FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (European Union :
EU)
2. เห็นชอบท่าทีการเจรจาการทาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้
กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU)
3. เห็นชอบหลักการในการดาเนินการตามกรอบการเจรจาการทาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความ
สมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกั บสหภาพ
ยุโรป (EU)
4. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ในการเจรจาการทาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ
(VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU
สาระสาคัญ
1. กรอบการเจรจาจัดทาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
(1) การกาหนดคานิยามและกรอบสินค้าประเภทไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย
(2) กาหนดการรั บรองแหล่งที่มาของไม้และผลิ ตภัณฑ์ไม้ที่ประเทศไทยส่ งออกสู่ ตลาด
สหภาพยุโรป
(3) การปรับปรุงและกาหนดหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการรับรองแหล่งที่มาของไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ไม่สร้างภาระต้นทุนที่ไม่เหมาะสม และอานวยความสะดวกทาง
การค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งการลดอุปสรรคทางการค้าของสินค้าไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยให้มากที่สุด เพื่อขยายการส่งออกสินค้าประเภทนี้ของไทยอย่างยั่งยืน
(4) มีมาตรฐานการป้องกันและเยียวยาสาหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม้ประเทศไทยที่
ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบการทา VPA
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(5) ให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(6) ให้มีมาตรการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป เช่น การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปให้ใช้
สินค้าไม้ของประเทศไทย ผ่านทางการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Procurement) การ
เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม เป็นต้น
(7) ให้มีการเจรจาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในภาพรวม
2. ท่าทีการเจรจาการจัดทาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้ วยความสมัครใจฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
(1) การเจรจาจะต้องพิจารณาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศให้มากที่สุด
(2) การเจรจาจะใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายภายในประเทศที่มีอยู่ หากจะต้อง
มีการปรับแก้กฎหมายหรือตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ จะกระทาเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย และสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยต้องไม่ลิดรอนสิทธิ์ของคนไทยรวมทั้งไม่เป็นการกีดกันทางการค้า
(3) มี ม าตรการคุ้ ม ครองหรื อ ลดหย่ อ นพิ ธี ก ารทางศุ ล กากรอ านวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากไทยไปยังสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ในระหว่างที่ประเทศไทยยังจัดทาข้อตกลงดังกล่าวและ
หลังจากที่การเจรจาสาเร็จลุล่วง
3. หลักการในการดาเนินการตามกรอบการเจรจาการจัดทาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ
(VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 มีสาระสาคัญโดยสรุป คือ จะต้องดาเนินการ
ภายใต้กรอบการเจรจาที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 โดยคณะกรรมการการ
เจรจาการทาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า
(FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) แต่งตั้งโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็น
คณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมเจรจาเพื่ อพิจารณาภาคผนวกที่จะใช้ประกอบข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความ
สมัครใจฯ
4. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทาข้อตกลง VPA
(1) เมื่อข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) สาเร็จจนประเทศไทยได้รับ
สิทธิในการออกใบรับรองเฟล็กที (FLEGT License) จะช่วยให้ผู้ส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย
สามารถส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปได้สะดวกและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการรักษาตลาดและ
ขยายโอกาสทางการค้าของสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยในตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดของผู้บริโภค
ที่มีความสามารถในการซื้อสู ง ความสาคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการ
ยืนยันการประกอบการที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาลของประเทศไทยในตลาดโลกอีกด้วย
(2) นอกจากนี้ ยั งเป็ น การยับยั้ งการผลิ ต สิ นค้ าไม้ และผลิ ตภัณ ฑ์ไ ม้จากแหล่ ง ที่มาที่ผิ ด
กฎหมาย หรือจากการบุกรุกทาลายป่า โดยจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ สร้างความยั่งยืนต่อป่าไม้ ต้นน้า ลาธาร ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การสงวนรักษาพันธุ์พืช สมุนไพร สัตว์ป่าและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
(3) การเจรจาจั ด ท าข้ อ ตกลง VPA นอกจากจะช่ ว ยอ านวยความสะดวกด้ า นการ
ค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยแล้ว ยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการสร้างมาตรฐาน
ให้ เป็ น ที่ยอมรั บ ในระดับ สากล เพื่อเพิ่มมูล ค่าสิ นค้าและเพิ่มโอกาสในการส่ งออกสินค้าไม้และผลิ ตภัณฑ์ไม้ของ
ประเทศไทยไปยังต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และจีน ก็มีนโยบายมาตรการในการตรวจสอบการนาเข้าสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากต่างประเทศ
ในลักษณะเดียวกัน
(4) เมื่อการขยายตัวของธุรกิจไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เพิ่มมากขึ้น ความต้องการแรงงานก็จะ
เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนชาวไทยอีกทางหนึ่ง
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5. กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสาหรับ
การเจรจาระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป สาหรับการจัดประชุมระหว่างประเทศและการแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาล
หรือคณะผู้แทนรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมการประชุมในระดับต่ากว่ารัฐมนตรี ดังนี้
5.1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้าคณะผู้แทนไทย
หรือผู้แทน
5.2 อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้แทน
5.3 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้แทน
ผู้แทน
5.4 อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้แทน
ผู้แทน
5.5 อธิบดีกรมยุโรป หรือผู้แทน
ผู้แทน
5.6 อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย หรือผู้แทน
ผู้แทน
5.7 อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน
ผู้แทน
5.8 ผู้อานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือผู้แทน
ผู้แทน
5.9 ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวง
ผู้แทน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
5.10 ผู้อานวยการสานักเศรษฐกิจป่าไม้ กรมป่าไม้
ผู้แทน
โดยมีอานาจหน้าที่กาหนดแนวทางและวางกรอบเจรจาให้รอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งเจรจา ควบคุม กากับดูแล ให้คาปรึกษา และสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปผลการเจรจา จัดทารายงาน ข้อดี - ข้อเสีย และความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แต่งตั้ง
29. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติอ นุ มัติต ามที่รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขเสนอแต่งตั้ง นางสมฤทั ย
ช่วงโชติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา) สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ให้ดารงตาแหน่ง
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา) สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
30. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ สนอแต่ ง ตั้ ง
นายถิระศักดิ์ ทองศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสารวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรม
ชลประทาน ให้ ดารงต าแหน่ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นวิศ วกรรมโยธา (ด้ านส ารวจและหรือ ออกแบบ) (วิศ วกรโยธา
ทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วั นที่ 10 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้ง นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์ ที่ปรึกษา
ระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สานักงาน ก.พ. ให้ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สานักงาน ก.พ.
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สานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดารงตาแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้ งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
32. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
คณะรั ฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวม 5 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดารงตาแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้
1. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการ
2. พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย โสวรรณวณิชกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
33. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ รวมจานวน 13 คน ตามมาตรา 71 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2562 ดังนี้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ประกอบด้วย
ด้ า นการผั ง เมื อ ง จ านวน 5 คน 1. นายสุ ชั ช วี ร์ สุ ว รรณสวั ส ดิ์ 2. นายรั ช ทิ น ศยามานนท์
3. นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล 4. นายไพโรจน์ เผือกวิไล 5. นายพสุ โลหารชุน
ด้านเศรษฐศาสตร์ จานวน 2 คน 6. ชายชโยดม สรรพศรี 7. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
ด้านสังคมศาสตร์ จานวน 2 คน 8. ร้อยตารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต 9. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
ด้านภูมิศาสตร์ จานวน 2 คน 10. นางสาวศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 11. นางสาวพันธ์ทิพย์ จงโกรย
สาขาวิชาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 คน 12. นายเสรี ศุภราทิตย์
13. พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
34. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง
35. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
คณะรั ฐมนตรี มี มติ อนุ มั ติ ตามที่ ส านั กงานสภาความมั่ นคงแห่ งชาติ เสนอแต่ งตั้ ง พลเอก ณั ฐพล
นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก สังกัด กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาความ
มั่นคงแห่งชาติแล้ว ดารงตาแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
36. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง
นางสาวพรรณประภา ยงค์ ต ระกู ล ให้ ด ารงต าแหน่ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง ต าแหน่ ง ประจ าส านั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
37. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง พลตรี วิระ โรจนวาศ
ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
38. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 8 ราย ดังนี้
1. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ พ้นจากตาแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง รองปลั ด กระทรวง (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
(แทนตาแหน่งเกษียณ)
2. นายอาพัน ธุ์ เวฬุตั นติ พ้นจากตาแหน่งผู้ ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง (แทนตาแหน่งเกษียณ)
3. นายประยู ร อิน สกุ ล พ้น จากต าแหน่ งผู้ ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
ระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง (แทนลาดับที่ 5)
4. นายสั ญ ญา แสงพุ่ ม พงษ์ พ้ น จากต าแหน่ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นวิ ศ วกรรมชลประทาน
(ด้านบารุงรักษา) (วิศวกรชลประทานทรงคุณวุฒิ ) กรมชลประทาน และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง (แทนตาแหน่งเกษียณ)
5. นายพิศาล พงศาพิ ชณ์ พ้นจากตาแหน่งรองปลั ดกระทรวง (นักบริหารระดับสู ง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (แทนตาแหน่งเกษียณ)
6. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ พ้นจากตาแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมวิชาการเกษตร (แทนตาแหน่งเกษียณ)
7. นายปราโมทย์ ยาใจ พ้น จากต าแหน่งผู้ ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ ตรวจราชการกระทรวง
ระดั บ สู ง ) ส านั ก งานปลั ด กระทรวง และแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ บ ดี (นั ก บริ ห าร ระดั บ สู ง ) กรมหม่ อ นไหม
(แทนตาแหน่งเกษียณ)
8. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร พ้นจากตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (แทนลาดับที่ 1)
ตั้งแต่วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ทั้งนี้ ตั้ งแต่วั นที่ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อมแต่ งตั้ ง
เป็นต้นไป
39. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง จานวน 2 ราย ดังนี้
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1. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทางราง ไปดารงตาแหน่ง
รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง ทดแทนตาแหน่งเกษียณอายุราชการ
2. นายทวี เกศิสาอาง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน ไปดารงตาแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง ในตาแหน่งที่ว่างอยู่
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
40. เรื่อง การแก้ไ ขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายให้ร องนายกรั ฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรั ฐมนตรี
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่ า ง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐ มนตรี มีมติรั บทราบคาสั่ งสานักนายกรัฐ มนตรีที่ 265 /2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่ ง
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ตามที่ได้มีคาสั่งสานั กนายกรัฐมนตรี ที่ 240/2563 เรื่อง มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี และ
รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นั้น
เพื่อให้การบริ หารราชการแผ่นดินดาเนินไปด้วยความเรียบร้ อย เหมาะสม อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 11 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534 จึ ง ให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ค าสั่ ง ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 240/2563 เรื่ อ ง มอบหมายให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ป ระจ า
สานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบั ติหน้ าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ดังนี้
1. ยกเลิกข้อ 1.3.3 และข้อ 2.3.3
2. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6.2.6
“6.2.6 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
แบบบูรณาการ”
3. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6.4
“6.4 การมอบหมายให้ปฏิ บัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
6.4.1 กรรมการในคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค
6.4.2 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค”
4. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 7.2.7
“7.2.7 กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

