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  วันนี้ (7 มกราคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้

กฎหมาย 
  1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสอง  
    พ.ศ. ….  
  2. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเปนผูผลิต  
    ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูนํารอง พ.ศ. ….  
   4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ  
    ในทองท่ีจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. …. และรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ี  
    เพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. …  รวม 2 ฉบับ  
  6. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดประเภทเรือและขนาดเรือ และลักษณะของสิ่ง  
    ท่ีจะบรรทุกสําหรบัเรือสนบัสนุนการประมง พ.ศ. ….  
  7. เรื่อง รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด  
    เขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต  
    (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ….     
  8.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคัดคาน การถอดถอน 
    การสิ้นสภาพ และการเพิกถอนผูไกลเกลี่ย พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง  รางระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการ  
    และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ….  
    

เศรษฐกิจ - สังคม 
  10. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง มาตรการพิเศษ 
    เพ่ือขับเคลื่อน SMEs  สูยุค 4.0 (มาตรการดานการเงิน)  
  11. เรื่อง ขอความเห็นชอบกรอบโครงสรางศูนยบัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการ 
    ปองกันและแกไขปญหาวิกฤติน้ํา  
  12. เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2564  
  13. เรื่อง ผลการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1  
  14. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ครั้งท่ี 5/2562  
  15.  เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะท่ี 2 ตาม 
    พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
    ราชการ พ.ศ. 2558    
  16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ  
    ฐานรากเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน   
  17.  เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ป 2562  
    ไปพลางกอน สําหรับใชเปนคาใชจายในโครงการปฏิบัติการแกไขปญหาการ 
    ขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง ป 2562/63    
  18.  เรื่อง  มาตรการตอเติม เสริมทุน SMEs สรางไทย 
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ตางประเทศ 
  19.  เรื่อง การประชุมคณะทํางานรวมไทย – เมียนมา ในการเตรียมการสงผูหนี  
    ภัยการสูรบจากเมียนมากลับประเทศ ครั้งท่ี 3 และการประชุมคณะทํางานรวม 
    ระดับเทคนิคไทย– เมียนมา ในประเด็นผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา ครั้งท่ี 1  
 

แตงตั้ง 
  20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักงาน ก.พ.)  
  21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  22. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  
    สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
    
 

*************** 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสอง พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป
ครั้งท่ีสอง พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได   
  สลค. เสนอวา   
  1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติใหในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยใหถือวันท่ีมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือใหสมาชิกไดมา
ประชุมเปนครั้งแรก เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสอง
ใหเปนไปตามท่ีสภาผูแทนราษฎรกําหนด ซ่ึงไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 เพ่ือใหสมาชิกไดมา
ประชุมเปนครั้งแรก ตั้งแตวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และโดยท่ีสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหวันท่ี 1 
พฤศจิกายน เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสอง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบแลว (มติคณะรัฐมนตรี
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2562) ดังนั้น ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรจึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม ดังนี้  

ปท่ี สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสอง 
1 22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562 1 พฤศจิกายน  2562 – 28 กุมภาพันธ  2563 
2 22 พฤษภาคม 2563 – 18 กันยายน 2563 1 พฤศจกิายน  2563 – 28 กุมภาพันธ  2564 
3 22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564 1 พฤศจกิายน  2564 – 28 กุมภาพันธ  2565 
4 22 พฤษภาคม 2565 – 18 กันยายน 2565 1 พฤศจกิายน  2565 – 28 กุมภาพันธ  2566 

   2. ตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสอง  
พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ซ่ึงกําหนดเวลาหนึ่งรอยย่ีสิบวันตามสมัยประชุมสามัญประจําป
ครั้งท่ีสองจะส้ินสุดในวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 จึงสมควรปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป 
ครั้งท่ีสองตั้งแตวันท่ี 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 จึงเสนอรางพระราชกฤษฎีกาฯ มาเพ่ือดําเนินการ  
 
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขา
สินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเสนอ และใหสงสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
   1. กําหนดเพ่ิมเติมใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มีอํานาจมอบหมาย
หนวยงานอ่ืนออกใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับ  
   2. กําหนดใหผูท่ีประสงคจะขอรับใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาเกษตรตาม
มาตรฐานบังคับซ่ึงสินคาเกษตรใด ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอผูอนุญาต และกําหนดเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองมีใน 
การยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาต   
   3. กําหนดข้ันตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต การแจงให  
ผูขอรับใบอนุญาตแกไขเพ่ิมเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดสงเอกสาร หรือหลักฐานใหถูกตองหรือครบถวน รวมท้ัง
การชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต   
   4. กําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูสงออกหรือผูนําเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ซ่ึงสินคา
เกษตรใดตองแจงการสงออกหรือนําเขาซ่ึงสินคาเกษตรนั้นเปนหนังสือตอผูอนุญาตทุกครั้งกอนวันท่ีสงออกหรือนําเขา
อยางนอยสามวัน    
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   5. กําหนดบทเฉพาะกาลใหบรรดาคําขอรับใบอนุญาต หนังสือแจงการสงออกหรือนําเขา และ
บรรดาใบอนุญาต ท่ีไดยื่นไวหรือไดออกใหตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2553  
กอนวันท่ีกฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอตามกฎกระทรวงฉบับนี้ หรือใหคงใชไดตอไปจนกวาจะ 
สิ้นอายุ แลวแตกรณี  
 
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูนํารอง พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูนํารอง พ.ศ. ….  
ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ 
ตอไปได  
  คค. เสนอวา  
  1. เนื่องจากการกําหนดคุณสมบัติของผูนํารอง ชั้น 2 ค. ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 60 (พ.ศ. 2536) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2477 (ฉบับท่ี 2) ไดใชบังคับมา
เปนเวลานาน และการกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของผูสมัครเปนผูนํารองไมสอดคลองกับคุณวุฒิทางการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาในปจจุบัน ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนบุคลากรผูนํารอง คค. จึงเห็นสมควรปรับปรุงคุณสมบัติ
ของผูนํารอง ชั้น 2 ค. โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือไทย หรือกองทัพเรือ
ตางประเทศ หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาการเดินเรือท่ีสํานักงาน ก.พ. 
รับรอง จากเดิมมีเพียงโรงเรียนนายเรือหรือกองทัพเรือตางประเทศ  หรือผูสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดตามหลักสูตรฝาย
เดินเรือของรัฐบาลไทย หรือรัฐบาลตางประเทศ และแกไขโดยการเปลี่ยนแปลงชั้นการไดรับประกาศนียบัตร จากเดิม
ตองเปนหรือเคยเปนนายเรือของเรือกลท่ีมีขนาดความยาวตลอดลําไมนอยกวา 450 ฟุตมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป และ
ไดรับประกาศนียบัตรชั้น 1 (นายเรือ) จากกรมเจาทา เปนไมต่ํากวาประกาศนียบัตรประจําเดินเรือของเรือกลเดิน
ทะเลขนาดหารอยตันกรอสหรือมากกวา หรือประกาศนียบัตรชั้น 3 นอกจากนี้ หนาท่ีของผูนํารองตามกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 56 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2477 
(ฉบับท่ี 2) ยังไมสอดคลองกับหนาท่ีของผูนํารองตามมาตรฐานสากล และท่ีปฏิบัติงานอยูจริง จึงไดแกไขเพ่ิมเติมให
ผูนํารองมีหนาท่ีเพียงการใหคําแนะนําและชวยเหลือนายเรือ ไมมีหนาท่ีทําการแทนนายเรือและการออกคําสั่งให 
นายเรือตองปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับความหมายของการทําการนํารองในระดับสากล  
   2. ภารกิจการนํารองหรือการเปนผูนําทางเรือใหเขา - ออก รองน้ําตาง ๆ ถือเปนภารกิจท่ีสําคัญ
และเปนสากล ในปจจุบันมีเขตทาเรือท่ีบังคับการเดินเรือโดยมีผูนํารอง ไดแก เขตทาเรือกรุงเทพ เขตทาเรือศรีราชา  
เขตทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เขตทาเรือพาณิชยสัตหีบ เปนตน ซ่ึงผูนํารองเปนผูมีความรูเก่ียวกับคุณลักษณะ 
ความปลอดภัยของรองน้ํา การเดินเรือในรองน้ําจํากัด ในท่ีแคบ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการนําทางเรือใหเขา – 
ออกรองน้ําตาง ๆ และเปนเจาหนาท่ีรัฐชวยสอดสองการกระทําผิดกฎหมายไทย    
  3. ผูนํารอง แบงออกเปน 6 ชั้น ดังนี้    
   3.1 ผูนํารองชั้น 2 ค. ทําการนํารองเรือท่ีมีขนาดความยาวตลอดลําไมเกิน 400 ฟุต 
(121.92 เมตร)  
   3.2 ผูนํารองชั้น 2 ข. ทําการนํารองเรือท่ีมีขนาดความยาวตลอดลําไมเกิน 450 ฟุต 
(137.20 เมตร)   
   3.3 ผูนํารองชั้น 2 ก. ทําการนํารองเรือท่ีมีขนาดความยาวตลอดลํา ไมเกิน 500 ฟุต 
(152.44 เมตร)  
   3.4 ผูนํารองชั้น 1 ทําการนํารองเรือท่ีมีขนาดความยาวตลอดลํา ไมเกิน 565 ฟุต (172.26 
เมตร) 
    3.5 ผูนํารองชั้นอาวุโส ทําการนํารองเรือไดทุกขนาด   
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   3.6 ผูเชี่ยวชาญการนํารอง เปนผูนํารองชั้นอาวุโสซ่ึงไดทําการนํารองมาแลวเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา 10 ป นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูนํารองชั้น 2 ค.    
  4. คค. จึงไดยกรางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูนํารอง พ.ศ. …. เพ่ือแกไข
ปรับปรุงคุณสมบัติของผูสมัครเปนผูนํารอง ชั้น 2 ค. และแกไขเพ่ิมเติมหนาท่ีของผูนํารอง เพ่ือใหมีความสอดคลองกับ
หนาท่ีของผูนํารองตามมาตรฐานสากลและท่ีปฏิบัติงานอยูจริงในปจจุบัน อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของผูนํารอง
เพียงพอตามความจําเปนและความตองการของประเทศ อันจะเปนการสงเสริมเศรษฐกิจการขนสงทางน้ําของประเทศ
ใหมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ไดนํารางกฎกระทรวงดังกลาวไปดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นแลว ปรากฏ
วา ผูเก่ียวของและประชาชนผูมีสวนไดเสียเห็นดวยในหลักการของรางกฎกระทรวงดังกลาว   
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  1. กําหนดคุณสมบัติผูสมัครเปนผูนํารองชั้น 2 ค. ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้    
    1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือไทย หรือกองทัพเรือ
ตางประเทศ หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ใดวิชาหนึ่งทางวิทยาการเดินเรือ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. รับรอง   
   1.2 ตองไดรับประกาศนียบัตรสําหรับผูทําการในเรือฝายเดินเรือ ในชั้นไมต่ํากวา
ประกาศนียบัตรแสดงความรูความสามารถนายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาดหารอยตันกรอสหรือ
มากกวา หรือประกาศนียบัตรชั้น 3 (ตนหนท่ีสอง) ตามขอบังคับเก่ียวกับการสอบความรูของผูทําการในเรือตาม
กฎหมายการเดินเรือในนานน้ําไทย หรือชั้นประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีเทียบเทา   
   1.3 ตองดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ หรือตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทามาแลว  
ไมนอยกวาหนึ่งป หรือปฏิบัติหนาท่ีนายเรือ (MASTER) มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป หรือตําแหนงตนเรือมาแลว 
ไมนอยกวาสองป หรือตําแหนงนายเรือและตนเรือรวมกันไมนอยกวาสองป   
   1.4 ตองมีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ แตไมเกินสี่สิบหาปบริบูรณในวันรับสมัคร และ  
มีคุณสมบัติท่ัวไปครบถวนท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญได ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน   
  2. กําหนดใหผูนํารองท่ีทําการนํารองจะตองแนะนํานายเรือใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
เดินเรือในนานน้ําไทย กฎหมายวาดวยการปองกันเรือโดนกัน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด และกําหนด
นิยามคําวา “ทําการนํารอง” ใหหมายความวา เขาทําหนาท่ีชวยเหลือนายเรือเฉพาะในเรื่องการเดินเรือ และ 
การบังคับเรือใหเคลื่อนเดินไปอยางปลอดภัยในเขตทาหรือนานน้ําซ่ึงบังคับใหเปนเขตท่ีตองเดินเรือโดยมีผูนํารอง  
โดยนายเรือรับรูและเห็นชอบดวย กับคําบอกหรือคําแนะนําของผูนํารอง   
  3. กําหนดใหผูนํารองทุกคนท่ีทําการนํารองเรือลําใด ตองใชความระมัดระวังและพยายามใหมาก
ท่ีสุดท่ีจะหลีกเลี่ยง หรือปองกันมิใหเกิดอันตราย หรือเสียหายแกเรือลํานั้นหรือเรือลําอ่ืน หรือแกทรัพยสิ่งของ              
อยางใด ๆ โดยแนะนํานายเรือใหกระทํา หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ เพ่ือปองกันความเสียดายดังกลาว แตนายเรือ
ยังคงมีอํานาจท่ีจะระงับหรือไมปฏิบัติตามคําบอก หรือคําแนะนําของผูนํารองก็ได   
 
4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
   1. กําหนดใหการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด ไดแก (1) ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา  (2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                         
(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ (4) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (เดิมกําหนดเพียง (2) – (4) 
เทานั้น)  
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  2. แกไขอํานาจของสภาสถาบัน โดยใหสภาสถาบันมีอํานาจอนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา  (เดิม มีอํานาจอนุมัติการใหปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทานั้น)  
   ท้ังนี้ รางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติอนุมัติหลักการและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว เปนการแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เพ่ือกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการสามารถจัดการศึกษาสาย
อาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษาไดเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหเปนทางเลือก
แกเด็กและเยาวชนในการศึกษาตอจากระดับประถมศึกษาตามความสนใจและความถนัดของตน โดยนักเรียนรุนแรก
จะจบการศึกษาในป 2563 จํานวน 186 คน ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษารวม 8 แหง ไดแก วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลําพูน จังหวัดลําพูน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพนาแก จังหวัดนครพนม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร วิทยาลัยการ
อาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย ขอ 8.3 พัฒนา
อาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0   
 
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองท่ีจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. …. 
และรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ….             
รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ
ในทองท่ีจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. …. และรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองท่ี
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
เสนอ และใหดําเนินการตอไปได   
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา   
  1. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองท่ีจังหวัด              
บึงกาฬ พ.ศ. …. กําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองท่ีจังหวัดบึงกาฬ ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี 1 
(อําเภอเมืองบึงกาฬ) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี 2 (อําเภอปากคาด) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี 3 (อําเภอบุงคลา) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี 4                 
(อําเภอโซพิสัย) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี 5 (อําเภอพรเจริญ) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี 6 และพ้ืนท่ีบริเวณท่ี 7 (อําเภอเซกา)   
   2. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองท่ีจังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. …. ปรับปรุงการกําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองท่ีจังหวัดภูเก็ต ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี 1 
(ตําบลกะรน อําเภอเมืองภูเก็ต) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี 2 และพ้ืนท่ีบริเวณท่ี 3 (ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต) พ้ืนท่ี
บริเวณท่ี 4 (ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี 5 ถึง พ้ืนท่ีบริเวณท่ี 10 (ตําบลปาตอง อําเภอกระทู)   
 
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดประเภทเรือและขนาดเรือ และลักษณะของส่ิงท่ีจะบรรทุกสําหรับเรือสนับสนุน
การประมง พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดประเภทเรือและขนาดเรือ และลักษณะ
ของสิ่งท่ีจะบรรทุกสําหรับเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  คค. เสนอวา   
  1. โดยท่ีมาตรา 5 ขอ 6/3 แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย    
พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 บัญญัติใหประเภท
และขนาดของเรือสนับสนุนการประมง และลักษณะของสิ่งของท่ีจะบรรทุกหรือใหการสนับสนุนเปนไปตามท่ีกําหนด
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ในกฎกระทรวง และมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนด
แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม               
มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดกิจการอ่ืน    
   2. ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการกองเรือไทยท่ีเก่ียวของกับการประมง คค. จึงยก             
รางกฎกระทรวงกําหนดประเภทเรือและขนาดเรือ และลักษณะของสิ่งท่ีจะบรรทุกสําหรับเรือสนับสนุนการประมง 
พ.ศ. …. ข้ึน ซ่ึงจะเปนมาตรการใหกรมเจาทาและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถติดตามควบคุม เฝาระวังมิใหมีการนํา
เรือสนับสนุนการประมงไปใชทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมายเพ่ือเปนการปองกันมิใหเรือท่ีเจาของเรือแจงวา
จม สูญหาย จาย หรือโอนใหผูอ่ืนโดยไมสามารถแสดงหลักฐาน ไมสามารถติดตามไดวาเรืออยูท่ีใด กลับเขาสูระบบ
ฐานขอมูลกองเรือประมงไดอีก อันเปนมาตรการสนับสนุนการปองกันการทําประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย อันจะ
เปนผลดีตอการประมงของประเทศโดยรวม ท้ังนี้ คค. โดยกรมเจาทา ไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น              
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนผูมีสวนไดเสียแลวเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 ณ กรมเจาทา 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูเขารวมประชุมเห็นดวยในหลักการของรางกฎกระทรวงฉบันนี้ จึงไดเสนอรางกฎกระทรวง
ดังกลาวมาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  1. กําหนดใหเรือท่ีจดทะเบียนเปนเรือกลเดินทะเลท่ีมีขนาดตั้งแตสามสิบตันกรอสข้ึนไปท่ีกําหนด
ประเภทการใชเรือไววาเปนเรือบรรทุกสินคาหองเย็น น้ํามันเพ่ือการประมงน้ําจืด น้ําจืดเพ่ือการประมง และ
ผลิตภัณฑน้ํามัน เปนเรือสนับสนุนการประมง    
   2. กําหนดยกเวนใหเรือบรรทุกผลิตภัณฑน้ํามันเตาซ่ึงมีการระบุในใบอนุญาตใชเรือวาเปนเรือ
บรรทุกผลิตภัณฑน้ํามันเตาเปนการเฉพาะ เรือบรรทุกผลิตภัณฑน้ํามันซ่ึงมีการทําสัญญาโดยตรงกับบริษัทน้ํามันใน
ประเทศไทยใหเปนผูจัดสงผลิตภัณฑน้ํามัน ระหวางคลังน้ํามันในประเทศไทย หรือขนสงผลิตภัณฑน้ํามันระหวางคลัง
น้ํามันในประเทศไทยกับตางประเทศ ในชวงเวลาท่ีสัญญาระหวางบริษัทน้ํามันกับเรือบรรทุกผลิตภัณฑน้ํามันยังมีผล
ใชบังคับ และเรือของหนวยงานของรัฐ ไมเปนเรือสนับสนุนการประมง  
 
7. เรื่อง รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครอง
ส่ิงแวดลอม ในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ความเห็นของกระทรวงคมนาคมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได   
   ท้ังนี้ รางประกาศฯ ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ เปนการปรับปรุงแผนท่ี
หมายเลข 1/2 ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 เนื่องจากการจําลองสีจําแนก
พ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามแผนท่ีหมายเลข 1/2 ดังกลาว ไมสอดคลองกับ           
การจําลองสีจําแนกพ้ืนท่ีของท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอยตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ซ่ึงคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดเห็นชอบดวยแลว  
   สาระสําคัญของรางประกาศ  
    ใหยกเลิกแผนท่ีหมายเลข 1/2 ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม             
เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 
2560 และใหใชแผนท่ีหมายเลข 1/2 ทายรางประกาศนี้แทน  
     
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคัดคาน การถอดถอน การส้ินสภาพ และ             
การเพิกถอนผูไกลเกล่ีย พ.ศ. ….  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคัดคาน 
การถอดถอน การสิ้นสภาพ และการเพิกถอนผูไกลเกลี่ย พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  1. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการคัดคานผูไกลเกลี่ย การพิจารณาคําคัดคานของ         
นายทะเบียน และการมีคําสั่งใหคูกรณีตกลงแตงตั้งผูไกลเกลี่ยคนอ่ืนเพ่ือทําหนาท่ีแทนผูไกลเกลี่ยซ่ึงถูกคัดคาน  
   2. กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอถอดถอน การพิจารณาคําขอถอดถอน
ของนายทะเบียนตองตรวจสอบขอเท็จจริงและรับฟงคําชี้แจงของผูไกลเกลี่ยโดยเร็ว เม่ือปรากฏขอเท็จจริงจากการ
พิจารณาวามีเหตุอันสมควรใหนายทะเบียนมีคําสั่งถอดถอนผูไกลเกลี่ย พนจากหนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งในการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทนั้น รวมท้ังมีคําสั่งใหคูกรณีตกลงแตงตั้งผูไกลเกลี่ยคนใหมเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นตอไป  
  3. กําหนดหลักเกณฑการสิ้นสภาพผูไกลเกลี่ย และการเพิกถอนการเปนผูไกลเกลี่ย ใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562 การพิจารณาและมีคําสั่งใหผูไกลเกลี่ยสิ้นสภาพหรือถูกเพิกถอน
การเปนผูไกลเกลี่ย รวมท้ังการจําหนายชื่อออกจากบัญชีผูไกลเกลี่ย พรอมใหนายทะเบียนแจงผลการพิจารณาไปยัง             
ผูไกลเกลี่ยโดยเร็ว  
 
9.  เรื่อง รางระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการรางระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย 
แลวดําเนินการตอไปได     
   2. รับทราบรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการจัดทํารางระเบียบฯ ตามขอ 1. ไดภายใน 90 วันนับ
แตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ใชบังคับ ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ   
  สาระสําคัญของรางระเบียบ   
  1. กําหนดใหการสรรหาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีมีคณะกรรมการสรรหาครบถวนตามมาตรา 9 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และหากมีเหตุจําเปนใหคณะกรรมการสรรหาขยาย
ระยะเวลาไดอีกไมเกิน 60 วัน   
  2. กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดําเนินการรับสมัครบุคคลท่ีสมควร
ไดรับเลือกเปนประธานกรรมการไมนอยกวา 3 รายชื่อ หรือรับสมัครบุคคลท่ีสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 2 เทาของจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาว    
  3. กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับเลือกเปนประธานกรรมการ หรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562    
  4. กําหนดใหเม่ือคณะรัฐมนตรีแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามจํานวนท่ี
กําหนดตามกฎหมายแลว ใหคณะกรรมการสรรหาสิ้นสุดลง   
  5. กําหนดใหเม่ือคณะกรรมการสรรหาสิ้นสุดลง และกรณีมีเหตุใหตองสรรหาประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเริ่มดําเนินการสรรหากอนครบวาระของประธานกรรมการ หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุด
เดิมเปนระยะเวลาไมนอยกวา 90 วัน หรือภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพน
จากตําแหนงกอนครบวาระ  
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  6. กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามระเบียบนี้ และ  
ใหประธานกรรมการสรรหามีอํานาจตีความ และวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
10. เรื่อง   ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง มาตรการพิเศษเพ่ือขับเคล่ือน SMEs  
สูยุค 4.0 (มาตรการดานการเงิน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
(Local  Economy Loan) และโครงการ Transformation Loan เสริมแกรง (Soft Loan เพ่ือปรับเปลี่ยน
เครื่องจักร ระยะท่ี 2) ภายใตมาตรการพิเศษเพ่ือขับเคลื่อน SMEs สูยุค 4.0 (มาตรการดานการเงิน) โดยขอกําหนด
ระยะเวลาเริ่มรับคําขอกูในวันท่ี  19 ธันวาคม 2562 และสิ้นสุดรับคําขอกูภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 หรือจนกวา
จะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ  แลวแตระยะเวลาใดจะถึงกอน  ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลา
โครงการสินเชื่อเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ( Local  Economy Loan) และโครงการ Transformation Loan 
เสริมแกรง (Soft Loan เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะท่ี 2)   ภายใตมาตรการพิเศษเพ่ือขับเคลื่อน SMEs สู 4.0 
(มาตรการดานการเงิน) โดยขอกําหนดระยะเวลาเริ่มรับคําขอกูในวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 และสิ้นสุดรับคําขอกู
ภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 หรือจนกวาจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ   แลวแตระยะเวลาใดจะถึงกอน     
ซ่ึงโครงการท้ังสองโครงการส้ินสุดรับคําขอกูภายในวันท่ี 18 ธันาคม 2562 
  2. โครงการท้ังสองโครงการเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2560         
ท่ีเห็นชอบโครงการ  และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 ท่ีเห็นชอบในหลักการการปรบัปรุง
รายละเอียดการดําเนินงานโครงการและการขยายระยะเวลาดําเนินโครงการออกไปอีก 1 ป โดยท้ังสองโครงการมี
รายละเอียดสรุปได  ดังนี้  
   2.1 โครงการสินเชื่อเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน  (Local Economy Loan)  มีวัตถุประสงค 
เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน  ลงทุน  ขยาย  ปรับปรุงกิจการใหกับผูประกอบการ SMEs ท่ีเปนบุคคลธรรมดาและ              
นิติบุคคลในกลุมท่ีดําเนินธุรกิจเกษตรกรแปรรูป (อาหารและไมใชอาหาร) ธุรกิจเก่ียวกับการทองเท่ียว (หรือธุรกิจ
ทองเท่ียวชุมชน  ธุรกิจเก่ียวเนื่องการทองเท่ียว  ธุรกิจท่ีตั้งอยูในหมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรค)  ผูประกอบการใหม
หรือมีนวัตกรรม (หรือธุรกิจผลิตหรือบริการอ่ืน ๆ)และกลุมธุรกิจคาสง  คาปลีก  วงเงินสินเชื่อเปาหมาย 50,000  
ลานบาท  ระยะเวลาการกูยืมสูงสุดไมเกิน 7 ป  รัฐบาลชดเชยสวนตางอัตราดอกเบี้ยใหแกธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยในอัตรารอยละ 2 ตอปใน 3 ปแรก  รวมท้ังสิ้นไมเกิน 3,000 บาท  โดยผล
การดําเนินงาน ณ วันท่ี 15 พฤศจกิายน 2562 มียอดเบิกจาย 27,562.07 ลานบาท ซ่ึงธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยเห็นวาโครงการนี้ยังจะมีความจําเปนและเปนประโยชนในการลดตนทุนทาง
การเงินของผูประกอบการ SMEs โดยเฉพาะในปจจุบันท่ีการลงทุนการจับจายใชสอยยังอยูในระดับสูงตัวเนื่องจาก
ความไมม่ันใจในการลงทุนของผูประกอบการ SMes จึงขอขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก 1 ป  
   2.2 โครงการ  Transformation Loan เสริมแกรง (Soft Loan เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
ระยะท่ี 2)   มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเงินลงทุนเพ่ือลงทุน  ขยาย ปรับปรุง  กิจการ  ควบคูกับเงินทุนหมุนเวียนใหกับ
ผูประกอบการ SMEs ท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุนเกินกวารอยละ 50 ของทุน              
จดทะเบียน) ในกลุมธุรกิจ S - Curve ท่ีตองการยกระดับ  ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี  วงเงินสินเชื่อเปาหมาย 20,000 
ลานบาท  ระยะเวลาการกูยืมสูงสุดไมเกิน 7 ป  รัฐบาลชดเชยสวนตางอัตราดอกเบี้ยใหกับธนาคารออมสิน กรณี
ธนาคารออมสินใหสินเชื่อกับผูกู   ในอัตรารอยละ 2 ตอป รวมท้ังสิ้นไมเกิน 420 ลานบาท  และชดเชยสวนตางอัตรา
ดอกเบี้ยใหกับธนาคารออมสิน  กรณีใหสินเชื่อใหกับธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ไมเกินรอยละ 2.5 
ตอป  รวมท้ังสิ้นไมเกิน2,975 ลานบาท  โดยผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 15 พฤศจกิายน 2562 มียอดเบิกจาย 
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4,446.07 ลานบาท  ซ่ึงธนาคารออมสินเห็นวาโครงการนี้มีวงเงินโครงการคงเหลือเปนจํานวนมาก และยังมี
ผูประกอบการ SMEs แสดงความจํานงขอใชสินเชื่อในโครงการอยางตอเนื่อง  จึงขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ
ไปอีก 1 ปโดยสิ้นสุดรับคําขอกูภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 หรือจนกวาจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ
แลวแตระยะเวลาใดจะถึงกอน  และเบิกจายสินเชื่อใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 สําหรับหลักเกณฑ
และเง่ือนไขอ่ืน ๆ  คงเดิม 
 
11. เรื่อง  ขอความเห็นชอบกรอบโครงสรางศูนยบัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา
วิกฤติน้ํา  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบกรอบโครงสรางศูนยบัญชาการเฉพาะกิจและ
แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาวิกฤติน้ํา ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) เสนอ แลวมีมติ ดังนี้  
  1. รับทราบกรอบโครงสรางศูนยบัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา
วิกฤตน้ําตามท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเสนอ  โดย
ในสวนของงบประมาณใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีให สทนช. ใชจายจากงบประมาณรายจาย
ประจําป ท้ังนี้ หากไมเพียงพอเห็นควรให สทนช. พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป  หรือโอนงบประมาณรายจาย โอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากโครงการ/รายการท่ี
ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค  และมีงบประมาณเหลือจาย และ/หรือรายการท่ีหมดความจําเปนแลวแตกรณี เพ่ือมา
สมทบในการดําเนินการตามแผนของศูนยบัญชาการเฉพาะกิจเปนลําดับแรก  
  2. ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติประสานการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยาง
ใกลชิด  เพ่ือใหการดําเนินการสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือใหสามารถดําเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเกิดประโยชนตอประชาชนสวนรวม  และใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติรับความเห็นของ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สทนช. ในฐานะฝายเลขานุการ กนช. รายงานวา  
  1. ในชวงระยะเวลาท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน  ประเทศไทยประสบปญหาท้ังภาวะน้ําแลงและภาวะ
น้ําทวมซ่ึงสงผลกระทบในหลายพ้ืนท่ี  รัฐบาลพรอมดวยภาคสวนตาง ๆ ไดใหความชวยเหลือและแกไขปญหามิให
ประชาชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากปญหาวิกฤตน้ําโดยการเฝาระวังและแจงเตือนภัย  ตลอดจนมีมาตรการ
ปองกันและบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนโดยมีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) ในฐานะหนวยงานหลักจัดการภัยพิบัติรวมถึงปญหาวิกฤตน้ํา  ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับระดับการจัดการสาธารณภัยตามแผนฯ  ซ่ึงแบงสาธารณภัย
ออกเปน 4 ระดับ คือ สาธารณภัยขนาดเล็ก  สาธารณภัยขนาดกลาง  สาธารณภัยขนาดใหญ  และสาธารณภัย
ขนาดรายแรงย่ิง  และพิจารณายกระดับสาธารณภัยตามขนาดพ้ืนท่ีประสบภัย  จํานวนประชากรท่ีไดรับความ
เดือดรอน  หรือความสามารถในการรับมือเผชิญเหตุดวยทรัพยากรท่ีแตละพ้ืนท่ีมีอยูเปนหลัก  ในการนี้  เพ่ือให
ประชาชนรูเทาทัน  สามารถเตรียมการรับมือกับปญหาวิกฤตน้ําท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ  จําเปนตอง
บูรณาการและใหมีขอมูลทุกดานท่ีเพียงพอตอการตัดสินใจใชมาตรการในแตละระดับไดอยางเหมาะสมย่ิงข้ึน 
  2. สนทช. ในฐานะฝายเลขานุการ กนช. ไดจัดทํากรอบโครงสรางศูนยบัญชาการเฉพาะกิจและ
แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาวิกฤติน้ําเสนอ กนช. ซ่ึงในคราวประชุม กนช. ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 12 
กันยายน 2562 ไดมีมติเห็นชอบกรอบโครงสรางศูนยบัญชาการเฉพาะกิจและกองอํานวยการน้ําแหงชาติ                   
(War Room) โดยใหมีโครงสรางถาวรใน สนทช. และตอมาในการประชุม กนช. ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี                 
20 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบให สทนช. ดําเนินการตอไป 
  3. กรอบโครงสรางศูนยบัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาวิกฤติน้ํา
มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้  



 

 

11 

   3.1 ปจจุบัน สทนช. ทําหนาท่ีเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ
ประเทศท้ังระบบ  ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 และแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 – 
2580) โดยในการทําหนาท่ี สทนช. ตองพิจารณาขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสถานการณวิกฤตน้ําดวย เชน 
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เปนตน ท้ังนี้ การบริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติจําเปนตองกําหนดองคกรหรือ
ผูรับผิดชอบเพ่ือทําหนาท่ีในสวนตาง ๆ เอาไวเปนการลวงหนา  เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือกับ
สถานการณน้ําและลดความซํ้าซอนในการทํางาน  ดังนั้น การจัดทํากรอบโครงสรางศูนยบัญชาการเฉพาะกิจและ
แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาวิกฤติน้ํารวมถึงโครงสรางกองอํานวยการน้ําแหงชาติ  โดยมี สทนช. เปนฝาย
เลขานุการถาวรท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน  จึงมีความจําเปนและสําคัญเรงดวนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ
ประเทศ 
   3.2 กรอบโครงสรางขององคกรภายใตศูนยบัญชาการเฉพาะกิจและองคประกอบ  
    3.2.1 กําหนดโครงสรางตามระดับสาธารณภัยดานน้ําท่ีเกิดข้ึน 3 ระดับ ดังนี้ 
     1) ระดับ1 ภาวะสถานการณมีแนวโนมความรุนแรงเพ่ิมข้ึน และ                
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีความรุนแรงในพ้ืนท่ีมากกวารอยละ 10 ของระดับภาค 
     2) ระดับ 2 ภาวะรุนแรง (หรือคาดวาจะรุนแรง)  และคาดวา                      
จะมีผลกระทบตอประเทศไทยและมีแนวโนมความรุนแรงสูงข้ึนในพ้ืนท่ีมากกวารอยละ 30 ของระดับภาค และ/หรือ
อาจจะกอใหเกิดผลกระทบ/ความเสียหายในบริเวณกวาง 
     3) ระดับ 3 ภาวะวิกฤติ  (หรือคาดวาจะเกิดวิกฤติ)  และคาดวา               
จะมีผลกระทบกับประเทศไทยและมีแนวโนมความรุนแรงสูงข้ึน ในพ้ืนท่ีมากกวารอยละ 60 ของระดับภาค  และ/
หรืออาจจะกอใหเกิดผลกระทบ/ความเสียหายในบริเวณกวาง 
    3.2.2 กรอบโครงสรางฯ มีรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงสราง องคประกอบ หนาท่ีและอํานาจท่ีสําคัญ 

ระดับ 3 

(วิกฤติหรือคาดวา

จะวิกฤติ 

ศูนยบัญชาการ

เฉพาะกิจ 

ผูบัญชาการ : นายกรัฐมนตร ี (1) ควบคุม สั่งการ บัญชาการ และอํานวยการแกไข

ปญหาวิกฤตินํ้าเปนการช่ัวคราว จนกวาปญหาวิกฤตินํ้าจะ

ผานพนไป 

(2) ออกคําสั่งเพ่ือการปองกันแกไข ควบคุม ระงับ หรือ

บรรเทาผลรายจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดอยาง

ทันทวงทีและประกาศคําสั่งดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 

(3) บัญชาการรวมกับกองบัญชาการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) ในกรณีท่ีเปนสาธารณภัย

ดานทรัพยากรนํ้าหรือวิกฤตินํ้า 
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ระดับ 2 

(รุนแรงหรือคาดวา

จะรุนแรง) 

กองอํานวยการน้ํา

แหงชาติ 

ผูอํานวยการ :รองนายกรัฐมนตรีท่ี

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

รองผูอํานวยการ : เลขาธิการ 

สทนช.  

แบงการทํางานเปน 4 กลุม ไดแก  

(1) กลุมอํานวยการในภาวะวิกฤติ 

(2) กลุมคาดการณในภาวะวิกฤติ 

(3) กลุมบริหารจัดการนํ้าในภาวะ

วิกฤติ  

(4) กลุมแจงเตือนและประชาสัมพันธ 

ในภาวะวิกฤติ 

(1) บริหารจัดการนํ้าซึ่งอยูในเกณฑวิกฤตินํ้ารุนแรงหรือ

คาดการณวาจะรุนแรง (ระดับ 2)  

(2) ติดตาม วิเคราะหแนวโนม ควบคุม กํากับ ดูแล

สถานการณนํ้า รวมถึงประสานการปฏิบัติกับหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของเพ่ือบริหารจัดการนํ้า เพ่ือ

ประกาศแจงเตือนสถานการณนํ้าตอ บกปภ.ช.  และสราง

การรับรูใหแกสาธารณชน โดยอํานวยการและบูรณาการ

รวมกับ บกปภ.ช. เพ่ือพิจารณาระดับความรุนแรง

สถานการณภาวะวิกฤตินํ้า  

ระดับ 1 

(สถานการณมี

แนวโนมความ

รุนแรงเพ่ิมขึ้น) 

ศูนยอํานวยการน้ํา

เฉพาะกิจ 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการ : เลขาธิการ สทนช.  

รองผูอํานวยการ : รองเลขาธิการ 

สทนช.  

แบงการทํางานเปน 4 กลุม ไดแก  

(1) คณะทํางานอํานวยการ 

(2) คณะทํางานคาดการณ 

(3) คณะทํางานบริหารจัดการนํ้า  

(4) คณะทํางานแจงเตือน และ

ประชาสัมพันธ 

(1) อํานวยการ บริหารจัดการ รวบรวม บูรณาการ

เช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้า  

(2) ติดตาม วิเคราะหแนวโนม ควบคุม กํากับ ดูแล

สถานการณนํ้า รวมถึงประสานการปฏิบัติกับหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของเพ่ือบริหารจัดการนํ้า  

(3) วิเคราะหสถานการณ รายงานกองอํานวยการนํ้า

แหงชาติ แลวแจงเตือนไปยังกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) และหนวยปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ เพ่ือรับทราบขอวิเคราะหคาดการณพ้ืนท่ีเปาหมาย

ในการปฏิบัติการ รวมท้ังแนวโนมความรุนแรงเปนการ

ลวงหนา 

ภาวะปกติ ผูอํานวยการ                 

น้ําแหงชาติ  

(เปนหนวยงาน

ภายใน สทนช.)  

ผูอํานวยการนํ้าแหงชาติ  

(เปนหนวยงานภายใน สทนช.)  

ติดตาม/เฝาระวังสถานการณนํ้าของประเทศ ท้ังภาวะนํ้า

ทวม/นํ้าแลงอยางใกลชิด 

 
   3.3 แนวทางการปฏิบัติงานของศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ  
 
 

แนวทางการปฏิบัติงานของศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ 

 ภาวะสถานการณมีแนวโนมความ

รุนแรงเพ่ิมขึ้น (ระดับ 1) 

 

 ภาวะรุนแรง หรือคาดวาจะรุนแรง 

 (ระดับ 2) 

 

ภาวะวิกฤติ หรือคาดวาจะวิกฤติ 

(ระดับ 3) 

1. ติดตาม เฝาระวัง สภาพอากาศ

สถานการณนํ้าในลํานํ้า อางเก็บนํ้า  

2. บูรณาการ เช่ือมโยงขอมูลจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

3. วิเคราะหสถานการณนํ้าท้ังดานปริมาณ

นํ้าและคุณภาพนํ้าท่ีอาจสงผลใหเกิด

อุทกภัย ภัยแลงและปญหาคุณภาพนํ้าใน

แหลงนํ้าและบูรณาการการทํางานรวมกัน

1. ติดตามเฝาระวังเพ่ือประเมิน

สถานการณและเฝาระวังสถานการณ

ตลอด 24 ช่ัวโมง 

2. ประเมินการแจงเตือนขอมูลขาวสารแก

ประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. อํานวยการรวมกับ กอปภ.ก  

4. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้าผาน

1. ติดตามเฝาระวังเพ่ือประเมิน

สถานการณนํ้าอยางตอเน่ืองตลอดเวลา           

2. บัญชาการรวมกับ บกปภ.ช.  

3. หนวยงานท่ีเก่ียวของประเมินตัดสินใจ

รวมกันเพ่ือเสนอผูบัญชาการสั่งการในการ

บริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติ 

4. การแจงเตือนขอมูลขาวสารให

ประชาชนรับทราบ 
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ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังจาก

สวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยงานทองถ่ิน

และชุมชน 

คณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัด 

5. จัดทําขอมูลเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ

ผานทางชองทางตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

6. ประมวลผลขอมูลเพ่ือนําเสนอไปสูการ

ตัดสินใจยกระดับเปนศูนยบัญชาการ

เฉพาะกิจหรือการประกาศเขาสูภาวะปกติ 

5. จัดทําขอมูลเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ

ผานชองทางตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

 
  4. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและเปนการแกไขปญหาจากการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ในการเตรียมความพรอมปองกันแกไข ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลรายจากความ
เสียหายดานน้ําท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที  ตลอดจนเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน
กรณีเกิดภาวะวิกฤตเพ่ือใหนายกรัฐมนตรีไดมีขอมูลเพียงพอสําหรับประกอบการตัดสินใจพิจารณาตามมาตรา 24 
แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ท่ีบัญญัติใหในกรณีเกิดปญหาวิกฤตน้ําจนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
การดํารงชีวิตของคน สัตว หรือพืช หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐอยางรุนแรง  
ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ  โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูบัญชาการ อํานวยการแกไขปญหา
วิกฤติน้ําเปนการชั่วคราวจนกวาปญหาวิกฤตน้ําจะผานพนไป 
 
12. เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2564  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ี                 
สํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอ และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับขอสังเกตและความเห็นของท่ีประชุม             
4 หนวยงาน [สงป. กระทรวงการคลัง (กค.) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และ
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท. ] เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป ซ่ึงเปนไปตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ               
พ.ศ. 2561 มาตรา 24 (1) ท่ีบัญญัติใหในการจัดทํางบประมาณประจําปให สงป. เปนหนวยงานหลัก โดยรวมกับ กค. 
สศช. และ ธปท. เพ่ือกําหนดนโยบายงบประมาณประจําป ประมาณการรายได วงเงินงบประมาณรายจาย                 
และวิธีการเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีท่ีประมาณการรายไดสูงกวาวงเงินงบประมาณ 
และเม่ือไดดําเนินการแลวใหผูอํานวยการสํานักงบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สงป. รายงานวา จากการประชุมพิจารณากําหนดวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ระหวาง 4 หนวยงาน ประกอบดวย สงป. กค. สศช. และ ธปท. เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2562                    
สรุปสาระสําคัญและมติท่ีประชุมได ดังนี้   
  1. วงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    
    1.1 สมมติฐานทางเศรษฐกิจ    
    เศรษฐกิจไทยในป 2564 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 3.1 – 4.1 โดยไดรับ
ปจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีข้ึนของอุปสงคภาคตางประเทศ ตามแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณ
การคาโลก ในขณะท่ีอุปสงคภายในประเทศยังมีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดี ท้ังการลงทุนภาครัฐท่ีมีแนวโนมขยายตัว
เรงข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของกรอบงบลงทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และการใชจายภาคครัวเรือนท่ีมีแนวโนมขยายตัวใน
เกณฑดีและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราเงินเฟอท่ียังมีแนวโนมอยูในระดับต่ํา และการปรับตัวดีข้ึนของฐานรายไดในระบบเศรษฐกิจ สําหรับเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจในป 2564 ยังมีแนวโนมอยูในเกณฑดี โดยคาดวาอัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 0.7 – 1.7 ในขณะท่ี
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณรอยละ 5.3 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  
   1.2 ประมาณการรายไดรัฐบาล  
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวารัฐบาลจะจัดเก็บรายไดรวมจํานวน 
3,264,200 ลานบาท เม่ือหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร อากรถอนคืนกรมศุลกากร การจัดสรรภาษีมูลคาเพ่ิมให
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องคการบริหารสวนจังหวัด การกันเงินเพ่ือชดเชยภาษีสําหรับสินคาสงออก และการจัดสรรภาษีมูลคาเพ่ิมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม คงเหลือรายไดสุทธิ จํานวน 2 ,777,000 ลานบาท  ซ่ึงมีจํานวนสูงกวา
ประมาณการรายไดสุทธิท่ีกําหนดไว จํานวน 2,731,000 ลานบาท เปนจํานวน 46,000 ลานบาท หรือรอยละ 1.7   
   1.3 นโยบายงบประมาณ วงเงิน และโครงสรางงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564   
    จากสมมติฐานทางเศรษฐกิจและประมาณการรายไดรัฐบาลตามขอ 1.1 และ             
ขอ 1.2 ขางตน และเพ่ือใหการจัดการรายจายภาครัฐสามารถขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบาย
รัฐบาลไดตามเปาหมาย รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินภารกิจของหนวยงานตามกฎหมาย จึง ไดกําหนดนโยบาย
งบประมาณขาดดุลสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 523 ,000 ลานบาท ทําใหมีวงเงินงบประมาณ
รายจาย จํานวน 3,300,000 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ท่ีกําหนดไว 3 ,200 ,000 ลานบาท จํานวน 100 ,000 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 3.1  โดยมี
สาระสําคัญของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 3,300,000 ลานบาท ดังนี้  

หนวย : ลานบาท 
รายการ ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 

 จํานวน +เพ่ิม/-ลด จากป 2562 จํานวน +เพ่ิม/-ลด จากป 
2563 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. วงเงินงบประมาณ
รายจาย  
  - สัดสวนตอ GDP  
   1.1 รายจายประจํา  
         - สัดสวนตอ
งบประมาณ  
   1.2 รายจายเพ่ือ
ชดใชเงินคงคลัง  
         - สัดสวนตอ
งบประมาณ 
   1.3 รายจายลงทุน  
         - สัดสวนตอ
งบประมาณ   
   1.4 รายจายชําระคืน
ตนเงินกู  
        - สัดสวนตอ
งบประมาณ 

3,200,000.0 
 

18.2 
2,392,314.4 

74.8 
 

62,709.5 
 

1.9 
 

655,805.7 
20.5 

 
89,170.4 

 
2.8 

200,000.0 
 
 

119,658.1 
 
 

62,709.5 
 
 
 

6,667.5 
 
 

10,964.9 

6.7 
 
 

5.3 
 
 

100.0 
 
 
 

1.0 
 
 

14.0 

3,300,000.0 
 

17.9 
2,508,000.0 

76.0 
 

-  
 

-  
 

693,000.0 
21.0 

 
99,000.0 

 
3.0 

 

100,000.0 
 
 

115,685.6 
 
 

-62,709.5 
 
 
 

37,194.3 
 
 

9,829.6 

3.1 
 
 

4.8 
 
 

-100.0 
 
 
 

5.7 
 
 

11.0 

2.รายได  
   - สัดสวนตอ GDP  

2,731,000.0  
15.5  

181,000.0  7.1  2,777,000.0  
15.1  

46,000.0  1.7 

3. วงเงินกูเพ่ือชดเชย
การขาดดุล  
   - สัดสวนตอ GDP  

469,000.0 
 

2.7 

19,000.0 4.2 523,000.0 
 

2.8 

54,000.0 11.5 
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4. กรอบวงเงินกูสูงสุด
เพ่ือชดเชยการขาดดุล
ตาม พ.ร.บ.หนี้
สาธารณะ  

711,336.3  48,771.9  7.4  739,200.0  27,863.7  3.9  

5. ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP)  

17,593,200.0 704,000.0 4.2 18,444,700.
0  

851,500.0  4.8  

หมายเหตุ :  1. วงเงินงบประมาณรายจาย จํานวน 3 ,300,000 ลานบาท เทากับกรอบวงเงินตามแผนการคลังระยะ
ปานกลาง (ปงบประมาณ 2564 – 2567) ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 [เรื่อง แผนการ
คลังระยะปานกลาง (ปงบประมาณ 2564 – 2567)]   
        2. งบประมาณรายจายลงทุนและงบประมาณรายจายชําระคืนตนเงินกู มีจํานวนและสัดสวนอยูภายใน
กรอบท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
  2. ขอสังเกตและความเห็นของท่ีประชุม 4 หนวยงาน   
   2.1 การจดัทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ควรเปนการดําเนิน
นโยบายการคลังท่ียืดหยุนและสามารถตอบสนองตอภาวะเศรษฐกิจท่ีอาจไมเปนไปตามท่ีประเมินไวไดอยางทันทวงที   
   2.2 การจัดทํางบประมาณควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมีความทาทายมากข้ึนในระยะ 1 – 2 ปขางหนา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของตลาดแรงงานท่ี
อาจไดรับผลกระทบจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ซ่ึงสงผลใหแรงงานบางสวนถูกทดแทนดวย
เทคโนโลยี และอาจไมสมารถปรับตัวไดดีดังเชนอดีตท่ีผานมาแมเศรษฐกิจในระยะขางหนามีแนวโนมดีข้ึน    
   2.3 การจัดสรรเงินอุดหนุนให อปท. เปนภาระงบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกป ซ่ึงเงินอุดหนุน
บางสวนมีความซํ้าซอน จึงเห็นควรใหมีการพิจารณาทบทวนเงินอุดหนุนสําหรับภารกิจท่ีมอบหมายให อปท. 
ดําเนินการแทนรัฐบาล รวมถึงการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการกันเงินสํารองและการใชจายเงินสะสมของ อปท. 
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให อปท. มีสภาพคลองเกินอยูในระดับสูง สะทอนใหเห็นไดจากเงินฝากของ 
อปท. ในระบบสถาบันการเงินท่ีมีจํานวนมากและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  
 
13. เรื่อง ผลการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) [การยางแหงประเทศไทย 
(กยท.)] เสนอผลการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 [คณะรัฐมนตรีไดมีมติ              
(15 ตุลาคม 2562) เห็นชอบโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 กรอบวงเงินไมเกิน 24 ,278.63 
ลานบาท โดยในสวนคาบริหารโครงการฯ อัตราไมเกินรอยละ 1 จํานวน 234.7 2 ลานบาท เห็นควร ให กยท. ใชจาย
จากกองทุนพัฒนายางพาราในลําดับแรก] สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยในคราวประชุม ครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 
2562 ไดพิจารณาการใชเงินจากกองทุนฯ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562) และอนุมัติงบประมาณ
คาบริหารโครงการฯ จากแหลงเงิน 2 แหลง ดังนี้  

แหลงเงิน 
งบประมาณท่ีใช 

(ลานบาท) 
กลุมเกษตร 

จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

1.1) กองทุนพัฒนายางพารา  โดยถัว
จายจากงบประมาณรายจายประจําป 
2563 ของกองทุนฯ ตามมาตรา 49 (3) 
แหงพระราชบัญญัติการยางแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 รายการเงิน
งบประมาณสํารองเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง 

181.85 เฉพาะเกษตรกรชาวสวนยาง
ท่ีข้ึนทะเบียนไวกับ กยท. 

1,129,336 
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1.2) ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ (สงป.) 

52.87 เกษตรกรชาวสวนยางท่ีไมมี
เอกสารสิทธิท่ีมาแจงขอมูล
พ้ืนท่ีปลูกยางกับ กยท. 

282,681 

รวม 234.72 
ท้ังนี้ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 และขอบังคับคณะกรรมการการยางแหง
ประเทศไทยวาดวยการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา พ.ศ. 2559 ไมสามารถนําเงินกองทุนฯ มาใช
กับเกษตรกรชาวสวนยางท่ีไมมีเอกสารสิทธิท่ีมาแจงขอมูลพ้ืนท่ีปลูกยางกับ กยท.  ซ่ึงตอมา กยท. ไดขอความเห็น
ของ สงป. ในประเด็นการจายเงินประกันรายไดและงบประมาณคาบริหารโครงการฯ ท่ีจะจายใหกับเกษตรกรชาวสวน
ยางท่ีไมมีเอกสารสิทธิท่ีมาแจงขอมูลพ้ืนท่ีปลูกยางกับ กยท. และไมสามารถใชเงินจากกองทุนฯ ได (จากการ
ประสานงานกับ กยท. ทราบวา สงป. พิจารณาแลวเห็นวา หากมีปญหาขอกฎหมายควรหารือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตอไป ดังนั้น กยท. จึงดําเนินโครงการฯ ท้ังหมดโดยใชเงินจากกองทุนฯ เพียงแหลงเดียว ภายใตงบประมาณท้ังสิ้น 
181.85 ลานบาท) 
  2. กษ. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 
1 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินโครงการฯ กํากับดูแล ติดตามการดําเนินงาน และวินิจฉัยประเด็นปญหา พรอมเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับแนวทางการดําเนินโครงการฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค รวมท้ัง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 คณะทํางานกําหนดราคา
กลางอางอิง และคณะทํางานโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 ระดับตําบล เพ่ือกํากับดูแล 
แกไขปญหา และปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวของ 
  3. คณะทํางานกําหนดราคากลางอางอิงไดมีการประชุมเพ่ือกําหนดราคาอางอิง เม่ือวันท่ี                       
25 ตุลาคม 2562 โดยไดกําหนดราคาอางอิงในการประกันรายไดตามชนิดยางและอัตราคาชดเชยรายได ในรอบท่ี 1 
ดังนี ้
      3.1 ยางแผนดิบคุณภาพดี  ใชราคาเฉลี่ยจากสํานักงานตลาดกลางยางพารา (สตก.) จํานวน               
6 แหง ไดแก สตก.จังหวัดสงขลา สตก.จังหวัดสุราษฎรธานี สตก.จังหวัดนครศรีธรรมราช สตก.จังหวัดยะลา สตก.
จังหวัดบุรีรัมย และ สตก.จังหวัดหนองคาย ดังนี้  
 
 

ราคาประกันรายได 
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 
2562) 

ราคากลางอางอิง ราคาชดเชย 

60.00 บาท/กิโลกรัม 38.97 บาท/กิโลกรัม 21.03 บาท/กิโลกรัม 
 
      3.2 น้ํายางสด DRC 100% ใชราคาเฉลี่ยจาก สตก.จังหวัดสุราษฎรธานี และ สตก.จังหวัด
สงขลา ดังนี้ 

ราคาประกันรายได 
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 
2562) 

ราคากลางอางอิง ราคาชดเชย 

57.00 บาท/กิโลกรัม 37.72 บาท/กิโลกรัม 19.28 บาท/กิโลกรัม 
 
      3.3 ยางกอนถวย  DRC 50% ใชราคาเฉลี่ยจาก สตก.จังหวัดบุรีรัมย และ สตก.จังหวัด
หนองคาย ดังนี้ 

ราคาประกันรายได 
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 

ราคากลางอางอิง ราคาชดเชย 
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2562) 
23.00 บาท/กิโลกรัม 16.19 บาท/กิโลกรัม 6.81 บาท/กิโลกรัม 

 
  4. ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดเห็นชอบ
ตามหลักเกณฑ ข้ันตอน การเบิกจายเงินโครงการฯ เชน 
      4.1 กยท. จัดพิมพรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางโครงการฯ จากระบบติดประกาศ ณ ท่ีทําการ
หมูบาน หรือจุดศูนยรวมชุมชนหมูบาน หลังจากนั้นมอบรายชื่อดังกลาวใหคณะทํางานโครงการฯ ระดับตําบล                
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบขอมูลเกษตรกรชาวสวนยางและระบุผลรับรองหรือไมรับรอง 
      4.2 กยท. จัดพิมพผลการพิจารณาตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางติดประกาศ               
ณ ท่ีทําการหมูบาน หรือจุดศูนยรวมชุมชนหมูบาน หลังจากนั้นนําผลประมวลขอมูลเกษตรกรชาวสวนยางท่ีผานการ
รับรองสงใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีไมผานการรับรอง สามารถยื่นอุทธรณ              
ตอคณะทํางานโครงการฯ ระดับตําบล และกรณีไมผานการรับรองจากคณะทํางานโครงการฯ ระดับตําบล สามารถยื่น
อุทธรณตอคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ 
      4.3 ธ.ก.ส. ดําเนินการตรวจสอบขอมูลบัญชีธนาคารของเกษตรกรใหถูกตองและโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารของเกษตรกร 
  5.การจายเงินประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 งวดท่ี 1 (วันท่ี 1 – 15 
พฤศจิกายน 2562)  ณ วันท่ี 20 พฤศจกิายน 2562 กยท. สงขอมูลให ธ.ก.ส. และมีการดําเนินการ (จากเปาหมาย 
1,711,252 ราย) ดังนี้  

สงขอมูลให ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. จายเงินแลว 
เกษตรกรชาวสวนยาง 

และคนกรีด (ราย) 
พ้ืนท่ี (ลานไร) 

วงเงินจาย 
(ลานบาท) 

เกษตรกร 
(ราย) 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

640,300 7.12 5,515.48 495,930 
(รอยละ 77.45) 

2,834.55 
(รอยละ 51.39) 

  ในสวนของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีเขารวมโครงการ แตยังไมไดรับการจายเงินประกันรายได            
งวดท่ี 1 ในวันท่ี 1 – 15 พฤศจกิายน 2562 เนื่องจากอยูในข้ันตอนการตรวจรับรองสิทธิเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการประกันรายไดตามขอกําหนดของโครงการ และเปนการปองกันการทุจริต 
เพ่ือใหมีการใชงบประมาณของรัฐอยางรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเม่ือผานการตรวจรับรองสิทธิเรียบรอยแลว            
จะดําเนินการเรงจายเงินประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 งวดท่ี 1 ใหครบเปาหมายทันที 
 
14. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ครั้งท่ี 5/2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ                  
ครั้งท่ี 5/2562 (กนป.) ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติเสนอดังนี ้
  ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ (กนป.) ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี              
27 ธันวาคม 2562 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 
  1. กนป. มีมติเห็นชอบการดําเนินการ 4 เรื่อง ดังนี้ 
 

เรื่อง มติ กนป. 
1.1 การปรับแผนการ
ดําเนินการตาม
มาตรการใชน้ํามัน
ปาลมดิบเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟา 

เห็นชอบการปรับแกไขขอความในสรุปมติการประชุม กนป.  ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการจัดซ้ือ
น้ํามันปาลมดิบเปนไปดวยความเรียบรอยตามระเบียบจัดซ้ือจัดจางของการไฟฟาฝายผลิต   
แหงประเทศไทย (กฟผ.) และสามารถดําเนินการตามแผนสงมอบน้ํามันปาลมดิบ ดังนี ้
1.1.1 สรุปมติการประชุม กนป. ครั้งท่ี 2/2562 (แกไขเพ่ิมเติม) เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2562 [คณะรัฐมนตรีมีมติ (18 มิถุนายน 2562) รับทราบ] แนวทางการดูดซับน้ํามันปาลมดิบ 
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(เพ่ิมเติม) แกไขจาก “ผูขายจัดสงน้ํามันปาลมดิบ ณ คลังน้ํามันปาลมดิบ จังหวัดสุราษฎรธานี 
ภายใน 30 วัน  (ปฏิทิน) หลังจากลงนามสัญญาซ้ือขายเรียบรอยแลว ...” เปน “ผูขายจัดสง
น้ํามันปาลมดิบ ณ คลังน้ํามันปาลมดิบ จังหวัดสุราษฎรธานี ภายในระยะเวลาตามสัญญาซ้ือ
ขายน้ํามันปาลมดิบกับ กฟผ. ...” 
1.1.2 สรุปมติการประชุม กนป. ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2562  
[คณะรัฐมนตรีมีมติ (27 สิงหาคม 2562) รับทราบ] การใชน้ํามันปาลมดิบเพ่ือผลิตไฟฟา แกไข
จาก “...ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ภายใน 2 สัปดาห” เปน “...ใหแลวเสร็จโดยเร็ว” 

1.2 การขอขยาย
ระยะเวลาดําเนินการ
ติดตั้งเครื่องวัด
ปริมาณน้ํามัน 
ปาลมดิบ 

เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดําเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ํามันปาลมดิบ   
ตามมติ กนป. ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 จากเดิม  กําหนดใหแลวเสร็จ
ภายใน 2 เดือน  เปน ใหแลวเสร็จ ภายใน 6 เดือน  นับจากวันท่ีกรมการคาภายในไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ 

1. 3 การทบทวน
มาตรการบริหารการ
นําเขาสินคาน้ํามัน
ปาลมและน้ํามันเนื้อ
ในเมล็ดปาลม 

1.3.1 เห็นชอบใหคงมาตรการบริหารการนําเขาน้ํามันปาลมและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลม
ตามความตกลง การเกษตรภายใตองคการการคาโลก ( WTO) สําหรับภาษีในโควตาและ             
ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน ( AFTA) ซ่ึงกําหนดใหองคการคลังสินคาเปนผูนําเขาแต
เพียงผูเดียว 
1.3.2 เห็นชอบการทบทวนมาตรการบริหารการนําเขาสินคาน้ํามันปาลมและน้ํามันเนื้อใน
เมล็ดปาลมนอกโควตา WTO สําหรับการข้ึนทะเบียนเปนผูนําเขาน้ํามันปาลมและน้ํามันเนื้อ
ในเมล็ดปาลมนอกโควตา WTO จากเดิม กําหนดใหข้ึนทะเบียนเพียงครั้งเดียวโดยไมกําหนด
วันหมดอายุ เปน  กําหนดใหข้ึนทะเบียนเปนผูนําเขากับกรมการคาตางประเทศเปนรายป 
เพ่ือใหสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะปจจุบันของผูนําเขาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.3 มอบหมายกรมการคาตางประเทศแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเกี่ยวของตอไป 

1.4 แนวทางการ
กําหนดดานนําเขาและ
นําผานสินคาน้ํามัน
ปาลมและน้ํามันเนื้อใน
เมล็ดปาลม 

1.4.1 เห็นชอบกําหนดดานนําเขาและนําผานสินคาน้ํามันปาลมฯ ดังนี้ 
        1.4.1.1 ดานนําเขาสินคาน้ํามันปาลมฯ 3 ดาน ไดแก ดานศุลกากรมาบตาพุด 
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ และสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง 
        1.4.1.2 ดานนําผานสินคาน้ํามันปาลม ดานตนทาง 1 ดาน คือ สํานักงานศุลกากร
ทาเรือกรุงเทพ และกําหนดดานปลายทางสําหรับการนําผานน้ํามันปาลมฯ ไปยังแตละ
ประเทศ ดังนี้ 1) กําหนดดานศุลกากรจันทบุรี เปนดานปลายทางไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา 
2) กําหนดดานศุลกากรหนองคาย เปนดานปลายทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และ 3) กําหนดดานศุลกากรแมสอดเปนดานปลายทางไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน
มา 
1.4.2 มอบหมายกระทรวงพาณิชยและกระทรวงการคลังออกกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
บังคับใชตอไป 

  2. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาแลวเห็นควรรับทราบตามท่ี 
กนป. เสนอ เพ่ือพิจารณามอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของไปปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป 
 
15.  เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะท่ี 2 ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
เสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะท่ี 2 ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2560 
มอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ กําหนดกรอบเวลาและเรงรัดการดําเนินกิจกรรมภายใต     
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แผนฯ ระยะท่ี 2 ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2562 จากรายงานดังกลาวพบวา หนวยงานสวนใหญไดมีการดําเนินการ
เปนไปตามแผน สงผลใหการพัฒนาบริการภาครัฐโดยรวมดียิ่งข้ึน ดังนี้ 
  1. ผลการดําเนินงานตามแผนฯ ระยะท่ี 2 
 

หัวขอ ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
แผนงานท่ี 1 

การปรับปรุงคูมือ 
สําหรับประชาชน ระยะท่ี 2 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชน เพ่ือใหสวน
ราชการสามารถปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชนใหมีมาตรฐานเดียวกัน ลดความ
ซํ้าซอน และเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนท่ีปรับปรุงใหมในระบบศูนยรวมขอมูลเพ่ือ
ติดตอราชการ (www.info.go.th) 
• การปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชน สามารถปรับลดจํานวนคูมือสําหรับประชาชน 
จาก 700 ,000 กวารายการ เหลือ 2 ,115 รายการ ซ่ึงเปนคูมือกลางท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกันท้ังประเทศ รวมถึงปรับปรุงคูมือเหลานั้นใหอยูในรูปแบบท่ีเขาใจงาย 
(Infographic) ซ่ึงงายตอการเขาใจ จํานวน 454 รายการ 
• การพิจารณาลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ โดยพบวาสามารถลด
ระยะเวลารอคอยและข้ันตอนท่ีไมจําเปนในการใหบริการลงไดรวม 2.9 ลานนาที 
หรือ 6,049 วัน 
• การลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ ไดแก สําเนาบัตรประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน และเอกสารอ่ืน ๆ โดยสามารถลดลงได 1,212 รายการ 

แผนงานท่ี 2 
การจัดทําแบบฟอรม

เอกสารราชการ 2 ภาษา 
(รวม 5 ประเภทเอกสาร) 

• ป 2560 ดําเนินการจัดทําเอกสารราชการท่ีประชาชนตองใชในชีวิตประจําวันได
ครบถวนตามแผน และสามารถจัดทําเอกสารเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ไดรอยละ 98.61 
• ป 2562 พบวาเอกสารท่ีเหลืออีก 3 ประเภท ยังดําเนินการไมแลวเสร็จประมาณ 
813 รายการ (แบบฟอรมในการยื่นคําขอ ดําเนินการแลวรอยละ 97.90 คูมือสําหรับ
ประชาชน ดําเนินการแลวรอยละ 61.43 และเอกสารราชการอ่ืน ๆ ดําเนินการแลว
รอยละ 73.31) 
• นอกจากนี้กรมการกงสุลและกรมการปกครอง ได พัฒนาระบบโปรแกรมการคัด
รับรองเอกสารการข้ึนทะเบียนเปนภาษาอังกฤษ  รวม 12 ประเภท เชน ทะเบียน
บาน บัตรประจําตัวประชาชน สูติบัตร เปนตน ทําใหสามารถคัดสําเนาจากฐานขอมูล
และสั่งพิมพเอกสารเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือลดข้ันตอนและเวลาท่ีใชในการรับรอง
เอกสาร และลดภาระคาใชจายในการแปลและรับรองเอกสารของประชาชน จากผล
การดําเนินการพบวา ตั้งแต 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2562 มีประชาชนขอรับ
บริการจํานวน 50,950 ฉบับ สามารถลดคาใชจายของประชาชนไดกวา 20  
ลานบาท 

แผนงานท่ี 3 
การพัฒนาระบบติดตาม 

การใหบริการ 

อยูระหวางการดําเนินการพัฒนาระบบติดตามสถานะ ( Tracking System)                
การใหบริการโดยดําเนินการผานระบบศูนยกลางขอมูลธุรกิจติดตอราชการแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว (Biz Portal) 

แผนงานท่ี 4 
การอํานวยความสะดวก 

ในการจองคิวกลาง และการ
ใหขอมูลปอนกลับของ

ประชาชนตอการใหบริการ 

พัฒนาระบบคิวกลางสําหรับนัดหมายเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลและอยูระหวาง
การดําเนินการพัฒนาการใหขอมูลปอนกลับของประชาชนตอการบริการของ
หนวยงานรัฐ ( Citizen Feedback Survey) และการยกเลิกสําเนาเอกสาร 
(CITIZENinfo) 

แผนงานท่ี 5 ดําเนินการทบทวนกฎระเบียบและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับรายงานความยาก – 

http://www.info.go.th/
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การทบกวนกฎหมายในการ
ยกเลิกใบอนุญาตท่ีไมจําเปน 

งายในการประกอบธุรกิจ ( Doing Business 2020) และอยูระหวางพิจารณาแกไข
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวกับการใหใบอนุญาตเพ่ือลดข้ันตอนท่ี                      
ไมจําเปนหรืออุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ 

  2. การดําเนินการในระยะตอไป  
      1) ปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชน เชน ปรับปรุงระบบศูนยรวมขอมูลเพ่ือติดตอราชการ พัฒนา
ระบบกลางของภาครัฐในการนําขอมูลคูมือสําหรับประชาชนหรืองานบริการภาครัฐเชื่อมโยงกับระบบ Citizen Portal 
เปนตน 
      2) เรงรัดใหหนวยงานของรัฐท่ียังไมไดจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ 2 ภาษา (ประมาณ 813 
รายการ) จัดทําใหแลวเสร็จตามแผน และสงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ เผยแพรข้ึนสูเว็บไซตศูนยรวมขอมูลเพ่ือติดตอ
ราชการ (www.info.go.th) 
 
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามท่ี สํานักงาน กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
(สทบ.) เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงชื่อ และวัตถุประสงคโครงการ จากโครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน
ระดับหมูบาน เปนโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
  2. เห็นชอบการยุติโครงการและการขอเปลี่ยนแปลงการใชงบประมาณ ตามขอเท็จจริง 2.2  
  3. รับทราบการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ตามขอเท็จจริง 2.3  
  โดยใหดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  ขอเท็จจริง  
  1. คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2562 เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับ
โครงสรางพ้ืนฐานระดับหมูบาน  ภายในกรอบวงเงิน  14,491.4 ลานบาท  โดยใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติพิจารณาใชจายงบประมาณของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติโดยพิจารณาจากโครงการท่ี ได
เคยมีมติอนุมัติไว   ซ่ึงไดดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคแลว   และ/หรือโครงการท่ีมีผลการปฏิบัติงานลาชา   ไมเปนไป
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   ท้ังนี้ ใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติ (สทบ.) จัดทํารายละเอียดใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ   หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ   และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนตอไป  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  2. คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 
20 ธันวาคม 2562 มีมติใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้  
   2.1 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงคโครงการจากโครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน
ระดับหมูบาน   เปนโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ ฐานราก เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  ท้ังนี้ เพ่ือให
เหมาะสม   สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการท่ี มุงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในดานการ
ประกอบอาชีพ  ท้ังดานการผลิต   การแปรรูป   และการบริการของประชาชน   รวมท้ังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
การจางแรงงาน  การสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน  เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาหมูบานและชุมชน
อยางยั่งยืน 
   2.2 ใหใชงบประมาณโครงการท่ี ไดเคยมีมติอนุมัติไว   ซ่ึงไดดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค
แลวโดยขอยุติการดําเนินโครงการและขอเปลี่ยนแปลงการใชงบประมาณ   จํานวน 3 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ  
2,407,700,000 บาท มาใชในการดําเนินโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ดังนี้ 
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    (1) โครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  ระยะท่ี 2 (งบประมาณ
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555) จํานวนเงิน 22,800,000.-บาท ซ่ึงเปนโครงการท่ีดําเนิน การตาม
มติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2552 
    (2) โครงการหมูบานจัดตั้งใหม  (งบประมาณโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555) จํานวนเงิน  934,000,000 บาท ซ่ึงเปนโครงการท่ีดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 25 
มิถุนายน 2556  
    (3) โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) จํานวนเงิน  
1,450,900,000 บาท ซ่ึงเปนโครงการท่ีดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี   โดยงบประมาณไดรับจากงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
   2.3 ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยขอใชงบประมาณดําเนินโครงการจํานวน
12,083,700,000 บาท จากงบประมาณดําเนินโครงการอ่ืนท่ียังดําเนินการอยูของ  สทบ. ไปกอน รวม 6 โครงการ  
ดังนี ้
    (1) โครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  ระยะท่ี 3 จํานวนเงิน  
9,107,000,000 บาท ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 โดยยัง
ตองดําเนินการจัดเพ่ิมทุนใหกองทุนท่ีไดดําเนินการฟนฟูและพัฒนาตามแนวทางท่ีกําหนดแลว 
    (2) โครงการพัฒนาเมือง  จํานวนเงิน 1,671,569,548.01 บาท ซ่ึงเปนโครงการท่ี
ไดรับโอนงบประมาณจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   เพ่ือใหดําเนินโครงการ แทน โดยยัง ตองดําเนินการจัด
งบประมาณใหชุมชนท่ีเสนอขอมาและผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ ซ่ึงขณะนี้มีโครงการรอการพิจารณา
อนุมัติจํานวน 1,026 โครงการ  
    (3) โครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ                  
จํานวนเงิน  475,817,353.80 บาท ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก  งบกลาง  รายการเงินสํารอง
จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน   ในปงบประมาณ  พ.ศ.2559 โดยยังตองดําเนินการจัดงบประมาณใหกองทุนท่ีเสนอ
โครงการ  ซ่ึงขณะนี้โครงการอยูระหวางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
    (4) โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชนเพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  จํานวนเงิน 1,922,276,140.- บาท ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับการจัดสรร จาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยยังตองดําเนินการจัดงบประมาณใหกองทุนท่ีเสนอโครงการ
ซ่ึงขณะนี้โครงการอยูระหวางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
    (5) โครงการพัฒนาหมูบานและชุมชนอยางยั่งยืนโดยศาสตรพระราชาตามแนวทาง
ประชารัฐ จํานวนเงิน 1,041,311,227.- บาท  ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 โดยยังตองดําเนินการจัดงบประมาณใหกองทุนท่ีเสนอโครงการ   ซ่ึงขณะนี้โครงการอยู
ระหวางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
    (6) โครงการประชารัฐเพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอยในกรุงเทพมหานคร จํานวนเงิน
1,066,085,370.09 บาท ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  โดยยังตองดําเนินการจัดทํางบประมาณใหกองทุนท่ีเสนอโครงการ
ซ่ึงขณะนี้โครงการอยูระหวางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
    โดย ขอใหสํานักงบประมาณตั้งงบประมาณจํานวนเงินดังกลาว  ใชคืนให  สทบ. ใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพ่ือจักไดดําเนินโครงการเหลานั้นใหเปนประโยชนตอประชาชนตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการตอไป  
  3. สํานักงบประมาณไดตอบขอหารือ   กรณีการนํางบประมาณท่ีมีภาระผูกพันไปใชสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานระดับหมูบาน   ตามหนังสือสํานักงบประมาณ   ดวนท่ีสุดท่ี                
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นร0714/2550 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 วาพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ. 2547 ได
กําหนดใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติเปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลและรายไดของกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน   ซ่ึงทําใหงบประมาณรายจายท่ีจัดสรรใหและ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เบิกจาย ไปแลวเปนเงินนอกงบประมาณท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติสามารถใชจายไดตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ การท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี
มติเม่ือวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2562 เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานระดับหมูบาน   โดยใหเบิก
จายเงินจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติท่ีมีงบประมาณคงเหลือจากโครงการตาง  ๆ ท่ีเคยมีมติอนุมัติไว   
ซ่ึงไดดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคแลว  และ /หรือโครงการท่ีมีผลการปฏิบัติงานลาชา   ไมเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   จึงเปนการอนุญาตและเปนแนวทางใหกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาตินํา กรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหดําเนิน การโครงการตาง  ๆ ไวเดิม มาเปน
วงเงินสําหรับใชจายในโครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานระดับหมูบานตอไป   ท้ังนี้  การใชจายงบประมาณของ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติจะตองไมขัดกับวัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   
รวมท้ังตองปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับ  และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติดวย 
  4.  สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  (สทบ.) ไดประชุมรวมกับสํานักงบประมาณ
และสํานักงา นเศรษฐกิจการคลัง   ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 โดยมีนายกอบศักดิ์   ภูตระกูล   รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝายการเมือง   เปนประธาน   โดยไดพิจารณาแนวทางการใชงบประมาณตามขอเท็จจริง 2.2 และ 2.3 
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 
 
17. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ป 2562 ไปพลางกอน สําหรับใช
เปนคาใชจายในโครงการปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง ป 2562/63  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน ป 2562 ไปพลางกอน สําหรับใชเปนคาใชจายในโครงการปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดู
แลง ป 2562/63 ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) เสนอ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ รวม
ท้ังสิ้น 2 ,041 โครงการ ภายในวงเงิน 3 ,079,472,482 บาท โดยใหใชจายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไป
พลางกอน จํานวน 2 ,295,698,982 บาท และใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลปรับแผนการดําเนินงานจากกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน ในโครงการเพ่ิมน้ําตนทุนและระบบกระจายน้ํา เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟนฟูเยียวยา เกษตรกร
ผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 และยังไมขอรับ
การจดัสรรเงินงบประมาณ จํานวน 783 ,773,500 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการปฏิบัติการแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําในชวงฤดูแลง ป 2562/63 และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการ ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ ดังนี้  
  1. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือทําความ                
ตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนตอไป ท้ังนี้ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปหักออกจาก
งบประมาณท่ีไดรับในโครงการท่ีมีความซํ้าซอนจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                 
เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใชบังคับแลว ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 พฤศจกิายน 2562  
   2. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือให
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการอยางเครงครัด เพ่ือชวยเหลือประชาชนในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําให
ทันภายในชวงฤดูแลง และใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ รวมถึง                
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สรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการในครั้งนี้ และรายงานผลการดําเนินการตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบเปน
ระยะ ๆ ตอไป   
  3. สําหรับกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เห็นควรท่ีจะพิจารณาใชจายจากเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือการดังกลาวดวย  
  สาระสําคัญ/ขอเท็จจริง 
  สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดรายงานผลจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหาภัยแลง                   
ป 2562/63 ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันศุกรท่ี 20 ธันวาคม 
2562 เพ่ือทราบและเห็นชอบ สรุปรายละเอียดได ดังนี้  
  1. ดานอุปโภค-บริโภค  
   1.1 ในเขตพ้ืนท่ีบริการของการประปานครหลวง (กปน.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง  จํานวน 4 โครงการ   วงเงิน  32,000,000 บาท โดยการขุดเจาะบอน้ําบาดาล
ประกอบดวย 1) สถานีสูบจายน้ําสําโรง  2) สถานีสูบจายน้ํามีนบุรี 3) สถานีสูบจายน้ําบางเขน และ 4) สถานีสูบจาย
น้ําลาดกระบัง  
   1.2 ในเขตพ้ืนท่ีบริการของการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ไดประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลน
น้ําในเขต รวม 61 สาขา 31 จังหวัด ครอบคลุมโรงพยาบาล ในพ้ืนท่ีเสี่ยง จํานวน 224 แหง โดยมีแผนปฏิบัติการ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง  จํานวน 223 โครงการ วงเงิน 1,812,050,000 บาท โดย กปภ. ปรับแผน
ของตนเอง จํานวน 173 โครงการ วงเงิน 653,000,000 บาท และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 
จํานวน 50 โครงการ วงเงิน  1,159,050,000 บาท  
   1.3 สวนพ้ืนท่ีนอกเหนือจากขอ 1.1 และ 1.2 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดสํารวจ
พ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยง  43 จังหวัด 42,452 หมูบาน  ประกอบดวย  พ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําใน
ระดับรุนแรง  1,270 หมูบาน เสี่ยงขาดแคลนน้ําในระดับปานกลาง  1,927 หมูบาน เสี่ยงขาดแคลนน้ําเล็กนอย 935 
หมูบาน และไมมีผลกระทบ 38,320 หมูบาน โดยมีแผนปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงจํานวน  
3,151 โครงการ  วงเงิน  4,185,422,482 บาท  โดยใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 1,160 
โครงการ  วงเงิน 2,265,000,000 บาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 1,991 โครงการ              
วงเงินรวม 1,920,422,482 บาท ประกอบดวย  
    (1) ขุดเจาะบอบาดาล 1,100 โครงการ ดําเนินการโดยหนวยบัญชาการทหาร
พัฒนา 187 โครงการ กองทัพบก  209 โครงการ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 704 โครงการ  วงเงิน 1,300,530,496 
บาท  
    (2) จัดหาแหลงน้ําผิวดิน 230 โครงการ ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 230 โครงการ วงเงิน 145,265,895 บาท 
    (3) ซอมแซมระบบน้ําประปา 654 โครงการ ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 654 โครงการ วงเงิน 450,856,091 บาท 
    (4) ในสวนของโรงพยาบาล  ไดมีการสํารวจโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ํา 
จํานวน 157 โครงการ โดยมีแผนปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง แบงเปนขุดเจาะบอบาดาล  3 
โครงการ ดําเนินการโดย  หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 3 โครงการ วงเงิน 880,000 บาท และซอมแซมระบบ
น้ําประปา ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 โครงการ วงเงิน 22,890,000 บาท   
 

พ้ืนท่ี งบประมาณของหนวยงาน เสนอของบประมาณเพ่ิมเติม 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ในพ้ืนท่ีเขตบริการการ
ประปา 

177 685.00 50 1,159.05 

การประปานครหลวง 4 32.00 - - 
การประปาสวนภูมิภาค 173 653.00 50 1,159.05 
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นอกพ้ืนท่ีเขตบริการการ
ประปา 

1,160 2,265.00 1,991 1,920.44 

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา - - 190 221.97 
กองทัพบก - - 209 247.11 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล - - 704 832.34 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1,160 2,265.00 888 619.02 
รวมใน-นอกเขตการประปา 1,337 2,950.00 2,041 3,079.49 
  2. ดานเกษตร 
   2.1 ในพ้ืนท่ีเขตชลประทาน  มีมาตรการในการควบคุม จัดสรรน้ําใหเปนไปตามแผนจัดสรร
น้ําและสอดคลองตอปริมาณน้ําตนทุน   โดยมีการปรับแผนจัดสรรน้ําอางเก็บน้ําขนาดใหญ  – กลาง  เม่ือวันท่ี            
6 ธันวาคม 2562 มีการปรับแผนเพ่ิมข้ึน   จํานวน 587 ลานลูกบาศกเมตร  จากแผนเดิม  11,984 ลานลูกบาศกเมตร  
เปน  12,570  ลานลูกบาศกเมตร  แยกเปนอางเก็บน้ําขนาดใหญ 14 แหง  แบงเปน  ภาคเหนือ 5 แหง                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แหง ภาคตะวันออก  5 แหง ภาคกลาง 1 และภาคตะวันตก  2 แหง อาง เก็บน้ําขนาด
กลาง 11 แหง   แบงเปน   ภาคเหนือ  3 แหง และ ภาคตะวันออก  8 แหง ท้ังนี้  ไดมอบหมายใหกรมชลประทาน             
กรมสงเสริมการเกษตร  และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ควบคุมการจัดสรรน้ําใหเปนไปตามแผนอยาง
เครงครัด  พรอมประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยาใหญ 
   2.2 นอกพ้ืนท่ีเขตชลประทาน   กรมสงเสริมการ เกษตร และองคกร ปกครองสวนทองถ่ิน
รวมสํารวจพ้ืนท่ีปลูกไมผลไมยืนตนเ สี่ยงขาดแคลนน้ํา 2.6 ลานไร   พบพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําข้ันรุนแรง   ยืนตนตาย
จํานวน 0.37 ลานไร   ในพ้ืนท่ี 30 จังหวัด   โดยมอบกรมทรัพยากรน้ํา   และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  จะดําเนินการ
จัดหาแหลงน้ําตนทุนสนับสนุน พรอมท้ังจัดทําแผนและมาตรการเสนอโดยดวนตอไป 
  3. ดานการเตรียมความพรอมรับมือ 
     กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   กรมชลประทาน   กรมทรัพยากรน้ํา    กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล  กรมทางหลวง    กรมทางหลวงชนบท    การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
และกองทัพบก  ไดเตรียมความพรอมเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  เครื่องมือและอุปกรณ  รวม 4,192 เครื่อง แบงเปน
รถบรรทุกน้ําและรถผลิตน้ํา 1,517 เครื่อง  เครื่องจักรและเครื่องขุด 175 เครื่อง และเครื่องเจาะบอและสูบน้ํา 2,500 
เครื่อง  โดยมอบหมายใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับไปดําเนินการวางแผนการใชเครื่องจักรเครื่องมือ  เพ่ือ
แกไขปญหาภัยแลงตอไป 
     จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตน   สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติจึงจําเปนตองเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบกลาง   รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  ป 2562 ไปพลางกอน
จํานวน  3,079,472,482 บาท สําหรับใชเปนคาใชจายในโครงการปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวง             
ฤดูแลงป 2562/63 
 
18. เรื่อง มาตรการตอเติม เสริมทุน SMEs สรางไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบมาตรการ/โครงการท่ีเสนอ พรอมท้ังมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 
  2. รับทราบมาตรการดานการเงินเพ่ือสนับสนุน SMEs/โครงการ  พรอมท้ังมอบหมายหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
  3. เห็นชอบมาตรการภาษีอากรและคาธรรมเนียม พรอมท้ังเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกา             
รางกฎกระทรวง และรางประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีเก่ียวของ 
  สาระสําคัญ 
  มาตรการตอเติม เสริมทุน SMEs สรางไทย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. กลุม SMEs ท่ีตองการสภาพคลอง ประกอบดวย 3 โครงการ ดังนี้ 
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      1.1 โครงการ บสย. SMEs สรางไทย ของบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 
(บสย.) โดยปรับปรุงวัตถุประสงคและคุณสมบัติ SMEs ของโครงการ PGS 8 ให บสย. สามารถคํ้าประกันกับลูกหนี้ท่ี
มีศักยภาพแตมีความสามารถในการชําระหนี้ลดลง รวมถึงลูกหนี้ท่ีเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได ( Non-Performing 
Loans : NPLs) แตมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว และตองไดรับอนุมัติสินเชื่อเพ่ิมเติมจากสถาบันการเงินท่ีเขารวม
โครงการ โดยใหรวมถึงสินเชื่อ Re-finance เพ่ือสนับสนุนให SMEs ท่ีมีศักยภาพแตขาดสภาพคลองใหสามารถดําเนิน
ธุรกิจตอไปได ท้ังนี้ ให บสย. กําหนดวงเงินคํ้าประกันและการจายคาประกันชดเชยโครงการดังกลาว โดยใหบริหาร
จัดการภายในงบประมาณท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบไวแลว ซ่ึงในเบื้องตน บสย. ไดกําหนดวงเงินไว 10,000 ลาน
บาท และกําหนดการจายคาประกันชดเชยเฉลี่ยสูงสุดไวท่ีไมเกินรอยละ 40 ของวงเงินคํ้าประกันโครงการนี้ 
   ท้ังนี้ บสย. จายคาประกันชดเชยใหกับสถาบันการเงินโดยสถาบันการเงินไมตองดําเนินคดี
กับ SMEs กอน เพ่ือใหสถาบันการเงินชวยลูกหนี้โดยการปรับปรุงโครงสรางหนี้แทนการฟองดําเนินคดี สําหรับกรณี
ประนอมหนี้กับ บสย. ให บสย. สามารถพิจารณาลดตนเงินคาประกันชดเชยในกลุมลูกหนี้ท่ีไมมีศักยภาพเพียงพอใน
การชําระหนี้ได โดยใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการ บสย.  
   นอกจากนี้ เพ่ือให SMEs ไดรับการชวยเหลืออยางท่ัวถึง เห็นควรมอบหมายใหสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) นําเสนอคณะกรรมการกองทุน สสว. เพ่ือจัดสรรเงินงบประมาณ
จากโครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุน สสว. ท่ีไดรับตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
ใหกับ บสย. เพ่ือดําเนินโครงการ บสย. SMEs สรางไทย อีกจํานวน 5,000 ลานบาท ซ่ึงจะทําใหโครงการ บสย. SMEs 
สรางไทย มีวงเงินคํ้าประกัน 60 ,000 ลานบาท จายคาชดเชยความเสียหายไมเกินรอยละ 40 ของวงเงินคํ้าประกัน
โครงการนี้ โดยให บสย. กําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑการคํ้าประกันสินเชื่อโครงการดังกลาวไดตามความเหมาะสม 
   อนึ่ง เงินในสวนท่ีเหลือภายใตโครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุน สสว. ขอให 
สสว. ใหความสําคัญกับการใหความชวยเหลือ SMEs ท่ีมีศักยภาพแตขาดสภาพคลอง ซ่ึงรวมถึงกลุมท่ีเปน NPLs แตมี
การปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวดวย 
      1.2 โครงการ Transformation Loan เสริมแกรง (Soft Loan เพ่ือปรับเปล่ียนเครื่องจักร 
ระยะท่ี 2) ของธนาคารออมสิน มีวงเงินคงเหลือ 15 ,000 ลานบาท โดยปรับปรุงคุณสมบัติผูขอสินเชื่อ และ
วัตถุประสงคโครงการ โดยใหรวมถึงธุรกิจท่ีเปน Supply Chain และธุรกิจอ่ืนท่ีนอกเหนือจากกลุมธุรกิจ 10 S-Curve 
และสามารถใหสินเชื่อกับลูกหนี้ท่ีเปน NPLs แตมีการปรับโครงสรางหนี้แลว เพ่ือเปนการเสริมสภาพคลองให
ผูประกอบการ SMEs สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได และใหเพ่ิมเติมวัตถุประสงคใหครอบคลุมถึงการขอสินเชื่อเพ่ือ
เปนเงินทุนหมุนเวียนอยางเดียวได โดยธนาคารออมสินคิดดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ี
เขารวมโครงการอัตรารอยละ 0.1 ตอป และธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีเขารวมโครงการคิด
ดอกเบี้ยกับ SMEs ในอัตรารอยละ 4 ตอป ระยะเวลากูสูงสุด 7 ป 
      1.3 โครงการ GSB SMEs Extra Liquidity ของธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผอน
ปรนภาระการจายเงินตนและเพ่ิมสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ วงเงินโครงการ 50 ,000 ลานบาท วงเงินกูตอรายไม
เกิน 50 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มตนท่ีอัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคาชั้นดี (Minimum Loan Rate : MLR) ลบรอย
ละ 1 (ปจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารออมสินอยูท่ีรอยละ 6.375 ตอป) ระยะเวลากูสูงสุด 6 ป (ระยะเวลา
ปลอดชําระเงินตน 1 ป) ท้ังนี้ ใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืนท่ีมีความพรอมพิจารณาดําเนินโครงการในลักษณะ
เดียวกันเพ่ือเปนการลดภาระและเพ่ิมสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจใหแก SMEs ไดกวางขวางมากข้ึน 
  2. กลุม SMEs ท่ีกําลังจะถูกฟอง 
  โครงการ PGS 5 ถึง PGS 7 เพ่ือเปนการชวยเหลือ SMEs ท่ีกําลังจะถูกฟองในโครงการดังกลาว จึง
เห็นควรใหขยายระยะเวลาการคํ้าประกันในโครงการ PGS 5 ถึง PGS 7 ออกไปอีก 5 ป รวมถึงยกเลิกเง่ือนไขท่ี
กําหนดให บสย. จายคาประกันชดเชยเม่ือสถาบันการเงินดําเนินคดีกับ SMEs โดยใหสถาบันการเงินปรับปรุง
โครงสรางนี้แก SMEs เพ่ือให SMEs สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได ท้ังนี้ ให บสย. กําหนดหลักเกณฑการจายคา
ประกันชดเชยใหเหมาะสมในสวนท่ีขยายระยะเวลา โดยให บสย. บริหารจัดการใหคาประกันชดเชยอยูภายใตกรอบ
งบประมาณท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวแลว 
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       เม่ือ บสย. จายคาประกันชดเชยใหสถาบันการเงินแลว ใหสถาบันการเงินติดตามการชําระหนี้ใน
สวนท่ี บสย. จายคาประกันชดเชยใหแลว โดยไมเปนการวาจาง พรอมท้ังให บสย. ทําความตกลงกับสถาบันการเงินใน
รายละเอียดตอไป 
      สําหรบักรณีประนอมหนี้กับ บสย. ให บสย. สามารถพิจารณาลดตนเงินคาประกันชดเชยในกลุม
ลูกหนี้ท่ีไมมีศักยภาพเพียงพอในการชําระหนี้ได โดยใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการ บสย. 
  3. กลุม SMEs ท่ีมีศักยภาพ  ปจจุบันมีมาตรการดานการเงินเพ่ือสนับสนุน SMEs ท้ังโครงการ
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผอนปรนและโครงการคํ้าประกันสินเชื่อ สรุปรายละเอียดได ดังนี้ 
      3.1 โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุน สสว. โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) เปนผูพิจารณาสินเชื่อ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแลวเม่ือวันท่ี 20 
สิงหาคม 2562 วงเงินคงเหลือ 5,000 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป ระยะเวลากูไมเกิน 7 ป ปลอดชําระ
คืนเงินตนสูงสุดไมเกิน 1 ป 
      3.2 โครงการสินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ของ ธพว.  โดย 
ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 มีวงเงินคงเหลือ 20 ,000 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มตนรอยละ 3 ตอป ใน 3 ปแรก 
พรอมท้ังปรับปรุงกลุมเปาหมายใหสามารถใหความชวยเหลือกับลูกหนี้ SMEs ท่ีเปน NPLs และมีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้แลวไดดวย 
      3.3 โครงการสินเช่ือ SME ประชารัฐสรางไทย ของธนาคารออมสิน  โดย ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 
2562 มีวงเงินคงเหลือ 45 ,000 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป ใน 2 ปแรก โดยกําหนดการจาย
คาธรรมเนียมคํ้าประกันสินเชื่อแทน SMEs เปนระยะเวลา 4 ป ท้ังนี้ ใหธนาคารออมสินเรงประชาสัมพันธโครงการ
และเรงรัดกระบวนการพิจารณาสินเชื่อเพ่ือเปนการเสริมสภาพคลองใหแก SMEs  
      3.4 โครงการสินเช่ือ กรุงไทย SME ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธ.กรุงไทย)  โดย
เพ่ิมวงเงินสินเชื่ออีก 10 ,000 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มตนรอยละ 4 ตอป โดยกําหนดการจายคาธรรมเนียมคํ้า
ประกันสินเชื่อแทน SMEs เปนระยะเวลา 4 ป ท้ังนี้ ให ธ.กรุงไทย เรงประชาสัมพันธโครงการและเรงรัดกระบวนการ
พิจารณาสินเชื่อเพ่ือเปนการเสริมสภาพคลองใหแก SMEs  
      3.5 โครงการ PGS 8 ของ บสย. ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแลวเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
สําหรับวงเงินคํ้าประกันคงเหลือ บสย. จะจายคาประกันชดเชยใหกับสถาบันการเงินโดยสถาบันการเงินไมตอง
ดําเนินคดีกับ SMEs กอน เพ่ือใหสถาบันการเงินชวยลูกหนี้โดยการปรับปรุงโครงสรางหนี้แทนการฟองดําเนินคดี 
สําหรับกรณีประนอมหนี้กับ บสย. ให บสย. สามารถพิจารณาลดตนเงินคาประกันชดเชยในกลุมลูกหนี้ท่ีไมมีศักยภาพ
เพียงพอในการชําระหนี้ได โดยใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการ บสย. นอกจากนี้ ยังขยายการคํ้าประกันสินเชื่อให
ครอบคลุมถึงธุรกรรมการใหเชาซ้ือ ธุรกรรมการใหเชาแบบลิสซ่ิง และธุรกรรมแฟกเตอริง 
      3.6 โครงการ Direct Guarantee ของ บสย.  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนกลุมลูกคา 
SMEs เปาหมาย เชน ลูกคาเดิมของ บสย. ลูกคาในธุรกิจท่ีมี NPLs ต่ํา เปนตน วงเงินคํ้าประกัน 5 ,000 ลานบาท 
วงเงินคํ้าประกันตอรายไมเกิน 10 ลานบาทรวมทุกสถาบันการเงิน โดย บสย. เปนผูกําหนดอัตราคาธรรมเนียมคํ้า
ประกันตามระดับความเสี่ยงของลูกคา (Risk Based Pricing) ระยะเวลาคํ้าประกันไมเกิน 10 ป 
  4. มาตรการอ่ืน ๆ  
      4.1 ขอความรวมมือจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในการพิจารณาแนวทางการกันสํารอง
ท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ในลักษณะ Preemptive TDR และกรณีปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหกับลูกหนี้ท่ี
เปน NPLs และมีการอนุมัติสินเชื่อเพ่ิมเติม ท้ังของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
      4.2 ขอความรวมมือจากธนาคารพาณิชยกําหนดเปาหมายในการใหความชวยเหลือลูกหนี้ท่ีมี
ปญหาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ รวมถึงพิจารณาขยายระยะเวลาการชําระหนี้ ลดดอกเบี้ยเพ่ือใหสามารถดําเนิน
ธุรกิจตอไปได 
      4.3 มาตรการภาษีอากรและคาธรรมเนียม 
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   กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรเสนอมาตรการภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพ่ือ
สนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (มาตรการทางภาษีฯ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกลูกหนี้ของเจาหนี้อ่ืน 
สําหรับเงินไดท่ีไดรับจากการปลดหนี้ของเจาหนี้อ่ืน ท้ังนี้ เฉพาะการปลดหนี้ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 
   2) ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และอากรแสตมปใหแกลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ลูกหนี้ของเจาหนี้อ่ืน สถาบันการเงิน และเจาหนี้อ่ืน สําหรับเงินไดท่ี
ไดรับจากการโอนทรัพยสิน การขายสินคา การใหบริการ และการกระทําตราสาร อันเนื่องมาจากการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อ่ืน ท้ังนี้ เฉพาะการโอนทรัพยสิน การขายสินคา การใหบริการ และการ
กระทําตราสารระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
   3) ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมปใหแกลูกหนี้ของสถาบันการเงิน สําหรับเงินไดท่ีไดรับจากการโอนอสังหาริมทรัพยท่ีลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
นํามาจํานองเปนประกันหนี้ของสถาบันการเงินใหแกผูอ่ืนซ่ึงมิใชเจาหนี้ท่ีเปนสถาบันการเงินและการกระทําตราสาร
อันเนื่องมาจากการโอนอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยลูกหนี้ของสถาบันการเงินตองนําเงินไดนั้นไปชําระหนี้แกเจาหนี้ท่ี
เปนสถาบันการเงินซ่ึงไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ท้ังนี้ เฉพาะสวนท่ีไมเกินกวาหนี้ท่ีคางชําระอยูกับสถาบัน
การเงินหรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้กับสถาบันการเงินตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนดและเฉพาะการโอนอสังหาริมทรัพยและการกระทําตราสารระหวางวันท่ี 1 มกราคม 
2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
   4) ยกเวนใหการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้ซ่ึงเปนเจาหนี้อ่ืนในสวนของหนี้
ท่ีปลดใหแกลูกหนี้ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสราง
หนี้ไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ท่ีกรมสรรพากรกําหนด 
   5) ใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยหรือ
หองชุดท้ังหมดในอาคารชุดซ่ึงจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด หรือหองชุดในอาคารชุดซ่ึงจด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด รอยละ 0.01 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สําหรับกรณีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ดังนี้ (1) กรณีลูกหนี้ของสถาบันการเงินโอนอสังหาริมทรัพยหรือหองชุดเพ่ือชําระหนี้ใหแก
สถาบันการเงิน หรือลูกหนี้ของเจาหนี้อ่ืนโอนอสังหาริมทรัพย หรือหองชุดเพ่ือชําระหนี้ใหแกเจาหนี้อ่ืน (2) กรณี
สถาบันการเงินหรือเจาหนี้อ่ืนโอนอสังหาริมทรัพยหรือหองชุดท่ีไดรับโอนมาตาม (1) ใหแกลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
หรือลูกหนี้ของเจาหนี้อ่ืน (3) กรณีการจํานองอสังหาริมทรัพยหรือหองชุดระหวางลูกหนี้ของสถาบันการเงินกับเจาหนี้
ท่ีเปนสถาบันการเงินหรือระหวางลูกหนี้ของเจาหนี้อ่ืนกับเจาหนี้อ่ืน ไมวาจะเปนการจดทะเบียนจํานอง
อสังหาริมทรัพยหรือหองชุดซ่ึงเปนหลักประกันอยูเดิมหรืออสังหาริมทรัพยหรือหองชุดซ่ึงนํามาเปนหลักประกันใหม 
และ (4) กรณีลูกหนี้ของสถาบันการเงินโอนอสังหาริมทรัพยหรือหองชุดท่ีลูกหนี้ของสถาบันการเงินนํามาจํานองเปน
ประกันหนี้ของสถาบันการเงินใหแกผูอ่ืนซ่ึงไมใชเจาหนี้ท่ีเปนสถาบันการเงิน เพ่ือนําเงินท่ีไดจากการโอน
อสังหาริมทรัพยหรือหองชุดนั้นไปชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ท่ีเปนสถาบันการเงิน ท้ังนี้ ใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอน
อสังหาริมทรัพยหรือหองชุด รอยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพยตาม (4) สําหรับจํานวนเงินท่ีนําไปชําระหนี้
ใหแกเจาหนี้ท่ีเปนสถาบันการเงิน และใหเรียกเก็บตามอัตราปกติสําหรับราคาประเมินทุนทรัพยสวนท่ีเกินจํานวนเงิน
ท่ีนําไปชําระหนี้ดังกลาว 
 

ตางประเทศ 
19.  เรื่อง  การประชุมคณะทํางานรวมไทย – เมียนมา ในการเตรียมการสงผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมากลับ
ประเทศ ครั้งท่ี 3 และการประชุมคณะทํางานรวมระดับเทคนิคไทย – เมียนมา ในประเด็นผูหนีภัยการสูรบจาก
เมียนมา ครั้งท่ี 1 
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                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะทํางานรวมไทย – เมียนมา ในการเตรียมการสงผูหนี
ภัยการสูรบจากเมียนมา (ผภร.) กลับประเทศ ครั้งท่ี 3 และการประชุมคณะทํางานรวมระดับเทคนิคไทย – เมียนมา 
ในประเด็น ผภร. ครั้งท่ี 1 และเห็นชอบในการรับรองรางเอกสารผลลัพธการประชุมดังกลาว และหากจําเปนตอง
แกไขปรับปรุงในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญกอนการมีรับรอง ใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) สามารถดําเนินการได
โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ เสนอ 
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   ไทยไดใหท่ีพักพิงแกผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา ตั้งแตป 2527 ปจจุบันมีผูหนีภัยการสูรบจาก    
เมียนมาอาศัยในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวสําหรับผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา 9 แหง ใน 4 จังหวัดชายแดนไทย – เมียน
มา ไดแก จังหวัดแมฮองสอน 4 แหง (บานแมสุริน บานใหมในสอย บานแมลามาหลวง บานแมละอูน) จังหวัดตาก 3 
แหง (บานนุโพ บานแมหละ บานอุมเปยม) จังหวัดกาญจนบุรี 1 แหง (บานตนยาง) และจังหวัดราชบุรี 1 แหง (บาน
ถํ้าหิน) รวมจํานวนท้ังสิ้นประมาณ 115,598 คน โดยท้ังหมดอยูระหวางรอเดินทางกลับเมียนมาเม่ือสถานการณ
เอ้ืออํานวย ซ่ึงตั้งแตป 2559 รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาไดรวมมือกันสงผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมากลับโดย
สมัครใจอยางตอเนื่อง รวม 4 ครั้ง จํานวนท้ังสิ้น 1,039 คน โดยไดมีการประชุมคณะทํางานรวมไทย – เมียนมา ใน
การเตรียมการสงผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมากลับประเทศ แลว 3 ครั้ง [ครั้งท่ี 1 ท่ีกรุงเทพฯ ครั้งท่ี 2 ท่ีกรุงเนปยีดอ 
เมียนมา] และในการประชุมคณะทํางานรวมฯ ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2562   ท่ีจังหวัดเชียงราย ไดเห็นชอบให
มีคณะทํางานรวมระดับเทคนิคไทย – เมียนมา ในประเด็นผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา ซ่ึงคณะทํางานรวมระดับ
เทคนิคดังกลาว ไดมีการประชุมหารือครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2562 ณ กรุงเนปยีดอ เมียนมา 
                   โดยรางเอกสารผลลัพธการประชุมดังกลาว ท้ัง 2 ฉบับ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
                   1. รางสรุปผลการประชุมคณะทํางานรวมไทย –เมียนมา ในการเตรียมการสงผูหนีภัยการสูรบจาก
เมียนมากลับประเทศ ครั้งท่ี 3 ไดแก การแตงตั้งคณะทํางานรวมระดับเทคนิคเพ่ือเปนกลไกในการติดตามการนํา
ผลลัพธของคณะทํางานรวมฯ ไปปฏิบัติ การกําหนดกรอบเวลาท่ีชัดเจนในการสงกลับผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา 
การจางผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมาเขามาทํางานในไทยภายหลังเดินทางกลับเมียนมาแลว การใหความชวยเหลือผู
หนีภัยการสูรบจากเมียนมาเพ่ือการตั้งถ่ินฐานท่ียั่งยืน การเปดจุดผานแดนเพ่ิมในการสงกลับผูหนีภัยการสูรบจาก
เมียนมา 
                   2. รางสรุปผลการประชุมคณะทํางานรวมระดับเทคนิคไทย – เมียนมา ในประเด็นผูหนีภัยการสูรบ
จากเมียนมากลับประเทศ ครั้งท่ี 1 ไดแก การสงกลับผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา ครั้งท่ี 4 และการหารือเรื่องการใช
จุดผานแดนในการสงกลับผูหนีภัยกลุมดังกลาว (ปจจุบันสงกลับแลวเม่ือเดือนกรกฎาคม 2562) ความรวมมือเพ่ือการ
ตั้งถ่ินฐานท่ียั่งยืน (การกําหนดพ้ืนท่ีท่ีชัดเจนสําหรับการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูและพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเมียนมา) การหารือดานแรงงาน (รางแผนปฏิบัติการการจางงานผูหนีภัยการสูรบจาก
เมียนมาโดยระบุข้ันตอนการกลับมาทํางานอยางถูกกฎหมายในไทย) 
 

แตงตั้ง 
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(สํานักงาน ก.พ.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด               
สํานักนายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ ดังนี้   
   1. นางสุทธิลักษณ เอ้ือจิตถาวร ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สํานักงาน 
ก.พ. ดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี 
ตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2562   
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   2. นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สํานักงาน ก.พ. 
ดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต
วันท่ี 2 ตุลาคม 2562   
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้   
   1. นางสาวสมใจ กาญจนาพงศกุล  นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) 
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย ดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขา
กุมารเวชกรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย ตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 2562   
   2. นางสาวมาลินี จิตตกานตพิชย  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานไวรัสระบบทางเดินอาหารและทางเดิน
หายใจ (นักวิทยาศาสตรการแพทยเชี่ยวชาญ) กลุมไวรัสวิทยาทางการแพทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ดํารงตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย (ภูมิคุมกันวิทยา) 
(นักวิทยาศาสตรการแพทยทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตวันท่ี 21 สิงหาคม 2562  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
22. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้    
    1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวม 5 คน        
ซ่ึงเปนการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ              
พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ดังนี้    
     1) นายสุทธิพร จิตตมิตรภาพ   ประธานกรรมการ  
     2) นายพีระพงศ ทีฆสกุล     กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร   
    3) นายรัฐชาติ มงคลนาวิน    กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร    
    4) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร   
    5) นางปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานมนุษยศาสตร   
    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม 2563 เปนตนไป     
  2. ใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมดําเนินการแตงตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในครั้งตอ ๆ ไปใหเปนไปตาม
กรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559                 
(เรื่อง การดําเนินการแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลา
ตามกฎหมาย)  
 
 

*************** 


