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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (26 พฤษภาคม 2563)  เวลา 09.00 น . ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล                      
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
    ครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    เชียงราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ล าปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ 
    หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. 
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการ
    คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ 
    ระหว่างศาล พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ 
    พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
    พ.ศ. 2559 รวม 7 ฉบับ  
  10.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวันเปิดท าการของศาลแขวง
    ในจังหวัดกระบี่ พ.ศ. …. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวัน
    เปิดท าการของศาลแขวง ในจังหวัดตรัง พ.ศ. …. และร่างพะราชกฤษฎีกาให้ใช้ 
    บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้น าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
    มาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับส าหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ (ก าหนดวันเปิดท าการศาลแขวงกระบี่และศาล 
    แขวงตรัง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และก าหนดให้ศาลจังหวัดซึ่งยังมิได้มีศาลแขวง 
    เปิดท าการสามารถน าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาล 
    จังหวัดส าหรับคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลแขวงซึ่งเกิดขึ้นในบางท้องที่  
    ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)  
  11.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือ
    ลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... 
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เศรษฐกิจ - สังคม 
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง  
  13.  เรื่อง  โครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  14.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนความต้องการอัตราก าลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ. 2564 - 2566) ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
    แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2556 - 2560) 
  15.  เรื่อง   เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา 
    ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน 
    ศึกษา ส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน)  
  16.  เรื่อง   ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณี
    ผู้ประกอบอาชีพประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแก้ไขปัญหาการ
    ท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal,   
    Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)  
  17.  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานส าหรับผู้ประกันตนที่
    ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    (COVID-19)  
  18.  เรื่อง  การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาบริษัท การบินไทย จ ากัด  
    (มหาชน) 
  19.  เรื่อง   การขยายกรอบระยะเวลาและของบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้
    ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 (เพ่ิมเติม)  
  20.  เรื่อง  การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
  21.  เรื่อง  แนวทางการน ายางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้
    แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลัก
    น าทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ของกรมทางหลวงและ 
    กรมทางหลวงชนบท 
  22.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ  
  23.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 2  
  24.  เรื่อง   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งที่ 4/2563  
  25.  เรื่อง  ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  26.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างทั่วถึง 
 

ต่างประเทศ 
 
  27.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ า 
    ประเทศไทย และส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) ส าหรับความร่วมมือ
    ในการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ 
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  28.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีนว่าด้วย
    การต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการ 
    กระชับความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าอาเซียน-จีน 

แต่งตั้ง 
 
  29.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  32.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4 

กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้   
   1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ได้ตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
   2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามความในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ    
  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย” “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” และ “ผู้เชิญชวน” โดยมี
ประธานรัฐสภาเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   
   2. ก าหนดให้ในการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า              
หนึ่งหมื่นคน และการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน     
  3. ก าหนดให้ก่อนด าเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้ส านักงานเลขาธิการ    
สภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบ
ด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อสาธารณะ พร้อมกับเสนอ          
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐสภา   
  4. ก าหนดให้หากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรหรืออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงและ
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปไม่ได้ร้องขอให้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นั้นต่อไป               
หากผู้แทนเข้าชื่อยืนยันเป็นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกให้ถือว่าเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติใหม่ โดย
ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องด าเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป     
  5. การเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระท ามิได้ และให้น า
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม
ด้วยโดยอนุโลม ยกเว้นจ านวนผู้เข้าชื่อร้องขอตามมาตรา 7 ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบคน     
  6. ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับการด าเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ที่ได้ด าเนินการไปแล้วในวันก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ 
ส่วนการด าเนินการต่อไปให้ด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติ และกรณีการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อ              
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลง ให้ถือว่าการเข้าชื่อเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติยังมี             
ผลอยู่ต่อไป โดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามร่างพระราชบัญญัตินี้  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้   
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน                
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป   
   2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดงกล่าว ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ   
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  3. ให้ อก. รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย  
  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย ให้มีกลไก              
ในการพิจารณาที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 77/2559 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่                
27 ธันวาคม พุทธศักราช 2559  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ สรุปได้ดังนี้   
  1. วันบังคับใช้  ให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่             
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป   
   2. บทนิยาม เพิ่มนิยามค าว่า “กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน               
การปฏิบัติ   
  3. เพิ่มหมวด 2/1 มาตรการพิเศษในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย  
     - ก าหนดให้ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือให้กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย นอกจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจการในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ แล้ว ให้มี
ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งท าหน้าที่ในการ
ประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการ
พิจารณาวัตถุอันตรายของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าว ต้องได้รับการขึ้น
บัญชีจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ    
    - ก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีอ านาจ
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ
อ่ืน ๆ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ 
องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด
และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ    
   - ก าหนดให้ค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นเงินของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าภารกิจในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่
กรณี โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้ใช้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด ทั้งนี้ การรับเงินหรือ                
การจ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
  4. บทเฉพาะกาล 
   - ให้บรรดาค าขอ หรือกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย หรือกระบวนการให้ได้มา               
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา หรือที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นค าขอ หรือกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย               
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้   
   - ให้บรรดาประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาที่ออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2559 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 
ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไป และให้ถือเป็นกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย  
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3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้ 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ                   
ส านักงบประมาณและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ              
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  3. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  กษ. เสนอว่า 
  1. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติบางมาตราไม่เป็นไปตามสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งบทบัญญัติการอนุรักษ์ดินและน้ าไม่ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเก็บรักษาน้ าในดินและน้ าบนดิน 
องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินไม่คลอบคลุมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรน้ า รวมถึงปัญหา
การขอรับบริการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ า พืช ปุ๋ย หรือสิ่งปรับปรุ งดินของเกษตรกรซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายจะ             
ถูกถ่ายโอนไปยังภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ จึงมีปัญหาเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่เกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการชะล้างพังทลายของดิน รวมทั้งการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน 
  2. ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินซึ่งสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน                   
ในอันที่จะคุ้มครองพื้นที่ทางการเกษตรของประเทศไม่ให้ถูกท าลายไม่ว่าจะเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ               
การชะล้างพังทลายของดิน จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินในเรื่องการอนุรักษ์ดินและ
น้ าเพื่อให้ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้ 
   2.1 แก้ไขบทนิยาม “การอนุรักษ์ดินและน้ า” ให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเก็บรักษาน้ า
ในดินและน้ าบนดิน 
   2.2 แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานที่
รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรน้ า และแก้ไขให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการออกระเบียบเกี่ยวกับค าขอให้
วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ า พืช ปุ๋ย หรือ สิ่งปรับปรุงดิน หรือค าขอให้ปรับปรุงดินหรือที่ดินหรือค าขอให้
อนุรักษ์ดินและน้ า หรือค าขอให้บริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ 
   2.3 เพิ่มเติมหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในการท าส ามะโนที่ดิน การพัฒนาและเก็บรักษาน้ าใน
ดินและน้ าบนดินเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการให้บริการ สาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
   2.4 แก้ไขให้เกษตรกรสามารถขอใช้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ า พืช ปุ๋ย 
หรือสิ่งปรับปรุงดิน จากเดิมที่ต้องยื่นค าขอต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่หากไม่มีหน่วยงาน
ดังกล่าวให้ยื่นต่อเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ เป็นยื่นค าขอต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ เนื่องจาก             
มีหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินครอบคลุมทุกจังหวัดแล้ว ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินเตรียมการถ่ายโอนภารกิจด้านการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับดิน น้ า พืช ปุ๋ย และอ่ืน ๆ ให้แก่ภาคเอกชนหรือ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด าเนินการแทน โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรและงานวิจัยท่ีมาขอใช้บริการ 
   2.5 แก้ไขให้เกษตรกร ผู้ศึกษาวิจัย และประชาชนที่ประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินปรับปรุง
ดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและน้ า หรือบริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ จากเดิมที่ต้องยื่นค าขอต่อหน่วยงานพัฒนา
ที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่หากไม่มีหน่วยงานดังกล่าวให้ยื่นต่อเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ เป็นยื่นค าขอ                  
ต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่โดยการเสียค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
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  3. กษ. ได้ด าเนินการตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยรายงานว่า การตรากฎหมายข้างต้นเป็นการเตรียมการถ่ายโอนงานวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ า พืช ปุ๋ย 
หรือสิ่งปรับปรุงดิน ให้ภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด าเนินการแทนส่วนราชการ โดยจะยกเว้นค่าใช้จ่ายให้
เฉพาะเกษตรกรและงานวิจัยที่มาขอใช้บริการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการซึ่งเป็นเกษตรกรและงานศึกษาวิจัยได้รับ
บริการการวิเคราะห์ ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ า พืช ปุ๋ย หรือสิ่งปรับปรุงดิน ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง อันเป็นการ
ขยายโอกาสให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป และเป็นประโยชน์กับการศึกษาวิจัย รวมทั้ง
โครงการงานนโยบายของหน่วยงานของรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนงานดังกล่าวจะส่งผลให้ภาครัฐสูญเสีย
รายได้จากการเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้บริการ จากเฉลี่ยประมาณ 344,730 บาท/ต่อปี 
  4. กษ. ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติใน
เรื่องนี้แล้ว โดยด าเนินการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึง
วันที่ 16 กันยายน 2562 และได้มีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 8 สิงหาคม 2562) จังหวัดสงขลา 
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562) และจังหวัดอุบลราชธานี (วันที่ 4 กันยายน 2562) ทั้งนี้  ได้ท าสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายพร้อมทั้งเปิดเผยเอกสารดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.ldd.go.th ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การด าเนินการเพ่ือรองรับ
และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว 
จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “การอนุรักษ์ดินและน้ า” โดยให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเก็บรักษาน้ า
ในดินและน้ าบนดิน 
  2. ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน โดยเพ่ิมเติมให้อธิบดีกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ เป็นกรรมการ และแก้ไขชื่อเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  3. ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดินมีอ านาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับค าขอให้วิเคราะห์
ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ า พืช ปุ๋ย หรือ สิ่งปรับปรุงดิน หรือค าขอให้ปรับปรุงดิน หรือที่ดินหรือค าขอให้การอนุรักษ์ดิน
และน้ า หรือค าขอให้การบริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ 
  4. ก าหนดให้กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ในการท าส ามะโนที่ดิน การพัฒนาและเก็บรักษาน้ าในดินและ
น้ าบนดินเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการให้บริการ สาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
  5. ก าหนดให้เกษตรกรผู้ใดประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ า พืช 
ปุ๋ย หรือ สิ่งปรับปรุงดินให้ติดต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  6. ก าหนดให้ผู้ใดที่ประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและน้ า หรือ
ให้บริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ ให้ยื่นค าขอต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยให้เป็นไป               
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และเสียค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ                  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับที่ ..)              

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/
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พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาประเด็นตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา               
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยก าหนดให้เพ่ิมปริญญาในสาขาวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา รวมทั้งก าหนดสีประจ าสาขาวิชาดังกล่าว และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้              
มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว ซึ่งเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา              
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. 2563 โดยก าหนดให้เพ่ิม
ปริญญาในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา รวมทั้งก าหนดสีประจ าสาขาวิชาดังกล่าว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปางได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว และ เป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
พ.ศ. 2547  
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ              
พ.ศ. …. 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ              
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และ              
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกต
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  สาระส าคัญของร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   
  1. ก าหนดให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์             
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    
   2. ก าหนดนิยามของค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” “ความหลากหลายทางชีวภาพ” “ทรัพยากร
ชีวภาพ” และ “ความปลอดภัยทางชีวภาพ” และ “การเข้าถึง” เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น    
  3. ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ (กอช.) โดยเพิ่มผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทน
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กรมการท่องเที่ยว ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้แทน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยปรับปรุงหน้าที่และอ านาจ กอช. ให้ครอบคลุมการก าหนดและเสนอแนะนโยบาย 
มาตรการและแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ รวมถึง                 
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
  4. ก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการฯ โดยให้มีหน้าที่และอ านาจในการเสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ต่อคณะกรรมการฯ ประสานงาน ให้ค าแนะน า สนับสนุน 
และส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินการตามแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ และประสานการอนุวัติและติดตามการด าเนินงานตามพันธกรณีของข้อตกลงหรือ                      
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และด าเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐใน
การเจรจาเพื่อต่อรองเงื่อนไขในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ   
  5. ก าหนดให้ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 
พ.ศ. 2554 ซึ่งออกตามความในข้อ 9 (4) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนี้ ทั้งนี้ 
จนกว่าจะมีระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติที่ออกตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีนี้ใช้บังคับ   
 
7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ             
ร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้   
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..)                  
พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป   
   2. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ โดยให้ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มี
ผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….             
มีผลใช้บังคับ  
   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….    
    1.1 แก้ไขเพ่ิมเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโต้แย้งเขตอ านาจศาล ส าหรับการฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองหรือศาลอ่ืนที่ไม่ใช่ศาลยุติธรรมและศาลทหาร และในระหว่างเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาด                 
เขตอ านาจศาล ให้ศาลที่รับฟ้องมีดุลพินิจในการพิจารณาคดีต่อไปได้    
   1.2 แก้ไขเพ่ิมเติมระยะเวลาการพิจารณาค าร้องขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจ
หน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด กรณีค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ถึงท่ีสุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน   
    1.3 ก าหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล        
เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลืองานของเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลก าหนด   



 

 

 

10 

   1.4 แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล
ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา   
  2.  ร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ….  
   ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2546 ดังนี้    
บัญชีอัตราประโยชน์ตอบแทน 

ต าแหน่ง อัตราประโยชน์ตอบแทน/เดือน 
พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2546 ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. …. 

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

 
8. เรื่อง ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับ
ข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  กค. เสนอว่า   
  1. เนื่องจากกรมธนารักษ์มีภารกิจตามกฎหมายก าหนดหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการที่
ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติการประเมิน
ราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ด้านการผลิตเหรียญและบริหารเงินตรา ตามพระราชบัญญัติเงินตรา 
พ.ศ. 2501 และพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน    
ซึ่งการด าเนินการตามภารกิจของกรมธนารักษ์จ าเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชน และต้องปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจและหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ โดยภารกิจบางส่วนกฎหมายก าหนดให้
เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งการมีหน้าที่ในการดูแลรักษาเหรียญ
กษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของรัฐจ านวนมาก   
   2. ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์มีความคล่องตัวและเหมาะสมกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้ข้าราชการกรมธนารักษ์มีเครื่องแบบพิเศษเพ่ิมขึ้นจากเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน 
เพ่ือให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานและความเป็นอัตลักษณ์เดียวกันของข้าราชการกรมธนารักษ์    
  3. กรมธนารักษ์มีค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดเครื่องแบบพิเศษของ                  
กรมธนารักษ์ ที่ 640/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพ่ือยกร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษ
ส าหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. …. เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดเครื่องแบบพิเศษของส่วนราชการ
พิจารณา ซึ่งต่อมาคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว 
โดยมีการแก้ไขรายละเอียด ดังนี้   
    3.1 เครื่องแบบพิเศษของข้าราชการหญิงมีเพียงเสื้อคอพับสีน้ าเงินและคอพับสีขาว   
   3.2 ปรับหมวกของข้าราชการหญิงจาก “หมวกทรงหม้อตาล” เป็น “หมวกแก๊ปทรงอ่อน
พับปีกสีขาว”   
   3.3 เพ่ิมเติมรายละเอียดการใช้ผ้าคลุมศีรษะของข้าราชการหญิงมุสลิม โดยให้ชายผ้าคลุม
ศีรษะสอดไว้ในปกคอเสื้อ   
   3.4 ปรับรายละเอียดของกระโปรงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
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โดยให้กรมธนารักษ์ด าเนินการปรับปรุงข้อความในร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีฯ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
ดังกล่าว เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
แล้ว   
จึงได้เสนอร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. …. มาเพ่ือ
ด าเนินการ 
   สาระส าคัญของร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี  
  ก าหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่ องแบบพิ เศษข้ าราชการกรมธนารักษ์กับ                    
การแต่งเครื่องแบบ ดังนี้   
  1. เครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมธนารักษ์ชาย ได้แก่ หมวกทรงหม้อตาล หรือหมวกทรงอ่อน                
มีกะบังสีน้ าเงินด า เสื้อคอพับสีน้ าเงินด า แขนสั้นหรือแขนยาว และกางเกงขายาวสีน้ าเงินด า เป็นต้น   
   2. เครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมธนารักษ์หญิง ได้แก่ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว หรือ
หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีน้ าเงินด า เสื้อคอพับสีน้ าเงินด า แขนยาว หรือคอพับสีขาวแขนสั้น และกระโปรงหรือกางเกงสีน้ า
เงินด า เป็นต้น    
  3. อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่ง ก าหนดให้อินทรธนูมีลักษณะแข็งท าด้วยไหมสีทองหรือ              
วัตถุเทียมไหมสีทองและท าด้วยสักหลาดสีน้ าเงินด าเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายตัดส าหรับข้าราชการกรมธนารักษ์
ชาย กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร ส าหรับข้าราชการกรมธนารักษ์หญิง กว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 11 
เซนติเมตร    
  4. เครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนู เช่น “ดอกพุดตาน” ท าด้วยพลาสติกสีทอง มีลักษณะเป็น
ดอก 6 แฉก ซ้อนสลับกัน 3 ช้อน กว้าง 1.6 เซนติเมตร สูง 0.5 เซนติเมตร และ “ช่อชัยพฤกษ์” ท าด้วยพลาสติกสี
ทอง มีก้านมาบรรจบกันตรงกลาง มัดรวมก้านด้วยดิ้นทองเป็นขมวด 3 ปม มีเชือกผูกโบว์ 2 เส้นห้อยลงมา กว้าง 
3.62 เซนติเมตร สูง 2.46 เซนติเมตร เป็นต้น  
 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสันติ พ.ศ. 2559                 
รวม 7 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2559 รวม 7 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดข้อมูลและรายละเอียดของรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของ               
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน
และสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. ….   
      ก าหนดให้รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับ
เบื้องต้น ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิตพลังงาน และสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ต้องจัดท าเป็นเอกสาร และประกอบด้วยสาระส าคัญ เช่น บทน าและค าอธิบายทั่วไป ค าอธิบายสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ทั่วไป การบริหารจัดการคุณภาพ การประเมินสถานที่ตั้ง การออกแบบทั่วไป ลักษณะสถาน
ประกอบการ การวิเคราะห์ความปลอดภัย การทดสอบการเดินเครื่อง การใช้งานเครื่อง ขีดจ ากัดและเงื่อนไขในการ
ด าเนินการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การป้องกันอันตรายทางรังสี การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการกากกัมมันตรังสีและการเลิกด าเนินการ    
   2. ร่างกฎกระทรวงการเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….   
    ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ที่ประสงค์จะเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้ยื่นค าขอเลิกด าเนินการสถานประกอบการ
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ทางนิวเคลียร์ต่อเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ก่อนการเลิกด าเนินการไม่น้อยกว่าสามปี พร้ อมแผนการเลิก
ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และเอกสารทางการเงินเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนการเลิก
ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยการเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้กระท าการรื้อ
ถอนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) รื้อถอนทั้งหมดทันที (2) รื้อถอนทั้งหมดตามระยะเวลาที่ก าหนด                            
(3) รื้อถอนบางส่วนทันทีและรื้อถอนส่วนที่เหลือตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยทั้งสามวิธีดังกล่าวจะใช้การฝังกลบไม่ได้  
   3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู้ตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ พ.ศ. ….  
   ก าหนดให้ผู้ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องมีศักยภาพทางเทคนิคตามรายงาน
วิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือรองรับการด าเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ตามที่
ได้รับใบอนุญาต และต้องมีความสามารถในการด ารงสภาพคล่องทางการเงินที่จะด าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ตามที่ได้รับใบอนุญาตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง  
  4. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….    
   ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ที่ประสงค์จะด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทางการเงิน ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ระบุชื่อผู้
ขอรับใบอนุญาตและยังไม่สิ้นอายุ และรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับ
สมบูรณ์ ส่วนผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปี  
  5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลาและกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ต้องทบทวนและปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
พ.ศ. ….    
    ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ต้องทบทวนและ
ปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทุกสิบปีนับแต่ได้รับใบอนุญาต และต้อง
ยื่นเอกสารแผนการทบทวนและปรับปรุงรายงานดังกล่าว ก่อนครบก าหนดสิบปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตอย่างน้อย
สามปีเป็นการล่วงหน้า โดยระบุหัวข้อ ขอบเขต และก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้ชัดเจน รวมทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าของการทบทวนและปรับปรุงรายงานดังกล่าวต่อเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ    
  6. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….  
    ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตและช าระค่าธรรม เนียมต่อ
เลขาธิการ พร้อมด้วยใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น และเอกสารหลักฐานทางการเงิน รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่
ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับนี้  
  7. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ หรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. ….    
   ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ 
หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์
หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบโดยต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ ในกรณีกา รบรรจุ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และกรณีการบรรจุวัสดุ
นิวเคลียร์ในกระบวนการเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์หรือการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ในกระบวนการแปร
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สภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จะต้องจัดท ารายงาน
การทดสอบให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับนี้  
 
10. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวันเปิดท าการของศาลแขวงในจังหวัดกระบี่              
พ.ศ. …. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวันเปิดท าการของศาลแขวง ในจังหวัดตรัง               
พ.ศ. …. และร่างพะราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้น าวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับส าหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 
3 ฉบับ (ก าหนดวันเปิดท าการศาลแขวงกระบี่และศาลแขวงตรัง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และก าหนดให้ศาล
จังหวัดซึ่งยังมิได้มีศาลแขวงเปิดท าการสามารถน าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด
ส าหรับคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลแขวงซ่ึงเกิดขึ้นในบางท้องท่ี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวันเปิดท า
การของศาลแขวงในจังหวัดกระบี่ พ.ศ. …. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวันเปิดท าการของ
ศาลแขวง ในจังหวัดตรัง พ.ศ. …. และร่างพะราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้น าวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับส าหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่                 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ตามท่ีส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยมอบหมายส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา                   
ทั้ง 3 ฉบับ ให้สอดคล้องไปคราวเดียวกัน รวมทั้งให้รับข้อสังเกตของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวันเปิดท าการของศาลแขวงในจังหวัด
กระบี่ พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวันเปิดท าการของศาลแขวง ในจังหวัด
ตรัง พ.ศ. …. เป็นการก าหนดให้มีศาลแขวงกระบี่ในจังหวัดกระบี่ และศาลแขวงตรังในจังหวัดตรัง โดยให้แต่ละศาลมี
เขตอ านาจในอ าเภอทุกอ าเภอ และให้เปิดท าการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของศาลจังหวัด และเพ่ือเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในท้องที่ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564   
   2. ร่างพะราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้น าวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับส าหรับคดีที่เ กิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. …. เป็นการก าหนดให้น าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดส าหรับคดีอาญาที่อยู่ใน
อ านาจศาลแขวงซึ่งเกิดขึ้นในท้องที่ทุกอ าเภอของจังหวัดกระบี่ จังหวัดตาก จังหวัดพังงา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ล าพูน จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งในท้องที่อ าเภอขุนตาล อ าเภอเชียงของ อ าเภอเทิง อ าเภอป่าแดด 
อ าเภอพญาเม็งราย และอ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในท้องที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอ
ปากพนัง และอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในท้องที่อ าเภอชุมพลบุรี อ าเภอท่าตูม อ าเภอโนนนารายณ์ 
อ าเภอรัตนบุรี อ าเภอสนม และอ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และในท้องที่อ าเภอเดชอุดม อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
อ าเภอนาจะหลวย อ าเภอนาเยีย อ าเภอน้ าขุ่น อ าเภอน้ ายืน และอ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และยกเลิกใน
ท้องที่อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอศรีราชา เฉพาะต าบลทุ่งสุขลา ต าบลบึง และต าบลบ่อวิน จังหวัด
ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และเพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยเสมอ
ภาคและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
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11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการ
ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดหย่อน
ค่าธรรมเนียม และก าหนดคุณสมบัติของผู้ถือประทานบัตรผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโล
หกรรมที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี โดยต้องเป็นผู้ประกอบกิจการที่รับผิดชอบต่อ
สังคม มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม และผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว หรือตามหลักเกณฑ์ที่
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนด และได้รับการประกาศรายชื่อจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ หรือได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรที่มีมาตรฐานสูงกว่าหรือเทียบเท่า 
  2. กรณีที่ผู้ประกอบกิจการยังคงรักษาเกณฑ์มาตรฐานการประกอบกิจการได้สูงกว่ามาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด หรือเทียบเท่าอย่างต่อเนื่องและได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลหรือ
ประกาศนียบัตร ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปจากปีที่มีการประกาศรายชื่อ รวมถึงการต่ออายุ
ให้ได้รับการลดค่าธรรมเนียมเป็นจ านวนกึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  3. กรณีสถานประกอบกิจการประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือได้รับอุบัติภัย หรือต้องหยุด
ประกอบกิจการอันเนื่องมาจากโรคระบาดหรือโรคติดต่อ และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้ประกาศ
รายชื่อให้เป็นผู้ประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือได้รับอุบัติภัย หรือได้รับผลกระทบจากโรคระบาดหรือโรคติดต่อ 
ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือได้รับอุบัติภัย หรือต้องหยุดประกอบ
กิจการอันเนื่องมาจากโรคระบาดหรือโรคติดต่อ หากในปีนั้นได้ช าระค่าธรรมเนียมรายปีไว้แล้วให้ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปจากปีที่ประสบเหตุทางธรรมชาติ รวมถึงการต่ออายุให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุประทานบัตรและใบอนุญาตด้วย 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
12. เรื่อง ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ (สงป.) ดังนี้ 
  1. เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง วงเงินสินเชื่อรวม 
10,300 ล้านบาท และกรอบวงเงินงบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวน 2 ,164.1 ล้านบาท ประกอบด้วย 
ค่าชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 2,163 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการประมงกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยรัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และผู้ประกอบการประมงสมทบร้อยละ 4 ต่อปี เป็นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันที่กู้ 
แบ่งเป็น (1) ธนาคารออมสิน ให้ผู้ประกอบการประมงที่มีเรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้ นไป วงเงินสินเชื่อ 
5,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 1,050 ล้านบาท และ (2) ธ.ก.ส. ให้ผู้ประกอบการประมงที่มี
เรือประมงขนาดต่ ากว่า 60 ตันกรอส วงเงินสินเชื่อ 5 ,300 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 1 ,113 
ล้านบาท โดยให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามขั้นตอนต่อไป ส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และติดตามโครงการ จ านวน 1.1 ล้านบาท นั้น เห็นสมควรให้ กษ. โดยกรมประมง
พิจารณาโอนเงินจัดสรร เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนแล้วแต่กรณีไป 
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  2. ให้ กษ. โดยกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ
ผู้ประกอบการประมงในการขอสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงความ
เสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตลอดจนมี
การประเมินผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการเป็นรายปี เพ่ือให้มีข้อมูลในการบริหารงานอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ส าหรับประกอบการก าหนดนโยบายของภาครัฐที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป  ตามความเห็นของ        
ส านักงบประมาณ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. จากการประชุมหารือฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 6 ครั้งที่ประชุมได้น าประเด็น
ปัญหาการท าประมงจากสมาคมประมงต่าง ๆ และจากชาวประมง จัดล าดับความเร่งด่วนของปัญหาต่าง ๆ เช่น 
ปัญหาเรื่องสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการปัญหาเรื่องแรงงานขาดแคลน ปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย และ
อ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, unreported and unregulated fishing - IUU) โดยที่ประชุมได้หารือก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย สรุปได้ ดังนี้ 
      1.1 จัดหาแหล่งสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ โดยผลการส ารวจความ
ต้องการสินเชื่อของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย วงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่ต้องการ 10 ,048.44 ล้านบาท เจ้าของ
เรือที่แจ้งความต้องการ 2,820 ราย เรือประมง 4,822 ล า แบ่งเป็นเรือประมงพาณิชย์ 4,384 ล า และเรือประมง
พ้ืนบ้าน 438 ล า ซึ่งกรมประมงได้ร่างโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง และอยู่ระหว่าง
การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในคราวนี้) 
      1.2 เร่งรัดโครงการน าเรือออกนอกระบบ โดยกรมประมงได้ด าเนินการตรวจสอบเรือประมงที่จะ
น าออกนอกระบบเพื่อจัดท างบประมาณโดยใช้เกณฑ์ในการชดเชยตามเกณฑ์การประเมินราคาเรือประมง รวม 2,768 
ล า เป็นเงินทั้งสิ้น 7,143.85 ล้านบาท 
      1.3 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคกิจการประมงทะเลตามมาตรา 83 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 กษ. โดยกรมประมงได้ด าเนินการท าหนังสือเสนอต่อกระทรวงแรงงาน (รง.) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือน าเข้าคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (คบต.) และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยท าควบคู่กับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับแรงงานที่ท างาน
ในเรือประมง 
      1.4 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยกรมประมงด าเนินการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมงพาณิชย์ ประมงพ้ืนบ้าน 
และประมงนอกน่านน้ า เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายหลัก กฎหมายล าดับรอง และกฎหมายเกี่ยวข้องกับ
การท าประมงนอกน่านน้ าด้วย ในกรอบระยะเวลา 1 เดือน เพ่ือน าเสนอต่อ กษ. 
      1.5 รวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง ด าเนินการรวบรวมประเด็นปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวประมง จ านวน 32 ประเด็น เช่น การแก้ไขปัญหาการท าประมงนอกน่านน้ า การพิจารณาการท า
ประมงแมงกระพรุนในเขตทะเลชายฝั่ง การขอลดความห่างซี่คราดหอย ความเดือดร้อนในเรื่องการเปิดระบบการ
ติดตามต าแหน่งเรือประมง (Vessel Monitoring System - VMS) ของเรือท่ีมีใบอนุญาตถูกกฎหมาย แต่ไม่ได้ออกไป
ท าการประมงเป็นเวลาหลายปี เป็นต้น 
  2. การปฏิรูปภาคการประมงไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นการบริหารจัดการด้านการประมงและ             
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า ปกป้องคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพการประมงแบบมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากร การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ าเพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน และด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์
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น้ า อันจะน าไปสู่การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ าที่
สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2558 และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เพ่ือจัด
ระเบียบการประมงของไทยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปภาคการประมงไทย ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ประมงรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงเรือ เครื่องมือ และอุปกรณ์ท าการประมง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้าง
แรงงาน เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการประมงประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพและบางรายอาจต้องใช้สินเชื่อนอกระบบเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการท าการประมง เนื่องจาก
ผู้ประกอบการประมงไม่สามารถน าเรือประมงมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ แต่
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีความเป็นไปได้มากขึ้นในการน าเรือมาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน เนื่องจากมีระบบในการ
ควบคุมเรือ เช่น มีการขึ้นทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่า และมีการติดตั้งระบบติดตามต าแหน่งเรือ (Vessel Monitoring 
System - VMS) ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถท าให้ทราบต าแหน่งเรือ
ได้ 
  3. ในระยะเร่งด่วน กษ. ได้พิจารณาถึงแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งประมงพาณิชย์
และประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพด้วยการจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า ซึ่งจะช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมงให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพประมงเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนใน
อาชีพต่อไป โดยจากการส ารวจข้อมูลความต้องการสินเชื่อโดยสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ในเบื้องต้นพบว่า
ผู้ประกอบการประมงมีความต้องการสินเชื่อ ประมาณ 10 ,048 ล้านบาท กษ. จึงได้จัดท าโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริม
สภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ซึ่งได้ผ่านการประชุมหารือฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 6 ครั้ง (ตามข้อ 
1) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ด้วยแล้ว 
  4. โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง มีรายละเอียดดังนี้ 
      4.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพการท าการประมงโดยสนับสนุน
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน 
      4.2 เป้าหมาย : สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้านที่
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ วงเงินสินเชื่อรวม 10,300 ล้านบาท  
      4.3 ระยะเวลาด าเนินการ :  
   (1) ระยะเวลาโครงการ 8 ปี นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ 
   (2) ระยะเวลาการยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 1 ปี หรือภายในกรอบวงเงินสินเชื่อ
ตามท่ีก าหนด 
   (3) ก าหนดช าระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 ปี นับแต่วันกู้ 
      4.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ : ให้ผู้ประกอบการประมงที่
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. ตามขนาดเรือประมง กรณี
เจ้าของเรือที่มีขนาดเรือประมงทั้ง 2 ประเภท ให้สามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารได้เพียงแห่งเดียว 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข กรณีผู้ประกอบการที่มีเรือประมง 
ขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอส ขึ้นไป ขนาดต่ ากว่า 60 ตันกรอส 

ธนาคารผู้ให้กู้ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. 
คุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบการประมง 

(1) เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือ
เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
(2) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบียน
เรือไทย 
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(3) เป็นผู้ประกอบการประมงที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(4) เป็นผู้ประกอบการประมงที่มี
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

(4) กรณีผู้ประกอบการประมง
พาณิชย์ต้องมีใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย์ 

ประเภทสินเชื่อ (1) เงินกู้ระยะสั้น ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรืออ่ืนๆ ตามที่ธนาคาร
ก าหนด เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
(2) เงินกู้ระยะยาว เ พ่ือเป็นเงินทุนในการปรับปรุงเรือประมง 
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ท าการประมง 

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท 
อัตราดอกเบี้ย ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี 

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

ระยะการช าระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันกู้ 
หลักประกันการกู้เงิน ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังนี้ 

(1) ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิสามารถ
จดทะเบียนจ านองได้ หรืออาคารชุด 
(2) เรือประมง 
(3) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
(4) บุคคลค้ าประกัน 
(5) หลักประกันอ่ืน ๆ ตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 

หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ ตามเงื่อนไขของธนาคารออมสิน ตามเงื่อนไขของ ธ.ก.ส. 
การค้ าประกันสินเชื่อ โดย บสย. บสย. ควรพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการประมง ตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการค้ าประกันสินเชื่อ และวิธีปฏิบัติใน
การค้ าประกันสินเชื่อของ บสย.  

      4.5 วงเงินสินเชื่อโครงการ : รวม 10,300 ล้านบาท ดังนี้ 
   (1) วงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน จ านวน 5,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการประมง
ที่มีเรือประมงตั้งแต่ 60 ตันกรอสข้ึนไป กู้เพ่ือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพการท าประมง 
   (2) วงเงินสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จ านวน 5 ,300 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการประมงที่มี
เรือประมงต่ ากว่า 60 ตันกรอส กู้เพ่ือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพการท าการประมง 
      4.6 วงเงินงบประมาณและแหล่งที่มา : 2,164.1 ล้านบาท ดังนี้ 
   (1) วงเงินชดเชยดอกเบี้ยของธนาคารออมสิน อัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับแต่วันกู้ เป็น
ระยะเวลา 7 ปี จากวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ปีละ 150 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ย 1,050 ล้าน
บาท โดยให้ธนาคารออมสินขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากส านักงบประมาณ (สงป.) ตามที่
เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการโครงการ 
   (2) วงเงินชดเชยดอกเบี้ยของ ธ.ก.ส. อัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับแต่วันกู้ เป็นระยะเวลา 7 ปี 
จากวงเงินสินเชื่อ 5,300 ล้านบาท ปีละ 159 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ย 1,113 ล้านบาท โดยให้ ธ.
ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจาก สงป. ตามที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการโครงการ 
   (3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการของกรมประมงเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ ายในการประชุม
ชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการ และติดตามโครงการ รวมเป็นวงเงินด าเนินงาน 1.1 ล้านบาท  
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  4.7 การแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ : ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. สามารถน าค่าใช้จ่ายในการกัน
ส ารองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพ่ือบวกกลับเป็นรายได้ของธนาคาร และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่
เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจได้ และให้แยกบัญชีการด าเนินงานตามโครงการนี้
ออกจากการด าเนินงานปกติ เป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account - PSA) 
 
13. เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด าเนินโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะที่ 2 
วงเงินลงทุนรวม 77,334 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศจ านวน 57 ,999 ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. จ านวน 
19,335 ล้านบาท 
  2. เห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 57,999 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินลงทุนของ
โครงการดังกล่าว โดย กฟภ. จะทยอยด าเนินการกู้เงินตามความจ าเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  มท. รายงานว่า 
  1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะที่ 1 
(มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าให้
สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนได้อย่างเพียงพอ และเพ่ิมประสิทธิภาพ ความมั่นคงและความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า และลดปัญหาในการปฏิบัติการ และบ ารุงรักษา เป็นต้น นั้น โครงการดังกล่าวมีผลความคืบหน้าใน
ภาพรวมของทั้งโครงการ (เดือนธันวาคม 2562) คิดเป็นร้อยละ 13.54 โดยมีวงเงินที่เบิกจ่ายแล้ว 20 ,226.99 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 32.27 และวงเงินอยู่ระหว่างด าเนินการ 40,567.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.72 คงเหลือ 
1,884.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.01 อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ให้บริการของ กฟภ. มีมากถึงร้อยละ 99 ของพ้ืนที่ทั้ง
ประเทศ ประกอบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าและจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้ามีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้จ านวนสถานี
ไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ และสายจ าหน่ายแต่ละวงจรต้องจ่ายไฟเป็นระยะทางไกลจึงเกิดปัญหาไฟตกไฟดับและหน่วย
สูญเสียสูง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการกระจายกิจการอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภาค ท าให้
ความต้องการไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น กฟภ. จ าเป็นต้องมีการลงทุนก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง 
และระบบจ าหน่าย รวมถึงการเพ่ิมเสถียรภาพการจ่ายไฟเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถรองรับและตอบสนองต่อแผนการ
พัฒนาประเทศของรัฐบาลในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
กฟภ. จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะที่ 2  
  2. โครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะที่ 2 ของ กฟภ. ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กฟภ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2562 แล้ว มีรายละเอียดสรุปได้ 
ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ ให้ เป็นสถานีไฟฟ้า

อัตโนมัติ (Substation Automation System) ตามมาตรฐาน 
International Electrotechnical Commission 61850 (IEC 61850) 
เพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนได้อย่างเพียงพอ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหา
การปฏิบัติการและบ ารุงรักษา และลดหน่วยสูญเสียในระบบจ าหน่าย 
3. ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และพ้ืนที่ส าคัญให้มีขีดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่สูงขึ้น 
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เป้าหมาย ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง 115 เควี ระบบจ าหน่ายแรงสูง 22/33 เควี 

และระบบจ าหน่ายแรงต่ า 
พื้นที่ด าเนินการ ประกอบด้วยพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. 12 เขต ทั่วประเทศ สรุปได้ ดังนี้ 

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

ปริมาณงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ภาค 

เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ กลาง ใต้ รวม 

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

14 14 28 13 69 

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

325 50 300 200 875 

3) สายส่งรองรับ
สถานีไฟฟ้า (วงจร-
กิโลเมตร) 

326 250 370 288 1,234 

4) ติดตั้ง 
Capacitor1 115  
เควี (ชุด) 

- 1 2 - 3 

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

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

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

- 13 10 7 30 

3. ปริมาณงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูง 22/33 เควี 
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1) ก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายแรงสูง 
(วงจร-กิโลเมตร ) 

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

2)  ติดตั้ ง อุปกรณ์
ป้ อ งกั น /ตั ดตอน 
(ชุด) 

2,995 618 1,141 902 5,656 

3) ติดตั้ ง อุปกรณ์
ป รั บป รุ ง แ ร งดั น 
(ชุด) 

396 284 31 306 1,017 

4)  ติดตั้ ง อุปกรณ์
สื่อสารส าหรับการ
ควบคุมระยะไกล 
(ชุด) 

632 923 2,200 701 4,456 

4. ปริมาณงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงต่ า 
1) ก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า 
(วงจร-กิโลเมตร) 

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

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

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

3) ติดตั้ง/ปรับปรุง
หม้อแปลงจ าหน่าย 
(เอ็มวีเอ) 

668 839 684 729 2,920 

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

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

ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2563 - 2568) 
แผนการด าเนินการ 1. การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อใช้ในการบริหารโครงการ  : ประกอบด้วย

คณะท างาน 2 ส่วน คือ ส่วนกลางและการไฟฟ้าเขต โดยส่วนกลางจะดูแล
รับผิดชอบด้านการจัดหาอุปกรณ์หลัก งบประมาณ และภาพรวมของโครงการ 
ส่วนการไฟฟ้าเขตจะดูแลรับผิดชอบด้านระบบจ าหน่ายทั้งด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณ และการด าเนินงานให้เป็นไปตามโครงการ 
2. การจัดซื้อที่ดิน : จะด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ 
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กฟภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งในการด าเนินการจัดหาที่ดิน ผู้อ านวยการ 
กฟภ. เขต จะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพ่ือด าเนินการจัดหา ตรวจสอบ 
และส ารวจบริเวณหรือต าแหน่งที่ดินเป้าหมาย สอบถามราคาที่ดิน ประเมิน
ราคาที่ดิน และสรุปข้อมูลจัดหาที่ดินที่เหมาะสมส าหรับการก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้า เสนอคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือพิจารณา
น าเสนอขออนุมัติจัดซื้อที่ดินต่อไป โดยเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินแล้ว 
คณะกรรมการตรวจรับที่ดินจะด าเนินการตรวจสอบที่ดิน และโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินเป็นของ กฟภ. ต่อไป  
3. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาด าเนินการ : วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้ างจะเป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ.  ซึ่ งส่ วนใหญ่จะซื้ อจาก
ภายในประเทศเป็นหลัก โดยการจัดหาจะด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4. การก่อสร้าง : ด าเนินการตามมาตรฐาน กฟภ. และมีวิศวกรของ กฟภ. 
เป็นผู้ควบคุมดูแลให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิด ส าหรับ
การก่อสร้างระบบจ าหน่ายจะด าเนินการโดยหน่วยธุรกิจก่อสร้างของ กฟภ. 
หรือจ้างเหมาเอกชน ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของการไฟฟ้าเขต   
5. การติดตามผลการด าเนินการ : ส านักงานโครงการจะติดตามประสานงาน
กับการไฟฟ้าเขต ฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าหน้างาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตลอดเวลาของการด าเนินโครงการจัดส่งให้กองโครงการ ฝ่ายวางแผนระบบ
ไฟฟ้า รวบรวมจัดท ารายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทุกไตรมาส เพ่ือ
รายงานผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. และจัดส่งให้ สศช. ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กค. และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) โดยรายงานผลความ
กาวหน้าของโครงการจะประกอบด้วย  แผนการด าเนินโครงการ สถานะการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง จัดท าสัญญา ผลการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ทั้งนี้ ในระหว่างการด าเนิน
โครงการ กฟภ. จะติดตามและตรวจสอบความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นจริง
กับที่ได้คาดคะเนไว้ตอนเริ่มจัดท าโครงการตลอดเวลาเพ่ือปรับเปลี่ ยนแผน
ด าเนินโครงการ เช่น การออกแบบ การก าหนดแผนการก่อสร้าง การจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

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

ผลตอบแทนของโครงการ 1. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ สรุปได้ ดังนี้ 

ผลตอบแทน อัตรา 
ผลตอบแทน 

อัตราส่วน 
ผลประโยชน์ต่อ

มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) 
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(ร้อยละ) เงินลงทุน 
(B/C Ratio) 

(ล้านบาท) 

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

ทาง 
เศรษฐศาสตร์ 
(EIRR) 

17.18 17.18 35,252 

2. ผลตอบแทนของโครงการแยกตามภาคต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
 

ภาค 

ผลตอบแทน 
ทางการเงิน 

ผลตอบแทน 
ทางเศรษฐศาสตร์ 

FIRR 
(ร้อยละ) 

B/C 
Ratio 

EIRR 
(ร้อยละ) 

B/C 
Ratio 

เหนือ 6.05 0.99 10.35 1.00 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 9.25 1.02 15.99 1.05 

กลาง 13.12 1.07 23.30 1.18 
ใต ้ 5.84 0.98 10.83 1.01 

รวม 9.55 1.03 17.18 1.09  
ประโยชน์ 
ของโครงการ 

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

ฯลฯ 
การประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเป็นการก่อสร้างในพ้ืนที่ของ กฟภ. ไม่มีการด าเนินงาน
ที่จะขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อห้ามทางกฎหมาย รวมทั้งไม่มีการ
ด าเนินการที่จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมหรือพ้ืนที่ข้างเคียง และ
การก่อสร้างสายส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าด าเนินการในพ้ืนที่ริมถนนทาง
หลวง (Right of Way) โดยการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการด าเนินการในพ้ืนที่ที่
จ ากัดและระยะเวลาสั้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพ้ืนที่ข้างเคียงที่สามารถ
เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ผลกระทบในเรื่องเสียง ฝุ่น และของเสียในช่วงระยะเวลา
ก่อสร้างที่จะมีปริมาณมากกว่าในช่วงเวลาปกติเล็กน้อยและไม่ส่งผลกระทบกับ
ชุมชนในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของผู้คน อย่างไรก็ตาม 
กฟภ. มีมาตรการดูแลให้การก่อสร้างด าเนินไปอย่างปลอดภัย มีอาชีวอนามัย
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ใกล้เคียงให้น้อยที่สุดในช่วง
ระยะเวลาการจ่ายไฟและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบ
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เนื่องจากเกิดการรั่วซึมของน้ ามันหม้อแปลงที่ปนเปื้อนสู่ดินและแหล่งน้ า หรือ
เกิดก๊าซซึ่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ทั้งนี้ กฟภ. มีการวางแผนงานติดตาม
เฝ้าระวังและตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่สถานีไฟฟ้าเป็น
ประจ าเพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม 

 
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนความต้องการอัตราก าลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
(พ.ศ. 2564 - 2566) ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2556 - 2560) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนความต้องการอัตราก าลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รพศ.มฟล.) (พ.ศ. 2564 - 2566) ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 
2556 - 2560) จ านวน 1,575 อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น 401.87 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ 
   ทั้งนี้  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือรองรับแผนความต้องการอัตราก าลังของ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ดังกล่าว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นเหมาะสม โดยค านึงถึงศักยภาพใน
การสรรหา ความสามารถในการบรรจุอัตราก าลังและพิจารณาน าเงินนอกงบประมาณมาสมทบ อย่างไรก็ดี ห ากใน
อนาคตโรงพยาบาลมีเงินรายได้เพียงพอต่อการจัดบริการตามแผนการเปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร ตามแผนความต้องการอัตราก าลังโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากเงินรายได้ดังกล่าว ส าหรับอัตราค่าจ้างให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
   สาระส าคัญของเรื่อง 
   อว. รายงานว่า 
   1. รพศ.มฟล. ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 โดยตั้งอยู่บนพ้ืนที่จ านวน 
137 ไร่ มีจ านวนอาคารทั้งหมด 2 หลัง เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ในแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน สูติ
นารี กุมารเวช อายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก จักษุ หู คอ จมูก อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด 
พยาธิวิทยา รังสีวิทยา กายภาพบ าบัด รวมถึงอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปัจจุบันมีจ านวนผู้มารับบริการในส่วนของผู้ป่วย
นอกเฉลี่ยจ านวน 500 คน/วัน ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเฉลี่ย จ านวน 90 คน/วัน รวมทั้งสิ้น 590 คน/วัน คิดเป็น 
215,350 คน/ปี มีจ านวนเตียงที่เปิดให้บริการ 156 เตียง และมีอัตราก าลังจากการสนับสนุนของส านักงบประมาณ 
(สงป.) จ านวน 70 อัตรา ประกอบด้วยบุคลากรกลุ่มบริการเฉพาะทาง 52 อัตรา และกลุ่มสนับสนุน 18 อัตรา 
อย่างไรก็ดี จ านวนเตียงและอัตราก าลังดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ รพศ.มฟล. ในการรองรับการ
ให้บริการตรวจรักษาเพ่ือผู้ป่วยในเขตภาคเหนือตอนบน (เขตสุขภาพที่ 1) และเขตอนุภูมิภาคลุ่ มน้ าโขงและโดยที่              
รพศ.มฟล. เป็นโรงพยาบาลที่ มฟล. ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการก่อสร้างภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 – 2560 (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และ 14 ตุลาคม 2557) ซึ่งต้องมีอัตราก าลังบุคลากร
ทั้งฝ่ายแพทย์ ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายสหวิชาชีพ ตลอดจนฝ่ายสนับสนุน รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,500 อัตรา 
ดังนั้น รพศ.มฟล. จึงได้จัดท าแผนความต้องการอัตราก าลัง ตามแนวทางการวิเคราะห์ภาระงานของสถานบริการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือค านวณอัตราก าลังที่จ าเป็นในการขยายขนาดการให้บริการ จาก 
อัตราก าลัง 70 อัตรา ในปัจจุบัน เป็น อัตราก าลัง 1,645 อัตรา (เพ่ิมขึ้น 1,575 อัตรา) ภายในปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2566 
   2. การขออัตราก าลังของ รพศ.มฟล. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 
    2.1 จัดหาบุคลากรทางการแพทย์และวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เพียงพอต่อ
การให้บริการรักษาแก่ประชาชน และผู้ป่วยได้ไม่ต่ ากว่าปีละ 460,000 คน1 
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    2.2 จัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสถานฝึกปฏิบัติการในชั้นคลินิก 
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ มฟล. ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2560  
    2.3 จัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือรองรับภารกิจด้านวิจัยทางคลินิกและการวิจัยด้าน
สาธารณสุขที่เก่ียวข้องตามบทบาทและสถานภาพของ รพศ.มฟล. และในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูง 
ที่มีภารกิจวิจัยทางการแพทย์รวมอยู่ด้วย ตลอดจนรองรับภารกิจทั้งด้านการให้บริการและการวิจัยของศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านออร์โธ              
ปิดิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา 
   3. อัตราก าลังที่ รพศ.มฟล. เสนอขอรวมทั้งสิ้น 1,575 อัตรา แบ่งเป็นกลุ่มผู้บริหาร 5 อัตรา กลุ่ม
บริการเฉพาะทาง 1,112 อัตรา กลุ่มสนับสนุน 332 อัตรา และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 126 อัตรา และจ าแนกตาม
กลุ่มภารกิจได้ ดังนี้  

                                                                                                  หน่วย : อัตรา 
ต าแหน่ง แผนปี 2564 แผนปี 2565 แผนปี 2566 รวมทั้งสิ้น 

กลุ่มผู้บริหาร 5 - - 5 
1) ภารกิจด้านอ านวยการ 
กลุ่มสนับสนุน 49 35 23 107 
2) ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ2 
กลุ่มบริการเฉพาะทาง 6 3 3 12 
กลุ่มสนับสนุน 2 2 - 4 
3) ภารกิจด้านสนับสนุนบริการสุขภาพและพัฒนาระบบบริการ3 

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

กลุ่มบริการเฉพาะทาง 78 68 62 208 
กลุ่มสนับสนุน 2 1 2 5 
กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 52 41 33 126 
5) ภารกิจด้านบริการพยาบาล 
กลุ่มบริการเฉพาะทาง 327 278 255 860 
กลุ่มสนับสนุน 18 13 12 43 
6) ภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
กลุ่มสนับสนุน 3 5 2 10 
รวมกลุ่มผู้บริหาร 5 - - 5 
รวมกลุ่มบริการเฉพาะทาง 425 360 327 1,112 
รวมกลุ่มสนับสนุน 153 105 74 332 
รวมกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 52 41 33 126 
รวมทั้งสิ้น 635 506 434 1,575 
   4. ด้านงบประมาณ โรงพยาบาลฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมข้ึนของอัตราก าลังรวมทั้งสิ้น 401.87 ล้านบาท 

ความต้องการ 
อัตราก าลัง 

แผนการให้บริการของ 
 รพ.ศูนย์การแพทย์  

มฟล. (เตียง) 

อัตราก าลังที่เสนอขอ 
 (อัตรา) 

งบประมาณที่เสนอขอ 
 (ล้านบาท) 
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ปีงบประมาณ 2564 244 (เพ่ิมข้ึน 88) 635 162.85 
ปีงบประมาณ 2565 323 (เพ่ิมข้ึน 79) 506 128.05 
ปีงบประมาณ 2566 411 (เพ่ิมข้ึน 88) 434 110.97 
รวม 411 1,575 401.87 
   5. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เห็นชอบกับแผนความต้องการอัตราก าลัง รพศ.มฟล.                  
(พ.ศ. 2564 - 2566) ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2560 ตามที่ มฟล. เสนอ 
เนื่องจากมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์และสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว                 
(5 – 10 ปี) ที่ สธ. ก าลังด าเนินการ [ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป] 
    5.1 ในระยะแรก ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเปิดบริการ 244 เตียง ต้องการอัตราก าลัง 635 คน 
โดยอ้างอิงกรอบอัตราก าลังของโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิชั้นสูง ขนาดน้อยกว่า 700 เตียง ตามเกณฑ์ สธ.                  
ที่เสนอได้ ส่วนการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรให้เป็นไปตามการพิจารณาของ สงป. 
    5.2 ในระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 – 2566 จะเปิดให้บริการเพ่ิมเติมอีก 167 เตียง (79 +              
88 เตียง) รวมเป็น 411 เตียง (ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้) ต้องการอัตราก าลังเพ่ิมเติมอีก 940 คน (560 + 434 คน) 
นั้น ควรพิจารณาถึงจุดเน้นส าคัญของ รพศ.มฟล. ตามความต้องการจ าเป็นของบริบทในพ้ืนที่ และควรค านึงถึงผลการ
ด าเนินงานของ รพศ.มฟล. พ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบการพิจารณาด้วย 
    5.3 เห็นควรให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ประสานเชื่อมโยงการบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานด้านสุขภาพที่มีอยู่แล้วของ สธ. และหน่วยงานด้านสุขภาพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุก
ระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน (น่าน พะเยา เชียงราย แพร่) เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนในการลงทุนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชน  
------------------------------------------------------------------------ 
1 ประมาณการค่าเฉลี่ยของผู้รับบริการของ รพศ.มฟล. ปี 2564 : 346,750 คน ปี 2565 : 485,450 คน และ ปี 2566 
: 565,750 คน 
2ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ได้แก่ งานเวชกรรมสังคมและงานสุขศึกษา และงานการพยาบาลชุมชนและหน่วยพื้นที่ 
3ภารกิจด้านสนับสนุนบริการสุขภาพและพัฒนาระบบบริการ ได้แก่ งานสารสนเทศทางการแพทย์ งานประกันสุขภาพ 
งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยและสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
4ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ได้แก่ งานให้บริการทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อายุรกรรม 
ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ นิติเวช จิตเวช เภสัชกรรม เป็นต้น 
 
15. เรื่อง  เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแนวทางในการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษาส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทยต่อไป ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับแนวทาง
ดังกล่าวไปพิจารณาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจต่อไป 
  2. เห็นชอบให้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กระทรวงวัฒนกรรม  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันพระปกเกล้าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป   
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กสม. รายงานว่า กสม. ได้พัฒนาการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจในการเสริมสร้างทุกภาคส่วน
ของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน อันจะเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ
มนุษยชนให้น ามาซึ่งความผาสุกของสังคมและประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ ได้ด าเนินการโดยมุ่งหมายให้เกิดการส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ ดังนี้  
  1. การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความ
เข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน อันจะช่วยสร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน และท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและด าเนินงานต่าง ๆ  ตามหน้าที่และอ านาจของแต่ละหน่วยงาน โดย
ค านึงถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจะเกิดขึ้นกับประชาชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิ  เสรีภาพ  
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายดังกล่าว กสม. ได้ด านินการอย่างมีส่วน
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาใน กสม. ผู้แทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและกระบวนการยุติธรรมจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย            
ต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกภาค
ส่วนในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่
มุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดสังคมแห่งความเสมอภาค  โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง สร้างโอกาสที่เป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยก  
และค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย ประกอบด้วย หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน  หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกระบวนการ
ยุติธรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง  และหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ส าหรับรัฐวิสาหกิจ   
  2. การส่งเสริมเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน 
และการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี  และศาสนา  โดยได้
ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก ากับดูแลสถานศึกษาในสังกัดกว่า 30,000 แห่ง มีบุคลากรทาง
การศึกษากว่า 400,000 คน ท าหน้าที่สนับสนุนและให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่เด็กนักเรียนในประเทศกว่า 
7,000,000 คน  ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางอย่างเป็นระบบในการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษา
พื้นฐาน ประกอบด้วย คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น (ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 
16. เรื่อง  ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีผู้ประกอบอาชีพ
ประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เสนอ ดังนี้  
  1. รับทราบผลการพิจารณาค าร้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวม 4 ประเด็น  
  2. รับทราบข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีผู้
ประกอบอาชีพประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)  
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  3. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางดังกล่าว ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตามข้อ 2 ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. กสม. รายงานว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายบุญยง นิ่วบุตร นายกสมาคมชาวประมงอ าเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี ว่าชาวประมงประมาณ 100 ราย ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพประมงจากการ
ด าเนินการของคณะรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  โดยสหภาพยุโรปได้กล่าวหาประเทศไทยว่า มี
การท าประมงที่ผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing : IUU Fishing) ถึงแม้ว่าคณะรัฐมนตรีและ กษ. จะด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การท าประมงสามารถ
ด าเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบแล้วก็ตาม  แต่การด าเนินการดังกล่าวยังขาดความเข้าใจในหลายประเด็น 
โดยเฉพาะบริบทของประมงวิถีไทย  และการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดภาระเกินความจ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพประมง  จึงขอให้ตรวจสอบในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้   
   1.1 การจัดการ การข้ึนทะเบียน และการตรวจสอบแรงงาน 
   1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก 
    1.3 ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการห้ามและจ ากัดการใช้
เครื่องมือประมงบางประเภท 
   1.4 มาตรการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบและแนวทางในการรับซื้อ
เรือคืน 
  2.  กสม.  ได้พิจารณาค าร้อง ในประเด็นต่าง ๆ ตามข้อ 1.1 – 1.4 แล้ว  เห็นควรให้ยุติเรื่องทั้ง 4 
ประเด็น ดังนี้  
   2.1 กรณีการจัดการ การขึ้นทะเบียน และการตรวจสอบแรงงานเห็นว่า แม้การก าหนด
ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการ การขึ้นทะเบียน และการตรวจสอบแรงงานของคณะรัฐมนตรีและ กษ. โดย
หน่วยงานในสังกัดจะเป็นการเพ่ิมขั้นตอนการด าเนินการในการประกอบอาชีพประมงของสมาชิกสมาคมชาวประมง
อ าเภอบ้านแหลม แต่เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการด าเนินการที่เป็นไปเพ่ือการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการใช้
แรงงานผิดกฎหมาย  และเพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพในการท างานของแรงงานในภาคการประมงทั้งแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าว 
   2.2 กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า -ออก เห็นว่า 
แม้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก จะกระทบต่อเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพของสมาชิกสมาคมชาวประมงอ าเภอบ้านแหลม แต่การด าเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบติดตาม 
ควบคุมและเฝ้าระวังการท าการประมงให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงโดย  
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)  และหน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้องได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้แก้ไขปรับปรุงเป็นระยะและจัดอบรมสร้าง
ความเข้าใจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
   2.3 กรณีปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการห้ามและจ ากัด
การใช้เครื่องมือประมงบางประเภท เห็นว่า กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ผู้ประกอบอาชีพ
ประมงใช้เครื่องมือประมงชนิดใดนั้น  เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรี และ กษ. พิจารณาถึงเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล  และความเหมาะสมของพ้ืนที่แม้อาจกระทบต่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพของสมาชิกสมาคม
ชาวประมงอ าเภอบ้านแหลม  แต่การด าเนินการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าและการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ เพ่ือรักษาหรือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างยั่งยืน  
   2.4 กรณีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบและแนวทางในการรับ
ซื้อเรือประมงคืน เห็นว่า แม้ปัจจุบันการด าเนินการโครงการการน าเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการ
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ทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนโดยกรมประมงจะยังไม่แล้วเสร็จยังคงมีเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการและรอการ
พิจารณาเพ่ือรับการชดเชยเยียวยาและบรรเทาผลกระทบ  จึงอาจกระทบต่อสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินของสมาชิก
สมาคมชาวงประมงอ าเภอบ้านแหลมแต่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกรมประมง 
  3. นอกจากนี้  กสม. ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน กรณีผู้ประกอบอาชีพประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิด
กฎหมาย  ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) 
ต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้ กษ. และคณะกรรมการนโยบายการ
ประมงแห่งชาติร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพประมงทุกกลุ่ม รวมทั้ง
ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแก้ไขปัญหาการท าประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตั้งแต่ปี 2558  เป็นต้นมาได้น าเสนอปัญหาความเดือดร้อนหรือ
ความเสียหายที่ได้รับ รวมถึงมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
อย่างสมดุลและยั่งยืน และหากมีกรณีใดที่ต้องด าเนินการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่ประชาชน
หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบควรด าเนินการอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 
 
17. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานส าหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานส าหรับ
ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามกฎกระทรวง
การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 และ
กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอดังนี้ 
   สาระส าคัญ 
   ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติรับทราบตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ รายงานผลการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานส าหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วนั้น กระทรวงแรงงานโดยส านักงานประกันสังคม ขอ
รายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
   1. กระทรวงแรงงานโดยส านักงานประกันสังคม ได้พิจารณาวินิจฉัยสั่งจ่ายไปแล้ว ณ วันที่ 21 
พฤษภาคม 2563 จ านวน 1,095,399 ราย เป็นเงิน 6,052 ล้านบาท 
   2. กระทรวงแรงงานโดยส านักงานประกันสังคม ได้มีการติดตามนายจ้างที่ยังไม่ได้ออกหนังสือ
รับรองการขอรับประโยชน์ทดแทน จ านวน 29,406 ราย โดยให้หน่วยปฏิบัติด าเนินการ ดังนี้  
    1) จัดตั้ งศูนย์ รับเรื่ องร้องทุกข์ / อุทธรณ์  COVID-19 ณ ส านักงานประกันสั งคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ รวมทั้งส่วนกลาง ณ ส านักงานประกันสังคม ส านักงานใหญ่ ตั้งแต่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
    2) มีหนังสือแจ้งสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทน 
ให้ตรวจสอบและส่งชื่อลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับเงิน เพ่ือด าเนินการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยให้ยื่นเรื่องได้
ที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ 
    3) มีหนังสือแจ้งผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงิน ให้ยื่นร้องทุกข์/อุทธรณ์ ได้ที่ส านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ 
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18. เรื่อง การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 กรณีการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอดังนี้ 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้บริษัท การบิน ไทย จ ากัด 
(มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใต้ค าสั่งศาลตามกฎหมายล้มละลาย และให้กระทรวงการคลัง กระทรวง
คมนาคม และบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) รับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้หารือกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และปลัดกระกระทรวงการคลังแล้ว เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 มีความเห็นร่วมกันว่า  
  1. ในขณะที่คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องนี้ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ยังคงมี สถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจและอยู่ในการก ากับดูแลของกระทรวงคมนาคม แต่บัดนี้ กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯ จึงท าให้ บริษัทฯ พ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วโดยเด็ดขาด เพียงแต่กระทรวงการคลังยังคงถือหุ้น
จ านวนมากประมาณร้อยละ 48 ส่วนภารกิจที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมให้
บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ และดูแลให้บริษัทฯ ตรวจสอบ จัดเตรียมเอกสารและแนวทางที่เกี่ยวข้องนั้น 
กระทรวงคมนาคมได้มอบให้บริษัทฯ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปแล้ว  
  2. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือติดตามการด าเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) แล้ว ซึ่งจากการหารือเห็นชอบให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงการคลัง 
กระทรวงคมนาคม และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
การด าเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  ส่วนการติดตามดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนของหุ้นย่อมอยู่ ในอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงการคลัง และการประสานงานกับกระทรวงคมนาคม บริษัทฯ ก็สามารถด าเนินการได้โดยตรงอยู่แล้วหรือ
อาจใช้ช่องทางคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ก็ได้ 
  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินการแก้ไข
ปัญหา บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใต้ค าสั่งศาลตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 
พ.ศ. 2483 และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) รับไปด าเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและความเห็นของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง นั้น 
  แม้ผลจากการนี้จะท าให้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด 
และกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการจะเป็นไปตามขั้นตอนและอยู่ในอ านาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะก็
ตาม แต่โดยที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นจ านวนมาก อีกทั้งการประกอบ
กิจการของบริษัทซึ่งยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ เกี่ยวพันกับกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการ อันต้อง
อาศัยการอ านวยความสะดวกจากภาครัฐ และการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และรัฐยังจ าเป็นต้องคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ คณะรัฐมนตรีจึงควรมีโอกาสรับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการเป็น
ระยะ ๆ โดยมีระบบกลั่นกรอง และช่วยตรวจสอบในส่วนของภาครัฐ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการติดตามการด าเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วย 
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   (1) นายวิษณุ เครืองาม           ประธาน 
        รองนายกรัฐมนตรี 
   (2) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์          กรรมการ 
   (3) นายประสงค์ พูนธเนศ           กรรมการ 
        ปลัดกระทรวงการคลัง 
   (4) นายชัยวัฒน์ ทองค าคูณ          กรรมการ 
       ปลัดกระทรวงคมนาคม 
   (5) นายชยธรรม์ พรหมศร           กรรมการ 
        ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน 
        การขนส่งและจราจร 
   (6) นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ          กรรมการ 
        ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
   (7) นายปกรณ์ นิลประพันธ์          กรรมการ 
        เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   (8) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล          กรรมการ 
        เลขาธิการคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
        และตลาดหลักทรัพย์ 
   (9) นายประภาศ คงเอียด           กรรมการและเลขานุการ 
        ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
        นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  ข้อ 2 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
   (1) เป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการด าเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใต้ค าสั่งศาลและการด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทุกข้ันตอน 
   (2) ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ แก้ไขปัญหาบริษัท การ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของภาครัฐโดยไม่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของ
ศาล 
   (3) กลั่นกรอง ตรวจสอบ และอ านวยความสะดวกหรือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และการด าเนินกิจการของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ตามที่มีการร้อง
ขอ และไม่ขัดต่อกฎหมาย 
   (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   (5) รายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ 
  ข้อ 3 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได้ 
  ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 
19. เรื่อง  การขยายกรอบระยะเวลาและของบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปีการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม)  
     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการการขยายกรอบระยะเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปีการผลิต 2562/63 (จากเดิม ก าหนดช่วงเวลาเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 
พฤษภาคม 2563 เป็นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) ภายในกรอบจ านวนเกษตรกร 
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452,000 ครัวเรือน ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  โดยในส่วนของงบประมาณให้ พณ. ท าความตกลงกับ
ส านักงบประมาณ 
   
20. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ตามที่ส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ  
  สมช. เสนอว่า  
  เรื่องเดิม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพ่ือบังคับใช้อ านาจตามพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศ  
  การด าเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ส านักงานฯ ในฐานะส านักงาน
ประสานงานกลาง  ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้เชิญหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตามพระราชก าหนดฯ ใน
ด้านต่าง ๆ  ผู้แทนส่วนราชการและประชาคมข่าวกรองเข้าร่วมการประชุม โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เป็นประธาน  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และพิจารณาก าหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในห้วงต่อไปเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
  1. ที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการบังคับใช้อ านาจตามพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 ยังมีความจ าเป็น เนื่องจากจะช่วยสร้างระบบการบริหารจัดการในเชิงบูรณาการที่
ดีให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชะลอ  ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19  และยัง
ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความเป็นเอกภาพ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง  อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างมาตรฐานกลางด้านสาธารณสุขและช่วยเยียวยาประชาชนได้อย่างครอบคลุมภาพรวมของประเทศอีก
ด้วย  
  2. ที่ประชุมให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า  ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของการพิจารณาผ่อนคลาย
มาตรการบังคับใช้กฎหมายส าหรับในระยะที่ 3 และระยที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคในระดับสูง จึงจ าเป็นจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และอยู่ในห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการด้านกฎหมายเพ่ือก ากับ  ดูแล และบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นจะต้องอาศัยอ านาจตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 บังคับใช้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง 
  3. นอกจากนี้  ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด โดยมีข้อมูล
ปรากฏในหลายประเทศว่ายังพบการระบาดและมีจ านวนผู้ติดเชื้อในระดับสูง  ดังนั้น เมื่อประเทศไทยได้ด าเนินการ
มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายครบทั้ง 4 ระยะ  และพร้อมจะเปิดประเทศแล้ว  อาจมีความเสี่ยงที่โรคติด
เชื้อโควิด-19  จะกลับมาแพร่ระบาดได้อีกครั้งหากไม่มีการเตรียมมาตรการรองรับที่ดีอย่างเพียงพอ  ประเทศไทยจึง
จ าเป็นต้องมีระยะเวลาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดประเทศในภารกิจที่ส าคัญ อาทิ 1) การเตรียมความพร้อม
ด้านกฎหมายภายหลังยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และ 2) การเตรียมแผนการบริหารวิกฤตการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้น  ที่ประชุมจึงเห็นควรให้คงการบังคับใช้อ านาจตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548 ต่อไป เนื่องจากจะมีส่วนช่วยให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
และยังมีส่วนช่วยซักซ้อมทักษะด้านการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย  
  4. ที่ประชุมได้เสนอแนะแนวทางด าเนินการควบคู่ไปกับการขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในห้วงที่สอง โดยเห็นควรให้ 1) ก าหนดมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายเพ่ิมเติม เพ่ือให้
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ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นปกติยิ่งขึ้น  และ 2) มีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเหมาะสมและทั่วถึง ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีการชี้แจงประชาชนอย่างชัดเจน 
  5. สมช.  ได้น าผลการประชุมส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 6/2563 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบผลการประชุม และมีมติให้น าเสนอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ต่อไป 
 
21. เรื่อง แนวทางการน ายางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติ
ครอบก าแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักน าทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : 
RGP) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้  
 1. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ และวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 โดยเพ่ิมเติมแผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต 
(Rubber Fender Barrier :  RFB) และหลักน าทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) เป็นพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามนโยบายรัฐบาลในโครงการส่งเสริม
การใช้ยางพาราของภาครัฐ 
 2. อนุมัติให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างผิว
ทางแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) ที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างไปแล้วในปีงบประมาณ 2563 เป็นผิวทาง
แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ภายในกรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมทางหลวง 1,250 ล้านบาท 
และกรมทางหลวงชนบท 1,250 ล้านบาท โดยมีการปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างและไม่ท าให้ส่วนราชการเสียประโยชน์ 
ตามมาตรา 97 (2) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือน าไปใช้ในโครงการ
ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (RFB) และหลักน าทางยางธรรมชาติ (RGP) 

3. เห็นชอบในหลักการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรอบวงเงิน 39,175 ล้านบาท (กรมทางหลวง จ านวน 36,401 
ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท จ านวน 2,774 ล้านบาท) และ ปี พ.ศ. 2565 กรอบวงเงิน 43,995 ล้านบาท (กรมทาง
หลวง จ านวน 39,934 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท จ านวน 4,061 ล้านบาท) เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างก าแพง
คอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (RFB) และหลักน าทางยางธรรมชาติ (RGP) 

โดยในส่วนของงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  สาระส าคัญ 

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากกรมทางหลวงชนบทเสนอแนวทางการน ายางพารามาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) 
และหลักน าทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการน ายางพารามาใช้เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน 
โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักน าทางยางธรรมชาติ 
(Rubber Guide Post : RGP) และสนับสนุนการใช้ยางพาราจากร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง
โดยตรง โดยจะบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือช่วยยกระดับราคายางพารา เพิ่มรายได้
ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และระบายผลผลิตยางพาราที่มีอยู่จ านวนมากอย่างเป็นรูปธรรม 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมเรื่อง การน ายางพารามาใช้ใน
งานภารกิจของกระทรวงคมนาคมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา จ านวน 6  ครั้ ง เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 30 มีนาคม 2563 วันที่ 16 เมษายน 



 

 

 

33 

2563 และวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตามล าดับ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมทางหลวง กรม
ทางหลวงชนบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งที ่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนินการตามนโยบายเพ่ือ
ปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนนโดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) 
และหลักน าทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP)  เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

3. กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานหลักด าเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลในโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของภาครัฐ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนั้น กรม
ทางหลวงชนบทจึงได้มคี าสั่ง ที่ 1890/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานศึกษาแนวทางการน า
ยางพารามาใช้ในงานก่อสร้าง และอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย  และค าสั ่งที่ 2160/2562 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานศึกษาแนวทางการน ายางพารามาใช้ ในงานก่อสร้าง และอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภัย (เพิ่มเติม) ร่วมกันศึกษาวิจัยน ายางพารามาพัฒนาเป็นอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันหรือลด
ความรุนแรงของอุบัติเหตุและเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน 

4 .  จ ากการศึ กษาสภาพถนนของ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พบว่ า 
มีเกาะกลางถนน รวมทั้งสิ้น ระยะทาง 11,643.454 กิโลเมตร ประกอบด้วย 

- เกาะสี จ านวน 1,238.800 กิโลเมตร 
- เกาะหลุม จ านวน 4,372.963 กิโลเมตร 
- เกาะยก จ านวน 5,133.414 กิโลเมตร 
- ก าแพงคอนกรีต จ านวน 898.277 กิโลเมตร 

โดยบริเวณช่วงเกาะกลางถนนแบบเกาะสีมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มาก เนื่ องจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติ
ตามเครื่องหมายจราจร โดยการเลี้ยวหรือการกลับรถทับเส้นเกาะกลางในบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย  ท าให้เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นหลายกรณี มีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก ดังนั้น จึงเห็นควรก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเพ่ือลดจ านวน
อุบัติเหตุ อีกทั้งบริเวณทางโค้งได้มีการติดตั้งเสาหลักน าทางคอนกรีต เพ่ือให้มองเห็น  ในเวลากลางคืน แต่เมื่อเกิด
อุบัติเหตุโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เสียหลักไปชนหลักน าโค้งคอนกรีต ผู้ขับขี่    หรือผู้ที่โดยสารมาด้วยอาจได้รับ
อันตราย จึงมีความจ าเป็นต้องหาวิธีการแก้ไขหรือปรับปรุงเรื่องเกาะกลางถนนแบบเกาะสีและหลักน าทางคอนกรีต 

จากผลการศึกษาและวิจัยพบว่า มี 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมและมีปริมาณยางพารา
เป็นส่วนผสมจ านวนมาก และสามารถลดความรุนแรงของการชนปะทะได้ คือ แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพง
คอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักน าทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) โดยมี
ผลการทดสอบของอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ดังนี้ 

1) แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (RFB) 
- ทดสอบการชนในประเทศไทย ด าเนินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย 
ผลการทดสอบ : ช่วยในการรับแรงกระแทก ท าให้ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ

คนขับได้  
- น าไปทดสอบการชน ณ สถาบัน Korea Automobile Testing & Research 

Institute (KATRI) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสถาบันทดสอบรถยนต์โดยตรงและเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน า
ของโลกในวิธีการทดสอบที่มีความทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ การแสดงผลการทดสอบด้าน
วิศวกรรมยังเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน EN - Euro Standard  

ผลการทดสอบ : แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (RFB) ที่ความเร็วในการ
ชน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เกิดแรงกระแทกต่ ากว่าค่ามาตรฐาน National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) ท าให้มีความปลอดภัยจากการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต  
2) หลักน าทางยางธรรมชาติ (RGP) 
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- ทดสอบการชนในประเทศไทย ด าเนินการโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

ผลการทดสอบ : ผลจากห้องทดสอบเปรียบเทียบความปลอดภัยในการติดตั้งหลักน า
ทางยางธรรมชาติ โดยน ารถจักรยานยนต์พร้อมหุ่นติดตั้งเซ็นเซอร์เข้าชน พบว่า หุ่นที่ใช้ทดสอบไม่ได้รับแรง
กระแทกถึงขั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต เพราะมีความยืดหยุ่นของยางพารา และเมื่อน าไปทดสอบในห้องทดลอง 
พบว่า มีความคงทนต่อสภาพอากาศในประเทศไทย ไม่ติดไฟ และไม่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

5. กรมทางหลวงชนบทได้เปรียบเทียบราคาต้นทุนการผลิตกับผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับของ
แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (RFB) หลักน าทางยางธรรมชาติ (RGP) และผิวทางแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
(PARA AC) มีดังนี ้

 
หมายเหตุ : ช่วงราคายางแผ่นรมควัน 35 - 60 บาท/กิโลกรัม และราคาน้ ายางพาราข้น 25 - 60 บาท/กิโลกรัม 
ซึ ่งเมื ่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ที ่เกษตรกรได้ร ับ พบว่า แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (RFB) 
และหลักน าทางยางธรรมชาติ (RGP) มีผลประโยชน์สูงกว่าผิวทางแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) มาก  

6. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มีแนวทางในการด าเนินการตามนโยบาย 
เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ผลผลิตจากยางพารา ดังนี้ 

1) แผนการด าเนินโครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (RFB)  และหลัก
น าทางยางธรรมชาติ  (RGP) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ในปีงบประมาณ 2563 - 2565 
มี RFB จ านวน  12,282.735 กิโลเมตร RGP จ านวน 1,063,651 ต้น งบประมาณรวม 85,623.774 ล้านบาท 
คิดเป็นผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ จ านวน 30,108.805 ล้านบาท ดังนี้ 

 

ผลิตภัณฑ์ ราคาต้นทุน ผลประโยชน์ 
ที่เกษตรกรได้รับ 

ผลประโยชน์ 
ที่เกษตรกรได้รับ 
คิดเป็นร้อยละ 

แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต 3,140 - 3,757
บาท/เมตร 

2,189.63 - 2,798.10
บาท/เมตร 70 - 74 

หลักน าทางยางธรรมชาติ 1,607 - 2,223
บาท/ต้น 

1,162.58 - 1,778.18
บาท/ต้น 72 - 80 

ผิวทางแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(PARA AC) 

294.93        
บาท/ตารางเมตร 

15.04                  
บาท/ตารางเมตร 5.10 

ปี 
งบประมา

ณ 

โครงการ
ด าเนินการ จ านวน 

งบประมาณ (ล้านบาท) ปริมาณยางพารา (ตัน) คิดเป็นเงินที่
เกษตรกร

ได้รับ (ล้าน
บาท) 

วงเงิน
โครงการ รวม ยางพารา

แห้ง 
ยางพารา

ข้น ยางพาราสด 

2563 

ก าแพงคอนกรีต 
หุ้ม RFB 
(กิโลเมตร) 

250.000 1,856.929 

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

289,635 597.716 
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หมายเหตุ : 1. ปี 2563  กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจะใช้จ่ายจากงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   และปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากการก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
(PARA AC)  ที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว เป็นผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) 

2. ปี 2564 - 2565 กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ มาด าเนินการต่อไป 

2) แผนการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยใช้ยางพาราในการผลิตแผ่นยาง
ธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต และหลักน าทางยางธรรมชาติ ซึ่งกรมทางหลวงชนบทจะก าหนดรูปแบบและมาตรฐาน 
ให้ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการออกหนังสือรับรองเป็น “ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง” พ.ศ. 2563 เป็นผู้ผลิต ทั้งนี้ กรมทาง
หลวงและกรมทางหลวงชนบทจะจัดซื้อแผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีตและหลักน าทางยางธรรมชาติ
ดังกล่าวจากร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองโดยตรง เพื่อน ามาใช้ในงานด้านความปลอดภัยงานทาง 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงก าหนดวงเงิน  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท แต่เนื ่องจากการจัดซื้อยางพารา
ดังกล่าวจากร้านสหกรณ์มีจ านวนมาก ท าให้วงเงินในการจัดซื้อครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท ท าให้ไม่อาจจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองโดยตรง ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดให้แผ่นยาง
ธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (RFB) และหลักน าทางยางธรรมชาติ (RGP) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
พ.ศ. 2563 

3) กรมทางหลวงชนบทได้จัดท าร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง อุปกรณ์ทางด้าน
การจราจรและอ านวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ  ระหว่าง
กระทรวงคมนาคมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเบื้องต้นแล้ว 

2564 

ก าแพงคอนกรีต 
หุ้ม RFB 
(กิโลเมตร) 

5,742.811 38,477.292 

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

334,452 697.716 

2565 

ก าแพงคอนกรีต 
หุ้ม RFB 
(กิโลเมตร) 

6,289.924 43,087.381 

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

439,564 906.740 

รวม
ทั้งสิ้น 

ก าแพงคอนกรีต 
หุ้ม RFB 
(กิโลเมตร) 

12,282.735 83,421.602 

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

1,063,651 2,202.172 
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ทั้งนี้  กระทรวงคมนาคมมีความเห็นว่า 
 แนวทางการน ายางพารามาใช้เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แผ่นยาง

ธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักน าทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide 
Post : RGP) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเบื้องต้น รวมทั้งได้มีการทดสอบการชนทั้งในประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
แล้ว โดยจากผลการศึกษาและวิจัยพบว่า ผู้ขับขี่ได้รับค่าแรงกระแทกน้อยกว่าค่ามาตรฐาน ปลอดภัยจากการบาดเจ็บ
รุนแรงและเสียชีวิต ประกอบกับ แนวทางการด าเนินการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน ตลอดจน
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยยกระดับราคายางพารา เพ่ิมรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และระบาย
ผลผลิตยางพาราที่มีอยู่จ านวนมากอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะได้พิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือฯ (MOU) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 

 
22. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ ช่วงระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
  สาระส าคัญ 
  รัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลังโดย สคร. มีจ านวน 56 แห่ง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ 
ในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 ของรัฐวิสาหกิจ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
  1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักหรือสถานที่ ตามที่
รัฐวิสาหกิจก าหนด)  
  รัฐวิสาหกิจ 51 แห่ง ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและมีรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง 
ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  จ ากัด  โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร    และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต  ที่ให้พนักงาน
กลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแล้ว  และจากจ านวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจ านวน 
294,955 คน  มีพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง จ านวน  79,080 คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 27  
  2. การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ  
  รัฐวิสาหกิจ 32 แห่ง  ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา โดยมีช่วงเวลาเริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 10.30 น.  
  3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
  กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง รัฐวิสาหกิจมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการก ากับ
ติดตามและบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นรายวัน ผ่านแอปพลิเคชัน Line ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการ
ติดตามงานและการลงเวลาปฏิบัติงานที่องค์กรพัฒนาขึ้นเอง โดยมีการใช้แอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด ทั้งนี้  รัฐวิสาหกิจมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งว่า ควรเตรียมอุปกรณ์และระบบ
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ ซึ่งรวมถึงควรให้มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 
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23. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 2  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 2 ตามที่ส านักงาน ก.พ. 
เสนอ โดยสรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จาก 142 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของส่วนราชการ
ทั้งหมด 142 ส่วนราชการ ดังนี้ 
  1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home) 
      ส่วนราชการร้อยละ 100 (142 ส่วนราชการ) ที่ รายงานมีการมอบหมายให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยส่วนราชการส่วนใหญ่ร้อยละ 54 (76 ส่วนราชการ) ก าหนดสัดส่วนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ส่วนราชการที่เน้นงานระดับนโยบาย เป็นต้น ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านในหลายรูปแบบ เช่น ปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับ
มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการวันเว้นวัน สัปดาห์ละ 1 วัน สัปดาห์ละ 2 วัน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เป็นต้น 
และส่วนใหญ่เริ่มให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 
  2. การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
      1) ส่วนราชการก าหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานส าหรับกรณีที่
ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยส่วนราชการส่วนใหญ่ร้อยละ 56 ก าหนดการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
เป็น 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 07.30 – 15.30 น. เวลา 08.30 – 16.30 น. และ เวลา 09.30 – 17.30 น. ส่วนราชการ
ร้อยละ 15 (22 ส่วนราชการ) ก าหนดรูปแบบการเหลื่อมเวลามากกว่า 3 ช่วงเวลา เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน กรมสรรพสามิต เป็นต้น นอกจากนี้บางส่วนราชการก าหนดรูปแบบการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆ ได้แก่ 06.00 – 14.00 น. เวลา 11.00 – 19.00 น. เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น 
      2) ส่วนราชการมีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ งตามวันเวลา
ปกติในลักษณะงานให้บริการประชาชน งานรักษาพยาบาล งานในห้องปฏิบัติการและข้าราชการซึ่งเป็นผู้บริหารและ
ผู้อ านวยการส านัก/กองของส่วนราชการ 
  3. แนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ 
     1) การก ากับดูแลและบริหารผลงาน เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารที่ส่วนราชการ เน้นเพ่ือคง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ตั้งให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งส่วนราชการส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับการก ากับดูแลและติดตามงานอย่างเข้มข้น โดยส่วนราชการร้อยละ 57 ก าหนดให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของงานทั้งรายวันและรายสัปดาห์ผ่าน Application LINE ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และ Google Form 
      2) การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่วนราชการมีการน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการพิจารณาเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มากกว่าหนึ่งระบบ โดยส่วนใหญ่เลือกใช้ Application LINE (ร้อยละ 99.3) Zoom (ร้อยละ 61.3) Microsoft 
Team (ร้อยละ 31) และ Cisco Webex (ร้อยละ 25) ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโทรศัพท์เคลื่อนที ่
  4. ข้อจ ากัดของส่วนราชการในการมอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 
ได้แก่ การขาดความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้ง และการขาดความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ในกรณีส่วน
ราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีบ้านพักข้าราชการตั้งอยู่ในบริเวณสถานที่ตั้งของส านักงาน จึงไม่จ าเป็นต้องให้
ข้าราชการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ลักษณะงานบางประเภทไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ เช่นงาน
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ให้บริการประชาชน งานรักษาพยาบาล งานในห้องปฏิบัติการ งานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน งานความลับ งาน
ควบคุมผู้ต้องขัง งานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น 
  5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ได้แก่ การจัดให้มี
อุปกรณ์หรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น คอมพิวเตอร์ ค่าบริการสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ในกรณีข้าราชการต้องปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของส่วนราชการควรก าหนดให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่มีการหมุนเวียนสลับกันมาปฏิบัติราชการได้ตามความจ าเป็น และจะต้องมีการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม เช่น การ
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ตั้งของส่วนราชการ การเตรียมน้ ายาล้างมือฆ่าเชื้อโรค การสวมหน้ากากอนามัย การ
สลับเวลาพักรับประทานอาหาร การก าหนดระยะห่างของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
24. เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง ดังนี้ 
  1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 
ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะ
กรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เรื่องแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8(1) แห่ง
พระราชก าหนด ดังนี้ โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ในส่วนของ
มาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ประกอบด้วย (1) เด็กจากครัวเรือนยากจน (0-6 ปี) 1,451,468 คน (2) ผู้สูงอายุ 9,664,111 คน และ (3) ผู้พิการ 
2,027,500 คน รวมทั้งหมด 13,143,079 คน วงเงินรวมไม่เกิน 39,429,237,000 บาท (โดยใช้เงินกู้ตามพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รั บผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 39,429,237,000 บาท) 
  2. รับทราบเจตนารมณ์ของผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ครั้งที่ 
2/2563 เรื่องแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโรนา 
2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายของแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกร และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพ ซึ่งกรณีที่ข้าราชการ (ข้าราชการประจ าและลูกจ้าง 
รวมถึงข้าราชการบ านาญ) ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้มาตรการฯ 
เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว และหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จ่ายเงิน
ช่วยเหลือให้กับกลุ่มข้าราชการดังกล่าวแล้ว ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกรมบัญชีกลาง                       
ในการพิจารณาด าเนินการหักเงินดังกล่าวจากค่าตอบแทนคืนที่กระทรวงการคลังต่อไป 
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25. เรื่อง ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้  
  1. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
  2. เห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือ
ส านักงบประมาณจะได้ด าเนินการ จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 
และเอกสารประกอบงบประมาณ เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 
และน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบให้ส านักงบประมาณไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ส านักงบประมาณน า
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ได้ปรับปรุงรายละเอียดไปด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็น และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งก าหนดให้ส านัก
งบประมาณสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและจัดท าข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นั้น  
  ส านักงบประมาณได้พิจารณาด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวข้างต้นแล้วสรุปดังนี้ 
  1. การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
  ส านักงบประมาณได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 รวม 2 ครั้ง 
ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 เป็นการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียด โดยวิธีการรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ส านักงบประมาณ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 8 เมษายน 2563 และท าหนังสือสอบถาม
ความคิดเห็นไปยังหน่วยรับงบประมาณ  
  ครั้งที่ 2 เป็นการน าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 โดย
วิธีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ผ่านเว็บไซต์ส านักงบประมาณ และท าหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังหน่วยรับ
งบประมาณ 
  ทั้งนี้ ส านักงบประมาณได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและการ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้จัดท ารายงานสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็นการจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  2. การจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ส านักงบประมาณได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยได้ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องและ
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เหมาะสมยิ่งขึ้นตามแบบการร่างกฎหมาย ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว (หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0903/211 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563) 
  การจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบปรมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงสร้าง
แตกต่างจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  (1) เพ่ิมหน่วยรับงบประมาณในมาตรา 33 งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก
เดิม 78 หน่วยรับงบประมาณ เป็น 292 หน่วยรับงบประมาณ เพ่ิมขึ้น 214 หน่วยรับงบประมาณ ประกอบด้วย 
เทศบาลนคร 30 หน่วยรับงบประมาณ และเทศบาลเมือง 184 หน่วยรับงบประมาณ 
  (2) รวมงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ จ านวน 14 แผนงาน ไว้ภายใต้มาตรา 77 
งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ 
  (3) ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
เป็นหน่วยรับงบประมาณอยู่ภายใต้มาตรา 7 งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ 
จากเดิม มาตรา 27 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และ
หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 
  ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังกล่าว มีผลท าให้รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามกลุ่มงบประมาณ 
เปลี่ยนแปลงไปจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสภากาชาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่
ด าเนินการอันเป็นสาธารณกุศล และให้ตั้งงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.  2561 มาตรา 14 
(2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  
 
26. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างท่ัวถึง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้ 
   แนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม 
   เพ่ือให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ของรัฐบาลเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กระทรวงการคลังเห็นควรเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยขอสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินหรือไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
    1) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรรวงเงินจ านวน 
80,000 ล้านบาท จากมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับธนาคารออมสินเพ่ือปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยตรง ในการนี้ เพ่ือให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ 
SMEs ของรัฐบาลเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2563 ดังนี้ 
     1.1) จัดสรรวงเงินจ านวน 10,000 ล้านบาท จากวงเงิน 80,000 ล้านบาท โดยใช้
เงื่อนไขของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เดิม เพ่ือให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินในอัตรา
ร้อยละ 0.01 ต่อปี 
     1.2) ให้สถาบันการเงินตามข้อ 1.1) ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
ที่ไม่เคยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตาม พ.ร.ก. Soft loan วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย คิดดอกเบี้ย
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กับผู้ประกอบการ SMEs ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ส าหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืน ยังคงเป็นไป
ตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 
    2) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ บสย. ด าเนินโครงการ บสย. 
SMEs สร้างไทย ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากโครงการค้ าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS 
8) เพ่ือรองรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น NPLs แต่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว โดยที่ปัจจุบันโครงการ 
บสย. SMEs สร้างไทยมีวงเงินค้ าประกันสินเชื่อเหลืออยู่ 51,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากวงเงินค้ าประกันสินเชื่อของ
โครงการ PGS 8 ใกล้หมด แต่ยังมีความต้องการใช้การค้ าประกันสินเชื่ออยู่ ประกอบกับการด าเนินโครงการตามข้อ 
1) เป็นการให้สินเชื่อกับกลุ่มที่มีความเสี่ยง เนื่องจากไม่เคยมีประวัติในการขอสินเชื่อ สถาบันการเงินไม่เคยเห็น
พฤติกรรมและความสามารถในการช าระหนี้ ดังนั้น จึงเห็นควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 
โดยแบ่งวงเงินค้ าประกันสินเชื่อ 10,000 ล้านบาทจากโครงการ บสย. SMEs สร้างไทย โดยใช้เงื่อนไขของโครงการ 
PGS 8 เดิม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตาม พ.ร.ก. Soft loan 
   2. นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น NPLs ให้สามารถกลับมาด าเนิน
ธุรกิจได้โดยเร็ว เห็นควรมอบหมายส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หารือร่วมกับ
กระทรวงการคลัง เพ่ือหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็น NPLs ตามอ านาจหน้าที่ของ สสว. ใน
การช่วยเหลืออุดหนุนทางการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การร่วมลงทุน หรือการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
   3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ประโยชน์สูงสุด เห็นควร
ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อ
เพ่ิมเติมภายใต้ พ.ร.ก. Soft loan ให้สามารถเข้าร่วมมาตรการได้มากที่สุด เพ่ือให้สภาพคล่องที่เหลืออยู่ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเสริมการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่ไม่เคยขอสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินหรือไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือผู้ประกอบการ SMEs ที่
ต้องการสินเชื่อเพ่ิมเติมจาก พ.ร.ก. Soft loan  
   4. เห็นควรมอบหมายส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พิจารณา
ทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และการก าหนดระบบแรงจูงใจของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจให้สอดคล้องกับพันธกิจ และการด าเนินงานตามนโยบายที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้รับมอบหมายในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย 
   สาระส าคัญของเรื่อง 
   สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้มีมาตรการด้านการเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs มาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ช่วงกลางปี 2562 เศรษฐกิจไทยได้ส่งสัญญาณชะลอตัวลงอย่างชัดเจน กระทรวงการคลังจึงได้
จัดท ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 และมาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และวันที่ 7 มกราคม 2563 ตามล าดับ นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลยังได้
มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้จัดท ามาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงิน 150,000 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 และออกพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. Soft loan) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายใต้มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อ
เศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 อย่างไรก็ดี เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนในการด าเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของรัฐบาลอย่างทั่วถึง กระทรวงการคลังได้
แบ่งการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
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   1. กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนให้สินเชื่อเพิ่มเติม
ภายใต้ พ.ร.ก. Soft loan  
    1.1 คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs 
    ผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อเพ่ิมเติมภายใต้ 
พ.ร.ก. Soft loan มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     1) มีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งกลุ่มธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีกับสถาบัน
การเงินแต่ละแห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับลูกหนี้ราย
ใหญ่ (Single Lending Limit)  
     2) ไม่มีสถานะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs) ของ
สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ การจัดชั้นพิจารณาเป็นรายลูกหนี้ ส าหรับลูกหนี้ที่เป็น NPLs หลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถยื่นขอสินเชื่อตามโครงการนี้ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินแต่ละ
แห่ง  
     3) ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน 
     4) ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 
    1.2 แนวทางการให้ความช่วยเหลือ  
    มาตรการภายใต้ พ.ร.ก. Soft loan ประกอบด้วย 
     1) มาตรการสนับสนุนให้สินเชื่อเพ่ิมเติม วงเงิน 500,000 ล้านบาท โดย ธปท. 
สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ าให้แก่สถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 และสถาบันการเงินให้สินเชื่อใหม่แก่
ผู้ประกอบการ SMEs ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ระยะเวลากู้ 2 ปี ปลอดช าระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา             
6 เดือน ทั้งนี้ การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้ พ.ร.ก. Soft loan เป็นการพิจารณาตามเงื่อนไขของ
สถาบันการเงินแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ธปท. ได้อาศัยอ านาจตาม พ.ร.ก. Soft loan ออกประกาศห้ามไม่ให้สถาบันการเงิน
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมถึงดอกเบี้ยผิดนัดจากลูกหนี้ภายใต้มาตรการนี้ ส่งผลให้ลูกหนี้ได้ประโยชน์สูงสุด 
     2) มาตรการพักช าระหนี้ (Debt Holiday) ให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งชะลอการ
ช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 100 ล้าน
บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่ถือเป็นการผิดนัดช าระหนี้ 
   2. กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการให้
สินเชื่อเพิ่มเติมภายใต้ พ.ร.ก. Soft loan ได้ แต่สถาบันการเงินไม่ส่งเข้าร่วมมาตรการตาม พ.ร.ก. Soft loan 
    2.1 คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs  
    เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 สามารถเข้า พ.ร.ก. Soft loan ได ้            
แต่เนื่องจากสถาบันการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความเสี่ยงหรือเป็นผู้ประกอบการ 
SMEs รายย่อยที่อาจมีหลักประกันไม่เพียงพอ จึงไม่ส่งเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อเพ่ิมเติมภายใต้ พ.ร.ก. 
Soft loan  
    2.2 แนวทางการให้ความช่วยเหลือ 
    อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีมาตรการด้านการเงินที่อยู่ระหว่างการด าเนินการซึ่งผู้ประกอบการ 
SMEs ในกลุ่มนี้สามารถเข้าร่วมได้ ได้แก่  
     1) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของธนาคารออมสิน วงเงินโครงการ คงเหลือ 
13,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายสูงสุด 20 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี 
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     2) โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง  (Soft loan เพ่ือปรับเปลี่ยน
เครื่องจักร ระยะที่ 2) ของธนาคารออมสิน วงเงินโครงการคงเหลือ 7,500 ล้านบาท วงเงินต่อรายสูงสุด 50 ล้านบาท 
ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลากู้ 7 ปี 
     3) โครงการสินเชื่อเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) วงเงินโครงการคงเหลือ 14,000 ล้านบาท 
วงเงินต่อรายสูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3 ต่อปี ใน 3 ปีแรก ระยะเวลากู้ 7 ปี  
     4) โครงการสินเชื่อรายย่อย Extra Cash ของ ธพว. วงเงินโครงการคงเหลือ 9,900 
ล้านบาท วงเงินต่อรายสูงสุด 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ระยะเวลากู้ 5 ปี  
     ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพแต่มีหลักประกันไม่เพียงพอสามารถเข้า
ร่วมโครงการค้ าประกันสินเชื่อผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ 
   3. กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่าย พ.ร.ก. Soft loan  
    3.1 กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือไม่มีสินเชื่อคงค้าง
กับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ในช่วงที่ผ่านมาไม่เคยขอสินเชื่อ
กับสถาบันการเงินเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ หรือเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนให้สินเชื่อเพ่ิมเติมภายใต้ พ.ร.ก. Soft loan ได้ 
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มนี้ สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อและโครงการค้ าประกันสินเชื่อตามข้อ 2.2 
ได้ แต่เนื่องจากไม่เคยมีประวัติในการขอสินเชื่อ สถาบันการเงินไม่เคยเห็นพฤติกรรมและความสามารถในการช าระ
หนี้ ท าให้สถาบันการเงินอาจต้องพิจารณาคุณสมบัติเพ่ิมเติม รวมถึงมีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ หรืออาจไม่
อนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มนี้ จึงมีความจ าเป็นต้องมีมาตรการด้านการเงินเพ่ือช่วยเหลือเพ่ิมเติม 
    3.2 กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น NPLs 
     ผู้ประกอบการ SMEs ที่ เป็น NPLs สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสถานะเป็น NPLs แต่ยังมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ และ 2) ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น 
NPLs และมีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยที่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางการเงินและมีความ
เสี่ยงสูง ท าให้ไม่ได้รับการพิจารณาให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีแนวทางให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มนี้เป็นการเฉพาะ 
   นอกเหนือจากผู้ประกอบการ SMEs ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น ยังมีผู้ประกอบการ SMEs ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินเกินกว่า 500 ล้านบาท หรือเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึ่งไม่เข้าข่ายคุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
SMEs ตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อเพ่ิมเติมภายใต้ พ.ร.ก. Soft loan เนื่องจากผู้ประกอบการ SMEs  กลุ่มนี้
ถือเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ มีอ านาจต่อรองกับสถาบันการเงินในการเข้าถึงสินเชื่อปกติของสถาบัน
การเงิน และสามารถมีช่องทางการระดมทุนท่ีหลากหลาย เช่น การเพ่ิมทุนโดยเจ้าของกิจการ การออกหุ้นกู้ เป็นต้น 
    

   ต่างประเทศ 
 
27. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย และ
ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) ส าหรับความร่วมมือในการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป 
ประจ าประเทศไทย และส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) ส าหรับความร่วมมือในการก ากับดูแลธนาคาร
พาณิชย์ พร้อมทั้งอนุมัติให้ผู้อ านวยการใหญ่ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
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    สาระส าคัญ 
    ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย และ
ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) ส าหรับความร่วมมือในการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการก ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินระหว่างธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกับ Financial Services Commission (FSC) ไต้หวัน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มเจรจาจัดท าร่าง
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 โดยการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ อยู่บนพ้ืนฐานของความร่วมมือใน
ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการก ากับดูแลสถาบันการเงินระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน เพ่ือให้
การก ากับดูแลสถาบันการเงินเป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน โดยเฉพาะในกรณีวิกฤต
เศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้ งสองฝ่าย ซึ่งหน่วยงานทั้งสองจะ
สามารถร่วมกันพิจารณาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ไม่มีเจตนา
ที่ประสงค์จะก่อการผูกมัดใดๆ ทางกฎหมายต่อหน่วยงานทั้งสองและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันลงนาม โดยมีผลต่อไป
เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้า 30 วัน 
 
28. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน -จีนว่าด้วยการต่อสู้กับการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการกระชับความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าอาเซียน-จีน 
    คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีนว่าด้วยการต่อสู้กับการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  ASEAN –China Economic Ministers’ Joint Statement on 
Combating the Coronavirus Disease (COVID-19)  and Enhancing ACFTA Cooperation และการกระชับ
ความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน -จีน โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ื อ
พิจารณาอีก โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงร่วม
ดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
    สาระส าคัญ 
    ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีนฯ เป็นเอกสารแสดงเจตจ านงเพ่ือร่วมมือกัน
พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระดับโลกและภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    1. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) มีส่วน
ส าคัญในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีน น าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดย
จากข้อมูลของส านักเลขาธิการอาเซียน การค้าของทั้งสองฝ่ายเติบโตจาก 235.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2553 
เป็น 497 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 111 อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเผชิญกับความท้า
ทายในปัจจุบัน การค้าระหว่างอาเซียนและจีนยังมีแนวโน้มในเชิงบวกและจะเป็นตัวขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ ท าให้อาเซียนและจีนเล็งเห็นความส าคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านความตกลง ACFTA 
    2. การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19 อาเซียนและจีนชื่นชมการให้ความ
ช่วยเหลือและการสนับสนุนจากท้ังสองฝ่ายทั้งในรูปแบบการเงินและการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์ 
และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเน้นย้ าถึงความมุ่งมั่นในการรักษาตลาดที่เปิด
กว้าง และส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนเพ่ือรักษาห่วงโซ่อุปทานทั้งในระดับภูมิภาคและ
โลก รวมถึงท าให้การเคลื่อนย้ายของสินค้าเกษตร อาหาร ยา อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สินค้าและบริการที่
จ าเป็นอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น 
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    3. การใช้มาตรการเพ่ือกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดและปรับปรุงเสถียรภาพของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค โดยเน้นย้ าการแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคเอกชน 
ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย เพ่ือลดการหยุดชะงักของการค้าและการลงทุน
ระหว่างอาเซียนกับจีน ซึ่งรวมถึงการระงับการใช้มาตรการทางการค้าที่ไม่จ าเป็นเพ่ือลดผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน
ในภูมิภาค ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นในการออกมาตรการฉุกเฉินทางการค้าใด ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด -
19 จะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม มีความโปร่งใสและต้องค านึงถึงมาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะขององค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) และสอดคล้องกับสิทธิและ
พันธกรณีภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (World Trades Organization: WTO) 

แต่งตั้ง 
 
29. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายวุฒิพงศ์              
จิตตั้งสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (เศรษฐกร
ทรงคุณวุฒิ) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เสนอแต่งตั้ง นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารง
ต าแหน่ง เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือทดแทน
ต าแหน่งที่ผู้ครองต าแหน่งอยู่เดิมขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
เป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ 
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้น
ไป เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่าง  
 
32. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ านวน 8 คน ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามมาตรา 10 วรรค
หนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดังนี้  
   1. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม   
   2. นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร  
  3. นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์  
  4. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  
  5. รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี  
  6. นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง  
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  7. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน  
  8. นายปกรณ์ นิลประพันธ์  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงศึกษาธิการ 
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การ
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตาม
กฎหมาย)  
 
 

.............. 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 


