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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (21 กรกฎาคม 2563)  เวลา 09.00 น . ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล                   
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง  
    พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ 
    ประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับ
    สัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับ
    ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  5.  เรื่อง  เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวก
    อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..)   
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
  6.   เรื่อง  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการร่างกฎหมาย
    ให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  7.  เรื่อง  ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
    เมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ส าหรับการให้เอกชนร่วมลงทุน
    ในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) และ
    การชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของส านักอัยการสูงสุดและความเห็นของส านักงาน 
    คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชนและร่าง 
    สัญญาร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81  
    สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ส าหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการด าเนินงานและ
    บ ารุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) และการชี้แจงประเด็น 
    ข้อสังเกตของส านักงานอัยการสูงสุดและความเห็นของส านักงาน  
    คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  8.  เรื่อง  โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บน 
    พ้ืนที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  9.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
  10.  เรื่อง   รายงานผลการด าเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่ส าคัญ  
    ในรอบ 12 เดือน ปี 2562  
  11.  เรื่อง  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 
    2563  
  12.  เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
    ครั้งที่ 3/2563 
    13.  เรื่อง  โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า 
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  14.  เรื่อง  มาตรการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ 
    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และการช่วยเหลือ เยียวยา 
    ประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว   
   15. เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 10 
  16.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
  17.  เรื่อง  การเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของ 
    คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  18.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งที ่10/2563 
  19.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งที่ 11/2563 

ต่างประเทศ 
  20.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อการตอบรับค าเชิญผูกพันต่อกรรมสารของ OECD Council ที่
    เกี่ยวกับการยอมรับร่วมของข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมี 
  21.  เรื่อง  การรับรองการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ภายใต้กรอบ 
    ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEN Comprehensive Investment  
    Agreement)  
  22.  เรื่อง  ร่างกรอบความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพ่ือ 
    โครงสร้างพื้นฐานไทย-สหรัฐอเมริกา 
  23.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคและร่างปฏิญญา 
    เรื่องการอ านวยความสะดวกทางการค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าท่ีมีความจ าเป็น 
    โดยรัฐมนตรีการค้าเอเปค 
  24.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ 
    อาเซียน-ญี่ปุ่น 
 

แต่งตั้ง 
 
  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)  
  27.  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ า 
    ส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
    กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  28.  เรื่อง  การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
  29.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
    (นักบริหารสูง) ทดแทนข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย  

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

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สลค. เสนอว่า   
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติให้ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง
ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนด และเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และต่อมาสภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนดให้วันที่                      
1 พฤศจิกายน เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้ งที่สอง ซึ่ งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว                           
(มติคณะรัฐมนตรี 30 กรกฎาคม 2562) ดังนั้น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีวันเปิดและวันปิดสมัยประชุม 
ดังนี้  
ปีท่ี สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง 
1 22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 
2 22 พฤษภาคม 2563 – 18 กันยายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
3 22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
4 22 พฤษภาคม 2565 – 18 กันยายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 

   2. โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง 
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น บัดนี้ ใกล้จะสิ้นก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามสมัยประชุม
สามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่งในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 สมควรที่จะก าหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
สามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563  
จึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559              
รวม 3 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์                 
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท พ.ศ. ….   
      1.1 ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต 
พร้อมด้วยส าเนาใบอนุญาตส่งออกหรือหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออกของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศที่
ส่งออก ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย    
    1.2 ก าหนดให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ให้แก่ผู้ขออนุญาต
ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต และให้ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้ง    
     1.3 ก าหนดให้ค าขอ ใบรับค าขอ และใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นตามแบบที่
เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
    1.4 ใบอนุญาตน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต้องมีส าเนาใบอนุญาตและมีหมายเลขก ากับไว้ที่
ส าเนาใบอนุญาตด้วย   
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    1.5 ก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตการน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต้องน าวัตถุออกฤทธิ์มาให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ ด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ โดยชนิด จ านวนหรือปริมาณต้องไม่เกินที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตน าผ่าน และห้ามเปลี่ยนแปลงการส่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายอ่ืนที่ไม่ได้ระบุในใบอนุญาตส่งออก เว้นแต่
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศผู้ออกใบอนุญาตนั้นและเลขาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว 
ในกรณีที่ไม่อาจส่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายที่ก าหนดได้ ให้ส่งวัตถุออกฤทธิ์นั้นกลับคืนไปยังประเทศที่ส่งออก
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เข้ามาในราชอาณาจักร หากไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ให้วัตถุออกฤทธิ์
นั้นตกเป็นของ สธ. และให้ สธ. หรือผู้ซึ่ง สธ. มอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่ สธ. ก าหนด   
   1.6 ก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เสนอรายงานเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจการตามที่ได้รับอนุญาตต่อเลขาธิการตามแบบ    
    1.7 ก าหนดให้การยื่นค าขออนุญาต การอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้
ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างที่ยังไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่น
ค าขอ ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สธ. หรือสถานที่อ่ืนตามที่เลขาธิการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
   2. ร่างกฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับและการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ….   
      2.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ เพ่ือจะผลิตหรือน าเข้าซึ่ง               
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ ประเภท 4 ต่อผู้อนุญาต ส่วนการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับเพ่ือการส่งออกซึ่งมีลักษณะ
แตกต่างจากวัตถุต ารับที่ขายภายในประเทศให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นการส่งออกเป็นการเฉพาะ    
    2.2 ก าหนดให้ในกรณีที่ค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ รวมทั้งข้อมูลและเอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับให้แก่ผู้ขึ้นทะเบียนภายใน 300 วัน และ             
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับทราบ และกรณีผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียน ให้มีหนังสือแจ้งให้              
ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียน    
    2.3 ก าหนดให้ยื่นค าขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับต่อผู้อนุญาตภายใน              
360 วัน ก่อนใบส าคัญฉบับเดิมสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นค าขอแล้วจะประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้มีค าสั่งไม่ต่อ
อายุใบส าคัญนั้น    
    2.4 ก าหนดให้ค าขอ ใบรับค าขอ และใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับตามกฎกระทรวง
นี้ เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
    2.5 ก าหนดให้การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ การขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ การแก้ไข
รายการทะเบียนวัตถุต ารับ การต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ และการออกใบแทนใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุต ารับตามกฎกระทรวงนี้ ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในระหว่างที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นค าขอ ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สธ. หรือสถานที่อ่ืนตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
   3. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างของวัตถุต ารับที่มี
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ….   
    3.1 ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างของวัตถุต ารับออกฤทธิ์ในประเภท 3 
หรือประเภท 4 เพ่ือด าเนินการขอขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยข้อมูลและ
เอกสารตามที่ก าหนด   
    3.2 ก าหนดให้ผู้อนุญาตพิจารณาและออกใบอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างของ                
วัตถุต ารับให้แก่ผู้ขออนุญาตภายใน 14 วัน และให้ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ และในกรณีมีค าสั่ง            
ไม่อนุญาตให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีค าสั่ง              
ไม่อนุญาต     
    3.3 ก าหนดให้ค าขอ ใบรับค าขอ และใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้เป็นไปตามแบบที่
เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
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    3.4 ก าหนดให้การยื่นค าขอผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างของวัตถุต ารับที่ มีวัตถุออกฤทธิ์            
ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในระหว่างที่ยังไม่สามารถด าเนินการ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ยื่นค าขอ ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สธ. หรือ
สถานที่อ่ืนตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็น               
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
   ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้รับยกเว้นหนึ่งรอบใบอนุญาต  
   ทั้งนี้  กษ. เสนอว่า ได้มีกฎกระทรวงก าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง              
พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินจากผู้ประสงค์จะท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคระบาดเพ่ิงเกิดขึ้นใหม่และได้แพร่
ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อรายได้
ของผู้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ไม่สามารถขายผลผลิตได้ตามปกติ    
   ดังนั้น เพ่ือลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นควรก าหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ า
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้แก่ผู้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   
ซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาศัยอ านาจตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ที่บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดยกเว้นค่าอากรและ
ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินอัตราท้ายพระราชก าหนดฯ   
   กษ. ได้รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ว่า ปัจจุบันได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็น          
สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎกระทรวงก าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ. 2559 เป็น
เงินจ านวน 41,290,747.16 บาท รวมกับข้อมูลการประมาณการค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในทุกจังหวัดที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการออกใบอนุญาตเป็นเงิน 18,203.505.11 บาท รวมเป็นเงินที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐ เฉลี่ย
ต่อปีคิดเป็นเงิน 59,494,252.11 บาท แต่อย่างไรก็ดี การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวเป็นไปเพ่ือลด             
ภาระและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสั ตว์น้ าซึ่งเป็น                    
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. …. มาเพ่ือด าเนินการ  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ .ศ. ….                   
รวม 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบการตรวจสอบ
และรับรอง พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้ และให้ อก. รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน ก.พ.ร. ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
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      สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1.  ร่ างกฎกระทรวงยกเ ว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. …. เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 
30 เมษายน 2564  
   2. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. …. 
เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาต ค าขอรับใบรับรองค่าธรรมเนียมค่าตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาต               
ค่าตรวจสอบค าขอรับใบรับรอง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทนใบอนุญาต ใบแทนใบรับรอง และ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  
   ทั้งนี้ อก. เสนอว่า ได้มีกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและ
รับรอง พ.ศ. 2552 ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม              
พ.ศ. 2511 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญั ติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืน                   
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ต่อภาคอุตสาหกรรมและส่งผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการประสบกับภาวะรายได้
ตกต่ าและต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการ 
จึงสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และค่าธรรมเนียม
ส าหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทน
ใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบการ
ตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2552 รวม 2 ฉบับ อก. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ขึ้น รวม 2 ฉบับ เพ่ือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 
30 เมษายน 2564   
   การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐและประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้    
   1) การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะท า
ให้รัฐสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 64.8 ล้านบาท    
   2) การยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง จะท าให้รัฐสูญเสียรายได้
จากค่าธรรมเนียมประมาณ 20 ล้านบาท    
   3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ               
อันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพ่ือเป็นการ
พยุงสถานะของโรงงานให้มีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีมูลค่ามากกว่า
รายได้ท่ีรัฐจะต้องสูญเสียไป    
 
5. เรื่อง เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับท่ี ..)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้   
  1. ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองออกประกาศ ก าหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวมาด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 26 กันยายน 2563    
   2. ให้ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 (รวมทั้งภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริม
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การลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 2 (1) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 ไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563  
  3. ให้ขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 2 (2) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 
2) ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563  
   ทั้งนี้ สตช. เสนอว่า   
  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุ ญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประเภทการตรวจลงตรา (รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival) และคนต่าง
ด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรา (ผ.30/ผผ.14/
ผผ.30/ผผ.90) ซึ่งก าหนดระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้รับการ
ขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไม่ต้อง
มาด าเนินการยื่นค าขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ด้วยการให้กิจการและ
กิจกรรมต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้มากขึ้น จึงเห็นควรให้คนต่างด้าวดังกล่าวซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มาด าเนินการตามมาตรา 35 และมาตรา 37 (5) แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ก าหนด  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
6.  เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับ
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการ    
ร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับม าตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเคร่งครัดต่อไป และให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ระหว่างด าเนินการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายถือปฏิบัติตามแนวทางการร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย ตามท่ี สคก. เสนอ   
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  แนวทางการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้   
  1. ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต ให้กระท าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในกรณีที่ยังไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือ                  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง จึงให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่  
    2. ไม่ควรก าหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากข้อมูลนั้น
เป็นข้อมูลซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอยู่
แล้ว และหากจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องก าหนดเช่นนั้น ก็ไม่ควรใช้โทษอาญาแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
นั้น เช่น กรณีมาตรา 48 ประกอบกับมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ที่
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ก าหนดว่า เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้บรรดา
เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน แจ้งจ านวนแปลงที่ดิน ขนาด ที่ตั้งและการท าประโยชน์
ในที่ดินที่ตนเป็นเจ้าของต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวัน ตามแบบและวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด หากผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท   
   3. ไม่ควรก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งไม่ขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายถูกท าลาย หรือช ารุดใน
สาระส าคัญ ต้องรับโทษอาญา เช่น มาตรา 12 ทวิ ประกอบกับมาตรา 6 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติค วบคุมการขาย
ทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 มาตรา 82 ประกอบกับมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530  
  4. ไม่ควรก าหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ ในที่ เปิดเผยและเห็นได้ง่ าย                   
ณ สถานประกอบการของผู้ได้รับใบอนุญาต เพราะไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์และไม่ควรก าหนดโทษอาญาในกรณีที่
มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว หากมีความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องก าหนดเช่นนั้น 
เพราะผู้อนุญาตมีอ านาจในการตรวจสอบอยู่แล้ว และปกติทั่วไปประชาชนก็ไม่สนใจที่จะดูเอกสารดังกล่าว คงเป็น
เรื่องระหว่างผู้อนุญาตและผู้รับใบอนุญาตเท่านั้น เช่น มาตรา 22 ประกอบมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ โรงฆ่าสัตว์ของตน หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ตรงกันข้าม สมควรที่จะ
ก าหนดกลไกหรือมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเข้ามาอยู่ในระบบและ                
ขออนุญาตอย่างถูกต้องแทน เช่น การแสดงใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ท านองเดียวกับใบอนุญาตขับขี่              
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก  
  5. ควรใช้มาตรการซึ่งเป็นการจูงใจให้ด าเนินการ แทนมาตรการบังคับลงโทษ เพ่ือมิให้กฎหมาย
สร้างภาระโดยไม่จ าเป็นแก่ประชาชน เช่น มาตรา 25 ประกอบกับมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซาก               
ดึกด าบรรพ์ พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดให้ผู้พบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกด าบรรพ์ ต้องแจ้งเจ้าพนักงานแห่ง
ท้องที่ที่ พบนั้นทราบ หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ถ้าปรับปรุงแก้ไขในเชิงจูงใจในลักษณะว่าผู้ใด
พบซากดึกด าบรรพ์และมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานจะได้รับรางวัล ก็จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
  6. มิให้ก าหนดให้การไม่อ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นความผิด
อาญาเนื่องจากไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนในการใช้ดุลพินิจ อีกทั้งมีความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
ตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้ว   
  7. ควรยกเลิกการใช้โทษอาญาในเรื่องที่เป็นเรื่องทางแพ่งโดยแท้ เช่น ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค  
  ทั้งนี้ สคก. รายงานว่า  คณะกรรมการพัฒนากฎหมายอยู่ระหว่างการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมายกลาง โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการปรับเป็นพินัยส าหรับการกระท า
หรืองดเว้นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ร้ายแรงและกฎหมายก าหนดให้ต้องช าระ
ค่าปรับเป็นพินัย ซึ่งไม่เป็นโทษทางอาญา และไม่มีการบันทึกเป็นประวัติอาชญากรรม   
  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้
ตรวจสอบบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งก าหนดโทษอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษ
ปรับ หรือจ าคุก หรือทั้งจ าทั้งปรับและก าหนดให้มีการเปรียบเทียบได้ ทั้งที่โดยสภาพแล้วไม่กระทบโดยตรงต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของประชาชนเพ่ือจะเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยแทนความผิดอาญา ซึ่งการ
พิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนากฎหมายพบว่า กฎหมายหลายฉบับมีการก าหนดโทษ
อาญาทั้งท่ีไม่ใช่ความผิดร้ายแรงซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการก าหนดโทษอาญาส าหรับกฎหมายที่จะตราขึ้นใน
อนาคต1 และมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ กฎหมายจ านวนมากมีบทบัญญัติที่               
ไม่เหมาะสมกับกาลสมัยและไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างภาระและต้นทุนที่ไม่
จ าเป็นแก่ประชาชน จึงเห็นควรวางแนวทางการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ                     
แห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้หน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง
กฎหมายให้ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน (Better Regulations for Better Life)  
จึงได้เสนอข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับ                
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาเพ่ือด าเนินการ  
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-------------------------------------------  
1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (13 กุมภาพันธ์ 2561) เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการก าหนดโทษอาญาส าหรับกฎหมายที่จะตรา
ขึ้นในอนาคต รวม 3 ประการ ดังนี้ 1) เป็นการกระท าท่ีกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อส่วนรวม 2) เป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอ่ืนใดเพ่ือบังคับใช้กฎหมายอย่างได้               
ผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท าให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้ และ 3) ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถาน
เดียวหรือที่มีโทษจ าคุกและเปรียบเทียบปรับท าให้คดีอาญาระงับได้ หากโดยสภาพแล้วไม่ใช่ความผิดต่อความ               
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างกว้างขวาง สมควรใช้โทษปรับทางปกครองแทนหรือวิธีการอ่ืนแทน
การปรับ และให้ด าเนินการต่อไปตามกรอบแนวทางการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้
ประโยชน์จากโทษอาญาที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตามท่ี สคก. เสนอ  
 
7. เรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย
บางปะอิน – นครราชสีมา ส าหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (Operation and 
Maintenance : O&M) และการชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของส านักอัยการสูงสุดและความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ส าหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการด าเนินงาน
และบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) และการชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของส านักงาน
อัยการสูงสุดและความเห็นของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ส าหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) และการชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของส านักงานอัยการสูงสุด
และความเห็นของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วม
ลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ส าหรับการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) และการชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของ
ส านักงานอัยการสูงสุดและความเห็นของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) 
เสนอแล้วมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนตามที่ส านักงานอัยการสูงสุด (อส.) ได้ตรวจ
พิจารณาแล้ว โดยก่อนลงนามสัญญา ให้กรมทางหลวง (ทล.) ตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาอีกครั้งให้ 
มีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน กฎระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี 
และมติคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ตามข้อสังเกตของ อส. 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) และ
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้
แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว             
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยในส่วนของโครงการ M6 คณะรัฐมนตรีมีมติ (14 กรกฎาคม 2558) เห็นชอบให้
ก่อสร้างภายในกรอบวงเงิน 84,600 ล้านบาท ส่วนโครงการ M81 คณะรัฐมนตรีมีมติ (14 กรกฎาคม 2558) เห็นชอบ
ให้ก่อสร้างภายในกรอบวงเงิน 55,620 ล้านบาท และในครั้งนี้กระทรวงคมนาคม (คค.) โดยกรมทางหลวง (ทล.) ได้
ขอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนในการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) ของโครงการทางหลวงพิเศษทั้งสองสาย ตามมาตรา 41               
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
  โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา 
  สรุปรายละเอียดโครงการ 
   มอเตอร์เวย์เก็บค่าผ่านทาง ขนาด 4 – 6 ช่องจราจร 
   ระยะทาง 196 กิโลเมตร 
   เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   กรอบค่าตอบแทนที่เอกชนจะได้รับ 33,258 ล้านบาท 
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   วงเงินค่าตอบแทนที่เอกชนเสนอขอรับ 21,308 ล้านบาท 
  ข้อมูลทั่วไปด้านวิศวกรรม 
  จ านวนช่องจราจร 4 – 6 ช่องจราจร 
  ทางแยกต่างระดับ 10 แห่ง 
  ด่านเก็บค่าผ่านทาง  9 แห่ง 
  ระบบเก็บค่าผ่านทาง Manual, ETC, MLFF 
  ที่พักริมทาง (ไม่รวมอยู่ในสัญญา O&M ในครั้งนี้) 
   Rest Area  5 แห่ง 
   Service Area 2 แห่ง 
   Service Center 1 แห่ง 
  โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี 
  สรุปรายละเอียดโครงการ 
   มอเตอร์เวย์เก็บค่าผ่านทาง ขนาด 4 – 6 ช่องจราจร 
   ระยะทาง 96 กม. เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตก และโครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย 
   กรอบค่าตอบแทนที่เอกชนจะได้รับ 27,828 ล้านบาท 
   วงเงินค่าตอบแทนที่เอกชนเสนอขอรับ 17,801 ล้านบาท 
  ข้อมูลทั่วไปด้านวิศวกรรม 
  จ านวนช่องจราจร 4 – 6 ช่องจราจร 
  ทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง 
  ด่านเก็บค่าผ่านทาง 8 แห่ง 
  ระบบเก็บค่าผ่านทาง Manual, ETC, MLFF 
  ที่พักริมทาง (ไม่รวมอยู่ในสัญญา O&M ในครั้งนี้) 
   Rest Area 1 แห่ง 
   Service Area 2 แห่ง 
  โครงการทางหลวงพิเศษทั้งสองโครงการที่ คค. เสนอมาในครั้งนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจาก
โครงการทางหลวงพิเศษที่ผ่านมา เนื่องจากจะเป็นสองโครงการแรกที่ใช้ด่านเก็บค่าผ่านทางฝั่งขาเข้าระบบแบบไม่มี
ไม้ก้ันแบบ Full Multilane Free Flow (MLFF) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาจราจรท้ายแถวสะสมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง 
ลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และลดมลพิษที่จะเกิดข้ึนจากการจราจรแออัด 
 
8. เรื่อง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด าเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Microgrid*) บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินลงทุนรวม 172 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ใน
ประเทศ จ านวน 129 ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. จ านวน 43 ล้านบาท 
  2. เห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศภายในกรอบวงเงิน จ านวน 129 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินลงทุน
ของโครงการดังกล่าว โดย กฟภ. จะทยอยด าเนินการกู้เงินตามความจ าเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
  ทั้งนี้ ให้ มท. (กฟภ.) รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
หมายเหตุ : *Microgrid คือ ระบบไฟฟ้าขนาดเล็กที่สามารถบริหารจัดการได้แบบอิสระ (ไม่ต้องพ่ึงพาระบบไฟฟ้า
จากภายนอก) กรณีโครงการนี้ใช้ระบบ Microgrid แบบ Off – Grid โดยการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บนเกาะและสามารถบริหารจัดการ (ผลิต กักเก็บ จ าหน่ายไฟ) ได้เอง (บนเกาะ) ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายไฟฟ้าหลักบนฝั่ง 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
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  มท. รายงานว่า 
  1. ประชาชนในพ้ืนที่บ้านเกาะพะลวย ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้
ร้องเรียนว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่กันดาร ห่างไกลความเจริญ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพประมงและท าสวน และยัง
ไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงขอให้อ าเภอเกาะสมุยประสานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือให้
ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการด ารงชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต 
  2. คณะกรรมการ กฟภ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณา
แล้วมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพ้ืนที่เกาะพะลวย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ประชาชนบนเกาะมีไฟฟ้าใช้ ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ าระหว่างประชาชนบนเกาะและ
แผ่นดินใหญ่ และเป็นไปตามแผนงานของโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) 
บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ปี 2563 – 2564 รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสามารถจ่ายไฟฟ้าให้ประชาชนผู้ ใช้ไฟฟ้าบนพ้ืนที่เกาะพะลวยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้               

ตามนโยบายของรัฐบาล 
2. สามารถบริหารและจัดการระบบพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ 
3. สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงาน 
4. ลดการใช้น้ ามันดีเซลในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 

เป้าหมาย 
และพื้นที่ด าเนินการ 

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพ้ืนที่เกาะพะลวย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปริมาณงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
KWp = หน่วยของก าลังผลิต
สูงสุดของโซลาร์เซลล์ 
kW   = หน่วยบอกขนาด
ก าลังของเครื่องจักรอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

kWh = หน่วยบอกพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 
SAC  = ชนิดของสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้าแกนเดียวตัวน าอะลูมิเนียมแบบอัดแน่นหุ้มด้วย
ฉนวน) 
AW   = ชนิดของสายไฟฟ้า (สายแรงต่ าชนิดทนสภาพอากาศ) 
kVA  = พิกัดก าลังของหม้อแปลงไฟฟ้า 

ขอบเขตงาน ปริมาณงาน 
1. ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 
    1.1 พลังงานแสงอาทิตย ์
    1.2 ระบบก าเนิดไฟฟ้าดีเซล 
    1.3 ระบบกักเก็บพลังงาน 
    1.4 อาคารควบคุม 

 
1,000 kWp 

600 kW 
500 kW/1,500 kWh 

1 แห่ง 
2. ระบบจ าหน่ายบนเกาะ 
    2.1 แรงสูง (50 SAC) 
    2.2 แรงต่ า (50 AW) 
    2.3 หม้อแปลงจ าหน่าย 

 
3.7 วงจร-กิโลเมตร 
2.5 วงจร-กิโลเมตร 

400 kVA 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

2 ปี (พ.ศ. 2563 - 2564) 

ค่าใช้จ่าย 
และแหล่งที่มา 

วงเงินลงทุนรวม 172 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1. เงินกู้ในประเทศ จ านวน 129 ล้านบาท 
2. เงินรายได้ กฟภ. จ านวน 43 ล้านบาท 
ทั้งนี้ การด าเนินโครงการฯ ไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ หรือภาระทางการคลัง               
ในอนาคต ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 
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แผนการใช้ 
จ่ายเงินรายปี 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ. รวม 
2563 39 13 52 
2564 90 30 120 
รวม 129 43 172 

ผลตอบแทน 
ของโครงการ 

ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการสรุปได้ ดังนี้ 

ผลตอบแทน 
อัตรา 

ผลตอบแทน 
(ร้อยละ) 

อัตราส่วน 
ผลประโยชน์ต่อ 

เงินลงทุน (B/C Ratio) 

มูลค่าปัจจุบัน 
สุทธิ (NPV) 
(ล้านบาท) 

ทางการเงิน (FIRR) 1.63 0.26 -205.27 
ทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) 21.37 1.80 177.21 

หมายเหตุ : จากรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ มีผลตอบแทนทางการเงิน
ที่ไม่คุ้มค่าในการลงทุน (FIRR = -205.27) แต่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (EIRR = 177.21) 
โดย กฟภ. แจ้งว่าโครงการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่เกาะพะลวย
และสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ผลกระทบ 
โครงการ 

1. ด้านนโยบายรัฐบาล : เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ โดยกระจายชนิดของเชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่าง
เหมาะสม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงใน
พ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น 
2. ด้านเศรษฐกิจ : การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงานไฟฟ้าบนพ้ืนที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนบนเกาะ
สามารถประกอบอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ าระหว่างประชาชนบนเกาะกับประชาชนบน
แผ่นดินใหญ่ 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน : ประชาชนบนเกาะพะลวย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ คุณภาพของระบบไฟฟ้าที่ดี ในราคาเดียวกับประชาชน
บนแผ่นดินใหญ่ ท าให้ประชาชนบนพื้นที่เกาะพะลวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

การประเมิน 
ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

จากการส ารวจเบื้องต้นพบว่า พ้ืนที่โครงการเป็นของกรมธนารักษ์ ซึ่งถ้าจะด าเนินโครงการ
จ าเป็นจะต้องเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ และพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในขอบเขตของโครงการที่
จะต้องท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดท ารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตามมาตรา 46                   
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 
 
9. เรื่อง รายงานผลการด าเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจ าเดือนเมษายน 2563 สรุปได้ดังนี้ 
  1. การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปัจจุบัน 
อปท. ทุกแห่ง ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ครบเรียบร้อยแล้ว (ตามเป้าหมาย 7 ,550 แห่ง 377,500 คน) 
และมีการบันทึกรายชื่อผู้สมัครในระบบรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) ของกรมการปกครอง ที่ได้รับการ
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ยืนยันข้อมูลจากศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานอ าเภอแล้ว 425 ,418 คน และมีการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ             
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า อปท. 58 จังหวัด 1,193 อปท. โดยมีผู้ผ่านการอบรม 61,964 คน 
  2. การส ารวจข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จังหวัดร่วมกับศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 – ภาค 4 มีผลการด าเนินการ ดังนี้ (1) ประชาชน
มีความประสงค์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3,467 คน 
(2) ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพระราชวัง/พระต าหนักในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระราชวัง
บางปะอิน) จังหวัดเชียงใหม่ (พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์) จังหวัดสกลนคร (พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์)               
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พระราชวังไกลกังวล) และจังหวัดนราธิวาส (พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์) ได้รับความ
เดือดร้อน 2,357 คน และ (3) ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนที่จังหวัดที่มีค าสั่ง/ประกาศปิดพ้ืนที่เป็นการ
ชั่วคราว โดยมีประชาชนได้รับมอบถุงยังชีพ 83,030 คน 
  3. การด าเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัย
แล้งอย่างยั่งยืน” ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้ด าเนินการจัดกิจกรรมฯ ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
(จังหวัดต้นแบบ) และจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) โดย
ด าเนินกิจกรรมแล้ว 1,404 ครั้ง 
  4. การประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรม
ประชากร กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมติดตามฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส ารวจข้อมูลสะพานไม้ข้ามคลองเปรมประชากรในพ้ืนที่ว่ามีความ
เหมาะสมต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใดและจังหวัดได้มีการบริหารจัดการหรือก าหนดแนวทางการพัฒนา เช่น                             
การก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทน รวมทั้งแนวทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมอย่างไร  
  5. ข้อมูลจ านวนจิตอาสาและกิจกรรมจิตอาสา ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 มีจิตอาสาลงทะเบียน 
6,634,585 คน [แยกตามพ้ืนที่ (ภูมิล าเนา) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 458 ,449 คน ส่วนภูมิภาค 6,176,136 คน                 
แยกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย 2,953,132 คน เพศหญิง 3,681,453 คน] และด าเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
45,694 ครั้ง กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 472 ครั้ง ส่วนการบรรยายขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย ขณะนี้ได้ชะลอการบรรยายฯ ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  
 
10. เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่ส าคัญ ในรอบ 12 เดือน ปี 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  รายงานผลการด าเนินงานของ
ระบบประกันภัยและพัฒนาการที่ส าคัญ ในรอบ 12 เดือน ปี 2562 ของส านักงานคณะกรรมการก ากั บและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) [ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 (10) ที่ก าหนดให้ส านักงาน คปภ. จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลงาน
และอุปสรรคในการด าเนินงานของคณะกรรมการและส านักงานต่อคณะรัฐมนตรี] โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
  1. ภาพรวมธุรกิจประกันภัยของไทยในรอบ 12 เดือน ปี 2562 ธุรกิจประกันภัยเดือนมกราคม – 
ธันวาคม 2562 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 854,536 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.58 เมื่อเทียมกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ. คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยของปี 2563 จะอยู่ที่            
ร้อยละ 0.43-1.99 คิดเป็นมูลค่าเบี้ยประกันภัยประมาณ 860,863-882,317 ล้านบาท  
  2. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลและภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2559-2563)  
 

การด าเนินการ ภาพรวมปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย  
1) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ เช่น ปรับปรุง
การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนเพ่ือให้ผู้ประกอบการ
สามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น 

1) การปรับปรุงและออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ต้องด าเนินการ
อย่างรอบคอบ โดยรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
และมีระยะเวลาให้บริษัทขนาดเล็กได้ปรับตัว  
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2) ยกระดับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจประกันภัย  เช่น 
ทบทวนและปรับปรุงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล และการจัดสัมมนา  
3) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยและยกระดับ
พฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย ได้แก่ การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแล
ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย  

2) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินโลกมีความ
ผันผวนสูง รวมถึงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยมีโอกาสได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรง  
3) ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยมีจ านวนมากอาจก ากับ
ดูแลได้ไม่ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงประกันภัย  
1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย 
เช่น การจัดประกวดสารคดีสั้นและการจัดอบรมความรู้  
2) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ให้
สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของประชาชน 
เช่น กรมธรรม์ประกันภับล าไยและกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองความเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  
3) ส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภัยเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอาย ุโดยปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐานให้
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐเรื่องการปฏิรูประบบ
สาธารณสุข  
4) ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของ
ประชาชน โดยการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ประกอบการเสนอขาย การออกกรมธรรม์ และการชดใช้
เงินหรือค่าสินไหมทดแทน 
 

1) ประชาชนบางส่วนมีทัศนคติและประสบการณ์ที่ไม่ดี
จากการประกันภัย ท าให้ขาดความเชื่อมั่น  
2) ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงการท าประกัน
ชีวิตได้เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับรายได้สุทธิ  
3) ผู้บริโภคประกันชีวิตยังใช้ช่องทางคนกลางในการท า
ประกันภัย จึงท าให้ช่องทางออนไลน์ยังไม่เป็นที่นิยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน 
1) เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการก ากับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีความยืดหยุ่นและอิงกลไกตลาด
มากยิ่งขึ้น  
2) พัฒนาการก ากับและกระบวนการให้ความ
เห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย เช่น พัฒนาระบบ
การขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
3) ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาค
อาเซียน โดยลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือและพัฒนาการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยกับ
สิงคโปร์ 
 

1) การผ่อนคลายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมและ
รองรับให้ภาคธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน  
2) การปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐานต้องมี
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
3) กฎหมายในแต่ละประเทศมีความแตกต่าง และมี
ระดับพัฒนาการไม่เท่ากัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัย   
1) พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมือ
อาชีพผ่านการจัดอบรมและสัมมนา  
2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบประกันภัย ผ่าน
การจัดประชุมและสัมมนาวิชาการ  
3) เสริมสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยี เช่น การ
พัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล  
4) ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความ

1. การผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงแก่ประชาชน โดยเฉพาะการผลักดันให้
เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองนโยบายภาครัฐและ
ความต้องการของประชาชนจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน  
2) ข้อมูลด้านการประกันภัยมีความซับซ้อนและมีความ
เชื่อมโยงหลายภาคส่วน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการท า
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เสี่ยง เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 
5) เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก ากับ โดย
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเข้ารับการประเมิน
ภาคการเงินสาขาประกันภัย  

ความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าโครงสร้าง
ฐานข้อมูล  
3) กระบวนการแก้ไขกฎหมายต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการเนื่องจากต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติ 

 
  3. การประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการและแผนการด าเนินงานปี 2562 ของส านักงาน 
คปภ. ซึ่งประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด มีค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักรวมอยู่ท่ี 3.625 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
  4. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านประกันภัยกับส านักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคในปี 2562 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3,393 ราย โดยประเมินผลความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ ความ
เป็นธรรม คุณภาพการให้บริการ และการเข้าถึงบริการมีผลคะแนนอยู่ท่ีร้อยละ 93.20 ระดับความพึงพอใจมาก 
 
11. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน
มิถุนายน 2563 ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
   
หัวข้อ สาระส าคัญ 

1. ผลการ
ด าเนินงานที่
ผ่านมา 
1.1 
ความก้าวหน้า
ยุทธศาสตร์ชาติ
และการ
ขับเคลื่อนแผน
แม่บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 จัดท าโครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประมวลผลความสอดคล้องตามภารกิจ บทบาท  และหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยทั้ง 140 เป้าหมาย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ด าเนินการตามแนวทางการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหน่วยงานระดับ
กรมหรือเทียบเท่าแจ้งผลการด าเนินการแล้ว รวมทั้งสิ้น 231 หน่วยงาน หรือร้อยละ 75 จากทั้งหมด 
310 หน่วยงาน ทั้งนี้ มีเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเลือกความเกี่ยวข้องทั้งหลักและ
สนับสนุน จ านวน 1 เป้าหมาย คือ ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น และมีเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่ไม่มีหน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องหลัก จ านวน 16 เป้าหมาย เช่น ประเทศไทยมี
ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น และระดับความมั่นคงด้านน้ าในเขต
เมืองเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้  สศช. จะประสานเจ้าภาพเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเพื่อพิจารณาก าหนดหน่วยงานที่
เหมาะสม                ในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยต่อไป  
เตรียมการปรับปรุงแผนแม่บท โดยพิจารณาความสอดคล้องและครอบคลุมของแผนแม่บทในการรองรับ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค COVID-19  ซึ่งอาจต้องพิจารณา
แนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติม เช่น ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นเศรษฐกิจฐานราก โดย สศช. จะร่วมกับคณะกรรมการจัดท า
ยุทศาสตร์ชาติพิจารณาความจ าเป็นของการปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ดังกล่าว และน าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 
 ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติผ่านการใช้ระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า (TPMAP)  โดยขยายผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง เช่น การเพ่ิมชุดข้อมูลกลาง การจัดสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ และการหารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและภาคีท่ี
เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลจากระบบ TPMAP ไปใช้ประกอบการยกระดับ               ความเป็นอยู่ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)  
 ผลการพิจารณาแผนระดบัท่ีสาม (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563) มีหน่วยงานส่งแผนระดับท่ีสามให้ สศช. 
กลั่นกรองรวมทั้งสิ้น 95 แผน จ าแนกเป็น (1) แผนที่ผ่านการพิจารณาและรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทรา
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แล้ว 55 แผน (2) แผนที่อยู่ระหว่างกลั่นกรองหรือให้ทบทวน/ปรับปรุง 35 แผน  และ (3) แผนที่ผ่าน
กระบวนการพิจารณาของ สศช. เพิ่มเติม 5 แผน  ได้แก่ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ              
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ร่าง) แผน
ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562-2565       (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 
2562-2565 แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545-2568) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 
และแผนยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563-
2565 

1.2 
ความก้าวหน้า
แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) ต่อวุฒิสภา เมื่อวันที่  29-30 มิถุนายน 2563 โดย
วุฒิสภาได้มีประเด็นอภิปรายที่ส าคัญ เช่น (1) เร่งรัดกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศท่ียังมีการ
ด าเนินการล่าช้า                (2) ก าหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่มีนัยส าคัญ (Big Rock)  เพ่ิมเติม และ                 
(3) ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศโดยให้ความส าคัญกับการก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนและ
ค านึงถึงสถานการณ์ของประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากในช่วงการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านมา  
คณะรัฐมนตรีมีมติ (30 มิถุนายน 2563) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้านแล้ว  

1.3 ผลการ
ด าเนินการอ่ืน ๆ  

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 และรายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2562 ต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และต่อ
วุฒิสภา เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 โดยมีประเด็นอภิปรายที่ส าคัญ ได้แก่  (1) การเร่งรัดกิจกรรมที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแต่มีความล่าช้า เช่น การปฏิรูประบบการศึกษา (2) การให้ความส าคัญกับประเด็นท้า
ทายต่าง ๆ  เช่น การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ              (3) ประเด็นที่ควรให้ความส าคัญในการพัฒนา
ในระยะต่อไป  เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การลดความเหลื่อมล้ า  และการกระจายอ านาจ (4) 
ประเด็นผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต และ 
(5) ประเด็นการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดรับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 ปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENCSR)  ให้รองรับการเสนอ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยระบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  กระบวนการจัดสรรงบประมาณ และการติดตามผล 
การเบิกจ่ายเงินกู้ โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ eMENCSR กับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตลอดจนการรายงานผลการด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ได้จัดท าเว็บไซต์ ThaiME (Thai Monitoring and Evaluation)  
เพ่ือเป็นช่องทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองและเพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลการด าเนินการตามพระ
ราชก าหนดดังกล่าว  
 สร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านการด าเนินการต่าง ๆ  เช่น การจัดท าวีดิทัศน์เผยแพร่รายวิชา ยุทธศาสตร์
ชาติส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐบนหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การจัดท าสื่อวีดิทัศน์
เปรียบเทียบผลของการด าเนินการก่อน – หลังของการมียุทธศาสตร์ชาติ และ             การสร้างการ
ตระหนักรู้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มเด็กและเยาวชน               กลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่น าร่อง
จังหวัดอุบลราชธานี  

2. การ
ด าเนินงานใน
ระยะต่อไป 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ                 พ.ศ. 2565 เพื่อ
บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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พิจารณาห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือจัดท าโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งโครงการส าคัญและน าเสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
จัดการประชุมร่วมกับประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะเพ่ือพิจารณากรอบการด าเนินงานของทุก
คณะร่วมกัน โดยคาดว่าจะสามารถเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรี               เพ่ือพิจารณาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ต่อไป 

 
12. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2563 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(กพอ.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) เสนอ ดังนี้ 
   สาระส าคัญของเรื่อง 
   มติ กพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ และการแต่งตั้งคณะกรรมการของโครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 
   1. เห็นชอบการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้
ลงทุน พ.ศ. 2560 แล่ที่แก้ไขเพิ่มเติม และการแต่งตั้งคณะกรรมการของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ 
    1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 มิถุนายน 2563) รับทราบผลการประชุม กพอ. ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง มติ กพอ. เห็นชอบให้ สกพอ. ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชนที่รับคัดเลือก และ สกพอ. ได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฯ กับบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์
เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จ ากัด เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แล้ว 
    1.2 ประกาศ กพอ.ฯ ข้อ 19 และ 20 ก าหนดให้เม่ือได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
แล้ว ให้ กพอ. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล และคณะกรรมการบริหารสัญญาซึ่งประกอบด้วย “ผู้แทน
กระทรวงเจ้าสังกัด” แต่โดยที่ สกพอ. เป็นคู่สัญญาฝ่ายรัฐที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฯ และตามมาตรา 5 และ
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และก าหนดให้ กพอ. เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานของ สกพอ. จึงเป็นกรณีที่ สกพอ. 
รายงานขึ้นตรงกับ กพอ. (ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) และนายกรัฐมนตรีไม่ได้สังกัดกระทรวงใดจึงมีความ
จ าเป็นต้องเสนอขอปรับปรุงแก้ไขประกาศ กพอ.ฯ ในข้อดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ฉบับเดิม ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุงล่าสุด) 
แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับดูแล 
ข้อ 19 เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว 
ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแล ซึ่งประกอบด้วย “ผู้แทนกระทรวงเจ้า
สังกัด” เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงาน 
ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนเอกชนคู่สัญญา 
เป็นกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ข้อ 19 เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว 
ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแล ซึ่งประกอบด้วย “ผู้แทนกระทรวงเจ้า
สังกัดหรือผู้แทนหน่วยงานที่
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย” เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนส านักงาน ผู้แทนส านักงานอัยการ
สูงสุด ผู้แทนเอกชนคู่สัญญา เป็นกรรมการ และ
ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสัญญา 
ข้อ 20/1 (2) ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
“ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด” ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง
โดยส านักงาน จากบุคคลที่ส านักงานเห็นว่าเป็นผู้มี

ข้อ 20/1 (2) ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
“ผู้แทนกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องตามที่ส านักงาน
ก าหนด” ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งโดยส านักงาน จาก
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ความรู้หรือความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่
การด าเนินการของคณะกรรมการบริหารสัญญาเป็น
กรรมการ 

บุคคลที่ส านักงานเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้หรือความ
เชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินการของ
คณะกรรมการบริหารสัญญาเป็นกรรมการ 

    1.3 สืบเนื่องจากประกาศ กพอ.ฯ ข้อ 19 และ 20 (ตามข้อ 1.2) จึงได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแล และคณะกรรมการบริหารสัญญาของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ โดยให้มีผลเมื่อ
ประกาศ กพอ.ฯ ฉบับที่ปรับปรุงดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว 
   แผนการส่งมอบพื้นที่และการรื้อย้ายสาธารณูปโภคโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ 
   2. อนุมัติในหลักการให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การประปานครหลวง (กปน.) สามารถ
ปรับเปลี่ยนปริมาณงานและวงเงินค่ารื้อย้ายสาธารณูปโภคเปิดพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ หากมี
ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงอีกในอนาคต ให้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ (สงป.) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกรอบ
วงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
    2.1 โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (28 มกราคม 2563) รับทราบมติ กพอ. ซึ่งอนุมัติใน
หลักการแผนรื้อย้ายสาธารณูปโภค ภายในกรอบวงเงิน 479.055 ล้านบาท ปัจจุบัน กปน. การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) กฟน. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ในขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สงป.  
(ขณะนี้ ได้ด าเนินขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างไปพลางก่อน และจะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว) แต่เนื่องจาก
เอกชนคู่สัญญามีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงสร้างเพื่อความเหมาะสมท าให้ปริมาณงานและค่าใช้จ่าย
เปลี่ยนแปลงไป และเกิดความล่าช้าจากก าหนดเวลาไปแล้ว 1 เดือน โดยมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
หน่วยงาน 
เจ้าของ 

สาธารณูปโภค 

ช่วง กรอบงบประมาณ 
ตามมติ

คณะรัฐมนตรี  
(28 มกราคม 2563) 

วงเงิน 
หลังเปลี่ยนแปลง 

ปริมาณงาน 

หมายเหตุ 

กฟน. ช่วงที่ 1 ดอนเมือง – 
พญาไท 

228.300 ลดลง เหลือ 
56.740 

ไม่เกินกรอบวงเงินตามมติ
คณะรัฐมนตรี (28 
มกราคม 2563) ช่วงที่ 3 ลาดกระบัง – 

อู่ตะเภา 
- เพ่ิมข้ึน เป็น 

28.249 
รวม 228.300 84.989 

กปน. ช่วงที่ 1 ดอนเมือง – 
พญาไท 

67.500 ลดลง เหลือ 
46.388 

ช่วงที่ 3 ลาดกระบัง – 
อู่ตะเภา 

1.000 เพ่ิมข้ึน เป็น 
22.030 

รวม 68.500 68.418 
    ทั้งนี้ ระหว่างการรื้อย้ายสาธารณูปโภคเปิดพ้ืนที่ก่อสร้างของทั้ง กฟน. และ กปน. อาจมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการด าเนินงานซึ่งส่งผลกระทบต่อวงเงินโครงการ ดังนั้น หากมีปริมาณงานเปลี่ยนแปลง
อีกในอนาคต ให้ท าความตกลงกับ สงป. ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเม่ือวันที่ 28 
มกราคม 2563  
    2.2 การก่อสร้างสาธารณูปโภคทดแทน และการรื้อย้ายสาธารณูปโภคส่วนที่พบเพิ่มเติม
ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย (มท.) (กทม. กปน. กปภ. กฟน. และ กฟภ.) และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการ
สัมปทานกองทัพเรือ กรอบวงเงิน 4,103.608 ล้านบาท และการรื้อย้ายสาธารณูปโภคของหน่วยงานอ่ืน 
(หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานและเอกชนอ่ืน) ซึ่งหน่วยงานและเอกชนเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามมติคณะรัฐมนตรี (12 พฤษภาคม 2563) ยังเป็นไปตามแผนเร่งรัด  
   3. รับทราบผลการด าเนินการส่งมอบพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ [เรื่องสืบเนื่องจากมติ
คณะรัฐมนตรี (12 พฤษภาคม 2563)] โดยมีความคืบหน้าในการด าเนิงานตามแผนการเวนคืน โยกย้ายผู้บุกรุก 
และยกเลิกสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในพื้นที่โครงการฯ ดังนี้ 
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แผนงาน รายละเอียด 
ความก้าวหน้าการเวนคืนพื้นที่
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตที่ดินที่จะเวนคืน 

• ช่วงดอนเมือง – พญาไท เจ้าของพ้ืนที่ที่ถูกเวนคืนเข้าท าสัญญาครบแล้วอยู่
ระหว่างประสานงานขอใช้พ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ท่ีกรมทางหลวงและบ้านราชวิถี
ใช้งานอยู่ 
• ช่วงลาดกระบัง – อู่ตะเภา ล่าช้าไป 1 เดือน จากปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 ทั้งนี้ รฟท. และเอกชนคู่สัญญาได้ตกลงเรื่องการปรับเปลี่ยนแนว
เขตทางใหม่แล้ว และ รฟท. จะเร่งรัดแผนงานเวนคืนเพ่ือส่งมอบพ้ืนที่ให้เอกชน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

ความก้าวหน้าการโยกย้ายผู้
บุกรุก 

เป็นไปตามแผนเร่งรัด โดยจะส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนคู่สัญญาช่วงดอนเมือง – 
พญาไท ประมาณเดือนตุลาคม 2564 และช่วงลาดกระบัง – อู่ตะเภา ประมาณ
เดือนมกราคม 2564 

ความก้าวหน้าการยกเลิก
สัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ของ 
รฟท. 

เป็นไปตามแผนเร่งรัด ปัจจุบนัยู่ระหว่างการรวบรวมสัญญาเช่า ก าหนดพื้นที่เช่า
ลงในแผนที่เขตที่ดินรถไฟ และจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาเช่าเฉพาะรายที่กระทบ
ต่อไป โดยพร้อมส่งมอบพ้ืนที่ให้เอกชนคู่สัญญา ช่วงดอนเมือง – พญาไท 
ประมาณเดือน มกราคม 2565 และช่วงลาดกระบัง – อู่ตะเภา ประมาณเดือน
มกราคม 2564 

 
13. เรื่อง โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และมอบหมายให้กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ด าเนินโครงการปลูกป่า 
และป้องกันไฟป่าตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

 สาระส าคัญ ข้อเท็จจริง 
 1. ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดท าโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า  โดยให้
ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ า ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือร่วมแสดงความจงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือประโยชน์สุข
แห่งอาณาราษฎร 
 2. โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ความเป็นมา 

(1) พ้ืนที่ลุ่มน้ าของประเทศไทย มีจ านวน 22 ลุ่มน้ า ครอบคลุมพ้ืนที่ 320,673,673 
ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพป่า 101,721,291 ไร่ และไม่มีสภาพป่า 218,952,382 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
1,2 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าของประเทศจ านวน  84,471,153 ไร่ (พ้ืนที่ป่า/พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ/พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์/ อ่ืนๆ) 
พบว่ามีสภาพป่า 71,753,156 ไร่ (84.94%) และไม่มีสภาพป่า 12,717,998  ไร่ (15.06%) ซึ่งอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายจ านวน 10,152,740.44 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ จ านวน 2,565,257.56 ไร่ 

(2) ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดให้ประเทศไทยมีพ้ืนที่สีเขียวร้อยละ 55  ต่อพ้ืนที่
ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ร้อยละ 35 (คิดเป็นพ้ืนที่  112.35 ล้านไร่ ) พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 
เพ่ือการใช้ประโยชน์ร้อยละ 15 (คิดเป็นพ้ืนที่ 48.15 ล้านไร่) และพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 5 (คิดเป็น
พ้ืนที่ 16.05 ล้านไร่) 

2.2 วัตถุประสงค์ 
(1) พลิกฟ้ืนผืนป่าเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชด าริ พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
(2) สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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(3) พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่   รอบเขต
ป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน 

2.3 หลักการด าเนินงาน 
(1) ประยุกต์แนวพระราชด าริ “คนอยู่กับป่า” ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ 

ป่าต้นน้ าและชุมชน ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม 
(2) ฟ้ืนฟูดิน น้ า ป่า สิ่งแวดล้อม ตามลักษณะภูมิสังคมเพ่ือสร้างและฟ้ืนคืนระบบ

นิเวศต้นน้ า 
 

(3) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือฟ้ืนคืนระบบนิเวศป่าต้นน้ าและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง น้ าหลาก และอุทกภัยในพื้นท่ีลุ่มน้ าหลักของประเทศ 

(4) ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการป้องกันไฟป่า 
2.4 ลักษณะพ้ืนที่เป้าหมายโครงการ 

(1) พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1 และ 2 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าของประเทศ ที่เสื่อมโทรม และ/หรือถูกบุกรุกจากนายทุน 

(2) พ้ืนทีป่่าชุมชน ป่าพรุ และป่าชายเลนที่มีชุมชนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งพ้ืนที่สีเขียวนอกเขตป่า 

(3) พ้ืนที่ ต้ นน้ าในชั้ นคุณภาพลุ่ มน้ า  1 และ 2 นอกเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ 
และป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและเป็นสาเหตุของปัญหาภัยแล้ง น้ าหลาก และน้ าท่วม 

2.5 เป้าหมายจ านวนพื้นที่ปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า (ปี พ.ศ. 2563 - 2570 มีพ้ืนที่ป่าที่ได้รับ
การฟ้ืนฟู และมีพ้ืนที่สีเขียวนอกเขตป่าภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเพ่ิมขึ้น รวมกันจ านวนไม่ต่ ากว่า 
2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) 

(1) ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน (ด าเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 24 กรกฎาคม 
2563 และแล้วเสร็จภายใน 28 ก.ค. 2563) 

(1.1) จังหวัดเร่ งด่วน จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่  เชียงใหม่  ตาก น่ าน 
นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช ปลูกป่าไม่ต่ ากว่า 1,010 ไร่ และท าฝายเพ่ิมความชุ่มชื้นของระบบนิเวศน์ พ้ืนที่ละ
ไม่ต่ ากว่า 10 แห่ง รวมจ านวนไม่ต่ ากว่า 70 แห่ง 

(1.2) จั งหวัด อ่ืนนอกเหนือจากจั งหวัด เ ร่ งด่ วน  จ านวน 71 จั งหวั ด  
(รวมกรุงเทพมหานคร) ปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ รวมทั้งประเทศ 7,100 ไร่ 

(2) ระยะที่ 2 และ 3 (ด าเนินการในปี พ.ศ. 2563-2570) 
(2.1) ปี พ.ศ. 2563 -2565 ฟ้ืนฟูป่าในจังหวัดเร่งด่วน 6 จังหวัด ได้แก่ 

เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช จ านวนรวมกันปีละไม่ต่ ากว่า 11,000 ไร่ รวม 2 ปี ไม่ต่ า
กว่า 22,000 ไร่ รวมทั้ง ฟ้ืนฟูป่าและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวนอกเขตป่าใน 71 จังหวัดที่เหลือ (รวมกรุงเทพมหานคร) เฉลี่ย
จังหวัดละ 100 ไร่ต่อปี รวม 71 จังหวัด 7,100 ไร่ต่อปี รวม 2 ปี จ านวน 14,200 ไร่ 

(2.2) ปี พ.ศ. 2565-2570 ก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าจ านวนร้อยละ 
1 5 -2 0  ข อ ง พ้ื น ที่ ต้ น น้ า  ( ชั้ น คุ ณ ภ า พ น้ า  1  แ ล ะ  2 )  ที่ เ สื่ อ ม ส ภ า พ แ ล ะ มี ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์  
จากราษฎรจ านวน 12.7 ล้านไร่ (ป่าสงวนแห่งชาติ/ ป่าอนุรักษ์/ อ่ืนๆ) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชุมชนเฉลี่ยแห่งละ  
50 ไร่  จาก 11,327 แห่ ง  เ พ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของ พ้ืนที่ป่ าชายเลนจ านวน 0.153 ล้ านไร่  จากพ้ืนที่ 
ป่าชายเลนตามกฎหมายจ านวน 1.5 ล้านไร่ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าพรุ จ านวน 20,000 ไร่ รวมทั้ง เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ในจังหวัดที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าตามกฎหมาย เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ ต่อปี รวม 5 ปี จังหวัดละ 500 ไร่ 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(1) สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ  ให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่ งยืน 

     (2) สร้างความม่ันคงของคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งในและนอกเขตป่า 
(3) สามารถลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอนาคต ได้

จากการที่มีพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 
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3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบร่วมกันให้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการปลูก
ป่า และป้องกันไฟป่า ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้  

3.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระหว่างวันที่ 
19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ (ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) จ านวน 150 คน ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัด
เชียงใหม่ 

(2) เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด รับฟังนโยบายการปลูกป่า และ
ป้องกันไฟป่า รวมทั้ง รับฟังการสรุปการฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ ในวันที่  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยเรียนเชิญ
ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม  
   3.2 จั ดพิธี เปิ ดโครงการพร้ อมกันทั่ วประเทศในวันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ.  2563 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) จั ด พิ ธี เ ปิ ด โ ค ร ง ก า ร ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด พ ร้ อ ม กั น ทั้ ง  7 7  จั ง ห วั ด                              
(รวมกรุงเทพมหานคร) ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

(2) จัดพิธีเปิดโครงการหลัก ณ อุทยานแห่งชาติน้ าตกบัวตอง-น้ าพุเจ็ดสี อ าเภอ             
แม่แตง  จั งหวัด เชี ยง ใหม่  โดยกราบเรี ยน เชิญนายกรั ฐมนตรี เป็นประธาน เรี ยน เชิญคณะรั ฐมนตรี  
ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมงาน  
 
14. เรื่อง มาตรการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โรคโควิด 19) และการช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าว   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และการช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการขยายระยะเวลามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และการช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว หรือแก้ไขปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคม 2563  
  ทั้งนี้ สลค. เสนอว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการที่เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 การช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าดของโรค
ดังกล่าว ดังนี้  

มาตรการ จ านวน (มาตรการ) 
1. มาตรการด้านการสาธารณสุข  3 
2. มาตรการด้านการคลัง   
   2.1 มาตรการเกี่ยวกับภาษีเงินได้  
   2.2 มาตรการเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต/ภาษีมูลค่าเพ่ิม/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
   2.3 มาตรการเกี่ยวกับอากรและค่าธรรมเนียม 
   2.4 มาตรการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 
   2.5 มาตรการด้านการคลังอ่ืนเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยทั่วไป เกษตรกร และคนพิการ 
   2.6 มาตรการด้านการคลังอ่ืนเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและลูกจ้างของภาคธุรกิจ  

39 
11 
6 
7 
4 
6 
5 

3. มาตรการด้านการเงิน 7 
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4. มาตรการด้านแรงงานและคนต่างด้าว  3 
5. มาตรการด้านอ่ืน ๆ  2 
                                                                           รวมทั้งสิ้น  54 
   โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ยังไม่สิ้นสุด ซึ่ง
ในหลาย ๆ ประเทศพบว่ายังมีการระบาดและมีจ านวนผู้ติดเชื้อในระดับสูง ส าหรับประเทศไทยก็ยังมีความเสี่ยงที่โรค
โควิด-19 จะกลับมาแพร่ระบาดได้อีก และการมีวัคซีนที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อดังกล่าวตามข่าวสารที่ปรากฏก็ยัง
จ าต้องใช้ระยะเวลา ประกอบกับมาตรการของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบางมาตรการจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 
2563 หรือมีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2563 เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้าง
กรณีของ (SMEs) การปรับปรุงต่อเติมโรงแรม การลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องบิน การ
ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อฯ และหน้ากาก  
 
15. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งท่ี 10 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 10 ตามที่ส านักงาน ก.พ. 
เสนอ โดยสรุปข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้รับข้อมูลจาก 147 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 99 ของส่วน
ราชการทั้งหมด (148 ส่วนราชการ) สรุปข้อมูลดังนี้ 
   1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home) 
    1.1 ส่วนราชการร้อยละ 53 (78 ส่วนราชการ) มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ซึ่งลดจากสัปดาห์ที่ผ่านมา (สัปดาห์ที่ผ่านมา คือ ร้อยละ 76 จ านวน 111 
ส่วนราชการ) โดยในจ านวนนี้มีส่วนราชการร้อยละ 12 (17 ส่วนราชการ) มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุก
คนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และส่วนราชการร้อยละ 21 (31 ส่วนราชการ) ก าหนดให้มีจ านวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งร้อยละ 50 ขึ้นไป (สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ ร้อยละ 29 จ านวน 43 ส่วนราชการ)  
    1.2 ส่วนราชการร้อยละ 47 (69 ส่วนราชการ) มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา (สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ ร้อยละ 
24 จ านวน 36 ส่วนราชการ)  
   2. การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
    2.1 ส่วนราชการก าหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 
เมื่อต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 50 (74 ส่วนราชการ) ก าหนดการเหลื่อมเวลา
การปฏิบัติงานเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 7.30 – 15.30 น. เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น. 
(สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ ร้อยละ 44 จ านวน 65 ส่วนราชการ) และส่วนราชการร้อยละ 10 (15 ส่วนราชการ) ก าหนดให้
เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 3 ช่วงเวลา  
    2.2 ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลา
ปกติในบางลักษณะงาน โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ คือ งานระดับนโยบาย งานให้บริการประชาชน งานพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาต เป็นต้น 
   3. แนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ 
    3.1 การก ากับดูแลและบริหารผลการท างาน ส่วนราชการที่มอบหมายให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ก าหนดให้มีระบบรายงานผลงานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยส่วน
ใหญ่ร้อยละ 53 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของงานทั้งรายวันและรายสัปดาห์ ผ่าน 
Application LINE ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ Google Form 
    3.2 การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่วนราชการทีม่อบหมาย
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ มีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่เลือกใช้ Application LINE ร้อยละ 99 Application Zoom ร้อยละ 74 Microsoft 
Team ร้อยละ 40 และ Cisco Webex ร้อยละ 33 ตามล าดับ 
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16. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ ในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 6 – 10 
กรกฎาคม 2563 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
   สาระส าคัญของเรื่อง 
   รัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลังโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจ านวน 55 แห่ง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 
2563 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักหรือสถานที่ตามที่
รัฐวิสาหกิจก าหนด) 
   รัฐวิสาหกิจ 18 แห่ง ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยมีรัฐวิสาหกิจ 37 แห่ง 
ที่ให้พนักงานกลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแล้ว เพ่ิมขึ้น 6 แห่ง จากสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่          
29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ จากจ านวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจ านวน 272,466 
คน มีพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจ านวน 13,218 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5 
   2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา) 
   รัฐวิสาหกิจ 23 แห่ง ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา โดยมีรัฐวิสาหกิจยกเลิก
นโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพ่ิมขึ้น 3 แห่งจากสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน –                       
3 กรกฎาคม 2563) โดยมีช่วงเวลาเริ่มปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 10.30 น. 
   3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
   รัฐวิสาหกิจที่ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน                
ทั้งเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการก ากับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชัน Line ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
ปฏิบัติงานที่องค์กรพัฒนาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใช้แอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด 
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ งว่า ควรเตรียมอุปกรณ์และระบบเพ่ือรองรับ                  
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถรองรับ                 
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งควรพิจารณาลักษณะงานที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเท่านั้น เช่น การให้บริการประชาชน และส าหรับ
งานอ่ืนที่ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน 
 
17. เรื่อง การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ แผนและขั้นตอนการเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีส านักงบประมาณเสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
   ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 
   ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสภาผู้แทนราษฎร คาดว่าเมื่อการพิจารณาแล้วเสร็จจะปรับลดงบประมาณ
รายจ่ายลงได้จ านวนหนึ่ง ส านักงบประมาณจึงขอเสนอแนวทางและขั้นตอนการเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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   1. แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
หน่วยรับงบประมาณเสนอค าขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะรายการที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ต้องด าเนินการภายในปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
    1.1 เป็นรายจ่ายที่ต้องด าเนินการตามข้อผูกพันที่เกิดจากกฎหมาย สัญญา ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อการช าระหนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามสิทธิ 
    1.2 เป็นรายจ่ายเพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
รายจ่ายเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นรายจ่ายในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลัง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือรายจ่ายที่ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง ตลอดจนรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ โดยรายการที่เสนอขอเพ่ิม
งบประมาณต้องเป็นรายการที่มีอยู่ในค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
    โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
     (1) ไม่ควรท าให้เกิดภาระรายจ่ายประจ าเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
     (2) ไม่ควรผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีในปีต่อ ๆ ไป 
     (3) หน่วยรับงบประมาณมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันที 
     (4) หน่วยรับงบประมาณต้องเสนอโครงการ/รายการ ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ  
     (5) ด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และ 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   2. แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอของเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เฉพาะรายการที่หน่วยรับ
งบประมาณเสนอขอตั้งงบประมาณไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และกรณีที่มีการโอนภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ดังนี้ 
    2.1 มีกฎหมายก าหนดให้โอนภารกิจ ทั้งกรณีที่มีการจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณขึ้นใหม่และ
ไม่มีการจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และกรณีเปลี่ยนชื่อหน่วยรับงบประมาณ 
    2.2 มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันที่ออกตามมาตรา 8 ทวิ  ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) ให้หน่วยรับงบประมาณท่ีถูกโอนภารกิจ เสนอขอปรับลดงบประมาณเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องโอน 
     (2) ให้หน่วยรับงบประมาณที่รับโอนภารกิจ เสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ปรบัลดตามข้อ (1) 
   3. ขั้นตอนในการเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 ของหน่วยรับงบประมาณ 
    3.1 ให้หน่วยรับงบประมาณจัดท าค าขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 ที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่าการด าเนินงานนนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เสนอขอรับความเห็นชอบต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และส่งส านักงบประมาณพร้อมทั้ งบันทึกข้อมูล
รายละเอียดค าขอเพ่ิมงบประมาณในระบบ e-Budgeting ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 
     กรณีการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการนั้น ๆ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและหน่วยงานเจ้าภาพส่งส านักงบประมาณ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลรายละเอียดค าขอเพ่ิมงบประมาณในระบบ 
e-Budgeting ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 
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     ส าหรับกรณีเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                
ที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่าการด าเนินงานนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 กฎหมายระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เสนอขอรับความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ก ากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรวบรวมจัดส่งให้ส านักงบประมาณภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 
2563 
    3.2 ส าหรับหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล และหน่วยงานขององค์กรอิสระ และ
องค์กรอัยการ ให้ยื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยตรง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานดังกล่าวบันทึกข้อมูลรายละเอียดตามที่ได้ยื่นค าขอ
แปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการฯ ในระบบ e-Budgeting ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ด้วย เพ่ือ                        
ส านักงบประมาณจะได้ประมวลภาพรวมการขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 ต่อไป 
    3.3 ให้ส านักงบประมาณพิจารณาค าขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดท าข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นผู้พิจารณาตามข้ันตอนต่อไป รายละเอียดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอ
เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   21 ก.ค. 63 ครม. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   22 – 31 ก.ค. 63 หน่วยรับงบประมาณจัดท ารายละเอียดการเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณฯ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ 
   3 – 14 ส.ค. 63 ส านักงบประมาณพิจารณาและจัดท าข้อเสนอรายละเอียดการเสนอขอเพ่ิมและ
เปลี่ยนแปลงฯ เสนอ นรม. เพื่อเสนอ ครม. 
   18 ส.ค. 63 เสนอ ครม. ข้อเสนอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ 
   25 ส.ค. 63 ส านักงบประมาณเสนอรายละเอียดการขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงฯ ที่ได้เสนอ ครม.              
แล้ว ต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นผู้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป      
 
18. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2563 ตามมติคณะกรรมการฯ ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้
ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข และข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
ช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงคมนาคม เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8(1) 
แห่งพระราชก าหนด ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอดังนี้ 
  1. รับทราบผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของแผนงานหรือโครงการฯ ของกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 234 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 51,985.54 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) โครงการที่พิจารณา
เห็นควรอนุมัติ จ านวน 3 โครงการ วงเงินรวม 119.3700 ล้านบาท ปรับลดเหลือ 101.84 ล้านบาท (2) โครงการที่
พิจารณาจัดท าข้อมูลเพิ่มเติม จ านวน 42 โครงการ วงเงินรวม 45,868.02 ล้านบาท (3) โครงการที่เห็นควรให้
หน่วยงานวิจัยร่วมกลั่นกรอง จ านวน 32 โครงการ วงเงินรวม 1,260.89 ล้านบาท และ (4) โครงการที่พิจารณา
แล้วเห็นควรทบทวน จ านวน 157 โครงการ วงเงินรวม 4,737.26 ล้านบาท 
  2. อนุมัติโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ วงเงินรวม 101.8372 ล้าน
บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือแก้ปัญหา
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การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนด พรัอมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ไปด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
  3. เห็นชอบการก าหนดหลักการของการด าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จะ
เสนอขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดว่าต้องเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถ
ยืนยันและตรวจสอบคุณสมบัติตัวบุคคลที่จะขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิได้ รวมทั้งต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รั บ
ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เยียวยาจากมาตรการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐ ส าหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ (รวมถึงผู้ประกอบการ
ขนส่งรถโดยสาร) เพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการที่รัฐได้ด าเนินการแล้วในปัจจุบัน เห็นควรให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
  4. เห็นควรให้กระทรวงคมนาคม ทบทวนการด าเนินมาตรการชดเชยเยียวยาผู้ประกอบการ
ขนส่งรถโดยสารประจ าทางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ไม่รวมรถของ   
ขสมก. และ บขส.) และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจ าทางที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
  5. มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาจัดท าข้อมูลผลการด าเนินการและผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ในแต่ละมาตรการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ด าเนินการแล้ว เพ่ือประกอบการพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อเสนอมาตรการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชย
ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  6. มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดท าข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน 3.2               
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองโครงการตามมาตรา 8 (1) ต้องเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ  โดย                   
(1) การส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน                   
(2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน (3) การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น ส าหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้ง (4) การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนเท่านั้น หากข้อเสนอโครงการที่หน่วยงานเสนอไม่ตรงกับ
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน 3.2 ท้ายพระราชก าหนด ขอให้น ากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง 
 
19. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2563 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรอ งข้อเสนอ
โครงการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ ของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน และการพิจารณาข้อชี้แจง
การปรับลดหน่วยงานด าเนินการภายใต้โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมถึงผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8 (1) และ 8 (2) แห่งพระราชก าหนดฯ และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 18 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอดังนี้    
  1. อนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.3 
ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ 
  2. อนุมัติโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วงเงิน   
ไม่เกิน 2,701.876 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ 
  3. อนุมัติโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงินไม่เกิน 246.699 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้
ภายใต้แผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ 
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  4. อนุมัติโครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน วงเงินรวม 
896.640 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาและ
ชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบัญชี
ท้ายพระราชก าหนดฯ โดยให้ส านักงานประกันสังคม ด าเนินการจ่ายเงินเยียวยาจ านวน 15 ,000 บาท ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายเพียงครั้งเดียว 
  5. เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการทั้ง 4 โครงการด าเนินการ ดังนี้ 
      5.1 รับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
      5.2 จัดท าประมาณการความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพ่ือให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สามารถจัดหาเงินกู้เพ่ือใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของ
ภาครัฐ 
      5.3 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 
โดยจัดส่งให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป 
      5.4 ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการช าระคืนหนี้เงินกู้
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชก าหนดฯ ด้วย 
      5.5 ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลการจ้างงานกับแพลตฟอร์มแรงงาน (Labor Platform) ที่ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพัฒนา น าโดยกระทรวงแรงงาน ร่วมกับส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะ
พัฒนาแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 จึงเห็นควรให้กรมฯ ด าเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
  6. รับทราบเหตุผลในการปรับลดหน่วยงานด าเนินการภายใต้โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จาก 10 หน่วยงานเป็น 6 หน่วยงาน 
  7. อนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวตามที่เสนอ 
 

ต่างประเทศ 
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อการตอบรับค าเชิญผูกพันต่อกรรมสารของ OECD Council ที่เกี่ยวกับการยอมรับ
ร่วมของข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการตอบรับค าเชิญผูกพันต่อกรรมสารของ OECD Council ที่เกี่ยวกับ
การยอมรับร่วมของข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมี (การยอมรับร่วมของข้อมูลฯ) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัด            
ต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้กระทรวง
สาธารณสุขสามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์              
ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการตอบรับค าเชิญผูกพัน             
ต่อกรรมสารของ OECD Council ที่เกี่ยวกับการยอมรับร่วมของข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมี ซึ่งเดิมประเทศไทย
ได้เคยแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นภาคีชั่วคราวในระบบการยอมรับร่วมของข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมีกับ 
OECD มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2556 และได้รับการขยายเวลาการเข้าร่วมเป็นภาคีชั่วคราวอีก 2 ครั้ง ในปี               
พ.ศ. 2556-2559 และ พ.ศ. 2559-2562 ทั้งนี้ การเข้าร่วมเป็นภาคีชั่วคราวดังกล่าว ประเทศไทยต้องยอมตกลงที่จะ
ผูกพันต่อกรรมสารของ OECD Council เป็นการชั่วคราว ซึ่งกรรมสารดังกล่าวก าหนดให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การทดสอบของ OECD และหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการของ OECD โดยผลการประเมินจากสมาชิก
ภาคเครือข่าย OECD ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การทดสอบฯ และ
หลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการฯ ที่ก าหนดไว้ในกรรมสารดังกล่าวได้ทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ดังนั้น 
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OECD Council จึงได้มีมติเชิญประเทศไทยเข้าเป็นประเทศภาคีแบบสมบูรณ์ (Full adherence) ในระบบการ
ยอมรับร่วมในข้อมูลการประเมินสารเคมี OECD และเข้าเป็นสมาชิกสมทบในคณะท างานและการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งการตอบรับค าเชิญดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะต้องยอมตกลงผูกพันต่อกรรม
สารของ OECD Council เช่นเดิมเหมือนกับครั้งที่เป็นภาคีชั่วคราว  โดยด าเนินการ ดังนี้  (1) ด าเนินการตาม
บทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกรรมสารของ OECD Council จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  
  (1) มติของสภาบริหารเกี่ยวกับการยอมรับร่วมของข้อมูลการประเมินสารเคมี  
  คือ วิธีการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการทดสอบสารเคมีโดยทาง OECD Council ได้ก าหนดเป็น
หลักเกณฑ์การทดสอบและหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ห้องปฏิบัติการทดสอบสารเคมีน าหลักดังกล่าวไป
ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบความปลอดภัยของสารเคมีในวัตถุทดสอบ  
  (2) มติ-ข้อเสนอแนะของสภาบริหารในการด าเนินการให้สอดคล้องตามหลักปฏิบัติที่ดีทาง
ห้องปฏิบัติการ 
  คือ วิธีการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนแห่งชาติ  โดยทาง OECD Council ได้
ก าหนดเป็นคู่มือเพ่ือให้หน่วยตรวจสอบดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบสารเคมีว่า
มีการด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การทดสอบฯ และหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการฯ 
  ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนแห่งชาติจะต้องได้รับการตรวจ
ประเมินจากผู้ตรวจประเมินของภาคีเครือข่าย OECD ด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่าการท าหน้าที่เป็นหน่วยตรวจสอบฯ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นั้น ได้ด าเนินงานอย่างเป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับประเทศสมาชิก OECD และ (2) ช าระ
ค่าบ ารุงเพื่อสนับสนุนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับร่วมของข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมีจ านวน           
ปีละ 5,900 ยูโร (ประมาณ 300,000 บาท) 
 
21. เรื่อง การรับรองการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการ
ลงทุนอาเซียน (ASEN Comprehensive Investment Agreement)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในจดหมายรับรองการปรับปรุง
รายการข้อสงวน (Letter Endorsement) เพ่ือให้กระบวนการการปรับปรุงรายการข้อสงวนของฟิลิปปินส์เสร็จ
สมบูรณ์ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีของความ               
ตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) และเป็นหน่วยงาน
หลักในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุน (Coordinating Committee on Investment: 
CCI) ได้รับแจ้งจากฟิลิปปินส์ในที่ประชุม CCI ว่ามีความประสงค์ที่จะปรับปรุงรายการข้อสงวนในประเด็นเกี่ยวกับ
ค าอธิบายกิจการการพิมพ์และเผยแพร่ (Printing and Publishing) และมาตรการการลงทุนจากต่างประเทศและ
เงินกู้ต่างประเทศ (Foreign Investment and Foreign Loans) เพ่ือให้มีความชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น ทั้งนี้ การ
ปรับปรุงรายการข้อสงวนของแต่ละประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องออกจดหมายรับรองการปรับปรุงรายการข้อ
สงวน (Letter of Endorsement) โดยในกรณีของไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ลงนามจดหมาย
รับรองฯ เนื่องจากเป็นผู้ลงนามในความตกลง ACIA และส่งให้แก่เลขาธิการอาเซียนเพ่ือให้กระบวนการการปรับปรุง
รายการข้อสงวนเสร็จสมบูรณ์ 
  2. ในการปรับปรุงรายการข้อสงวนของฟิลิปปินส์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาแล้วเห็นว่า หลังจากการปรับปรุงรายการข้อสงวนแล้วท าให้รายการฯ มีความชัดเจนโปร่งใส เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะไปลงทุนในฟิลิปปินส์ และไม่มีผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอ่ืน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอาเซียนที่ประเทศสมาชิกควรต้องด าเนินการลดหรือยกเลิก
อุปสรรคที่มีต่อการลงทุนตามล าดับหรือเปิดเสรีมากขึ้นโดยลดข้อจ ากัดให้น้อยลง โดยนักลงทุนไทยที่มีความสนใจจะ
เข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์และต้องการศึกษากฎระเบียบเรื่องการลงทุน รวมถึงสาขาการลงทุนและนโยบายเรื่องการ
ลงทุนที่เป็นข้อสงวนของฟิลิปปินส์ก่อนที่จะเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์สามารถศึกษาได้จากรายการข้อสงวนนี้ ซึ่ง
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รายการข้อสงวนที่มีความชัดเจน โปร่งใส มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน มีแหล่งที่มาของกฎหมายอย่างชัดเจนจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับนักลงทุนไทย  
 
22. เรื่อง ร่างกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทย -
สหรัฐอเมริกา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุน
เพ่ือโครงสร้างพื้นฐานไทย-สหรัฐอเมริกา (ร่างกรอบความร่วมมือฯ) โดยหากมีความจ าเป็นต้องปรับแก้ร่างกรอบความ
ร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของกระทรวงการคลัง 
ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก พร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในร่าง
กรอบความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐานไทย -สหรัฐอเมริกา ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. ร่างกรอบความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์และสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทาง
กระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนส่งเสริมการเติบโตของตลาดเงินผ่านการสร้างโอกาส
ในการลงทุนในโครงการที่ส าคญั นอกจากนี้ ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะมุ่งเน้นศึกษาและขจัดปัญหาและอุปสรรค
เชิงนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบและการเข้าถึงตลาดส าหรับการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาคเอกชน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยและตามท่ีได้ตกลงร่วมกัน 
    ขอบข่ายความร่วมมือ คู่ภาคีจะร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการลงทุนและการท างานร่วมกันในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการพัฒนาและเพ่ิมสภาพคล่องแก่ตลาดตราสารหนี้ การเสาะหาและคิดค้นเครื่องมือและ
โครงสร้างทางการเงินใหม่ ๆ เพ่ือกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชน การส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก
การแบ่งปันองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากกรณีศึกษาของนานาชาติ และการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การเงินและด้านเทคนิคต่าง ๆ ร่วมกัน  
  แนวทางด าเนินงาน คู่ภาคีจะจัดตั้งคณะท างานร่วม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนอาวุโสของแต่ละฝ่าย   
เพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินการและศึกษาถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน 
  รูปแบบและกิจกรรมความร่วมมือ คู่ภาคีจะเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะผ่านการฝึกอบรม               
การสัมมนา และหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความร่ว มมือเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและภาคเอกชนทั้งสองฝ่าย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ                    
ร่างกรอบความร่วมมือฯ 
  บทบัญญัติทั่วไป ร่างกรอบความร่วมมือฯ นี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ หน้าที่หรือผลบังคับผูกพันใด ๆ ของ
แต่ละคู่ภาคีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
  2. ร่างกรอบความร่วมมือฯ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการท างานร่วมกันระหว่าง
กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาและกระทรวงการคลัง ประเทศไทย เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ร่วม กระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของตลาดเงินเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรผ่านการอบรมและแบ่งปันองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา  
  ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ลงนามในกรอบความร่วมมือฯ กับสหรัฐอเมริกาแล้ว               
3 ประเทศ ได้แก่สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคและร่างปฏิญญาเรื่องการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจ าเป็นโดยรัฐมนตรีการค้าเอเปค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคและร่าง
ปฏิญญาเรื่องการอ านวยความสะดวกทางการค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจ าเป็นโดยรัฐมนตรีการค้าเอเปค 
โดยหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย  
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ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคและร่างปฏิญญา
เรื่องการอ านวยความสะดวกทางการค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจ าเป็นโดยรัฐมนตรีการค้าเอเปค ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  สาระส าคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
  1. ร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค มีสาระส าคัญ ดังนี้ 1) ยืนยันความมุ่งมั่นในการ
ลดผลกระทบจากโรคโควิด-19 และน าภูมิภาคเอเปคไปสู่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ครอบคลุม กลับฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วและ
ยั่งยืน และตระหนักถึงความพยายามของเอเปคในการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือน าไปสู่ความมั่งคั่ง
ร่วมกันในอนาคต 2) ยินดีที่เอเปคมีการด าเนินการในการน าแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่องการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีความคืบหน้าในการด าเนินการเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบออนไลน์ 3) ตระหนักถึงความส าคัญของ
การช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคม รวมถึงสตรี ชนกลุ่มน้อย ผู้สูงอายุ และMSMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
โดยยินดีกับการจัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนความร่วมมือในการรับมือกับโรคติดเชื้อโควิด-19 และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเปค 4) เน้นย้ าถึงข้อผูกพันที่ให้ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวกทางการค้า โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ อาหาร สินค้าเกษตร เพ่ือลดผลกระทบจากโควิด-19 โดยยินดีกับการมีปฏิญญาการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจ าเป็น ซึ่งแสดงถึงความยึดมั่นต่อกติกาทางการค้าที่สอดคล้องกับองค์การ
การค้าโลก 5) ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่เสรี เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส คาดการณ์
ได้ และมีเสถียรภาพเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรับทราบถึงการด าเนินของเอเปคเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว 6) ยินดีกับการรายงานของสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค และรับทราบถึงข้อเสนอแนะในการบรรเทาผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดโควิด-19 เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน
เพ่ือสนับสนุน MSMEs และยกระดับการเชื่อมโยงด้านดิจิทัล และ 7) ชี้แนะเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคให้เร่งการ
ด าเนินการเพื่อน าไปสู่การจัดท าวิสัยทัศน์เอเปคหลังปี 2020 ให้ส าเร็จลุล่วง บนพ้ืนฐานของระบบการค้าพหุภาคี และ
เสริมสร้างเป้าหมายโบเกอร์ โดยรวมถึงการลดผลกระทบของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้เป็นการเร่งบทบาทของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งวิสัยทัศน์เอเปคหลังปี 2020 จะต้องสะท้อนเป้าหมายที่จะท าให้ภูมิภาคเอเปคฟ้ืนตัว มีความยั่งยืน 
ครอบคลุม เพ่ือน าไปสู่ความมั่งค่ังร่วมกัน 
  2. ร่างปฏิญญาเรื่องการอ านวยความสะดวกทางการค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจ าเป็นโดย
รัฐมนตรีการค้าเอเปค มีสาระส าคัญ ดังนี้ 1) ตระหนักถึงความส าคัญและมุ่งมั่นที่จะท างานร่วมกันเพ่ือช่วยการ
ไหลเวียนทางการค้าในช่วงการแพร่ระบาดฯ 2) ตระหนักว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเพ่ือเปิดเส้นทางการค้า ซึ่งรวมถึง
เส้นทางการบิน ทางบกและทางทะเล 3) มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่เสรี เป็นธรรม              
ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส คาดการณ์ได้ และมีเสถียรภาพ 4) เน้นย้ าที่จะมุ่งมั่นในการตอบสนองเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
ของโควิด-19 โดยตระหนักว่ามาตรการฉุกเฉินที่จะน ามาใช้รับมือกับโควิด-19 สอดคล้องกับองค์การการค้าโลก และ
ไม่ใช้มาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีต่อสินค้าที่มีความจ าเป็น รวมถึงการสนับสนุนการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า และการตระหนักถึงข้อเรียกร้องของสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปคในการใช้มาตรการการเปิดเสรีด้าน
ภาษี ซึ่งบางเขตเศรษฐกิจได้ด าเนินการในรูปแบบฝ่ายเดียว (Unilateral) ที่เอเปคอาจเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะใช้วิธี
ดังกล่าวในรูปแบบข้อริเริ่มหลายฝ่าย (Plurilateral initiative) 
  ทั้งนี้ รัฐมนตรีการค้าเอเปคมีก าหนดรับรองร่างแถลงการณ์ข้างต้นภายในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 
2563 ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VMRT) เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาคและการมีบทบาทส าคัญของเอเปคที่มีส่วนร่วมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด-19  
 
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน -ญี่ปุ่น และ
หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
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ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  สาระส าคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  
  1. ร่างแผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน -ญี่ปุ่น เป็นเอกสารความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นในการตอบสนองต่อความท้าทายทางเศรษฐกิจต่าง ๆ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ข้อ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ข้อ 1 การรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอันใกล้ชิดระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น เน้นย้ าถึง
ความส าคัญของการรักษาตลาดที่เปิดกว้างส าหรับการค้าและการลงทุน และหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีที่ไม่
จ าเป็นที่อาจก่อให้เกิดการจ ากัดการส่งออกและการน าเข้าสินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้าจ าเป็น อาทิ อุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ อาหาร และสิ่งจ าเป็นอื่น ๆ หรืออาจท าให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค 
   ข้อ 2 การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อ านวย
ความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าจ าเป็น รวมทั้งสินค้าอาหารและเกษตร เพ่ือสนับสนุนความอยู่รอดและความ
สมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ รวมถึงทางการเงินส าหรับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 
   ข้อ 3 การเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ ก าหนดกรอบความร่วมมือในการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อห่วงโซ่อุปทานในภาวะฉุกเฉิน และพิจารณาจัดท าข้อ
ริเริ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในสาขายุทธศาสตร์ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร 
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ และพลังงาน 
  2. นอกจากนี้ ร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดมาตรการทางยุทธศาสตร์ (strategic measures) 
และแนวทางการด าเนินกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายญี่ปุ่นจะเป็นผู้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ข้างต้น ได้แก่ ข้อ 1 การเร่งลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ภายในเดือนพฤศจิกายน 
2563 ตามก าหนด การส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และเคมีภัณฑ์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือปกป้องธุรกิจ รวมถึงแสวงหาโอกาสการค้าดิจิทัลและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ข้อ 2 การจัดสัมมนาและบริการจับคู่ธุรกิจออนไลน์โครงการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือ
เสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลในเอเชีย และการส ารวจความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ MSMEs เป็นต้น 
และข้อ 3 การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการโรงงานด้วยอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ( loT) การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือระบุกฎระเบียบของอาเซียนที่จ าเป็นใน “ความปกติใหม่” และโครงการการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือ
พัฒนาตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นต้น  
  ทั้งนี้ อาเซียนและญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายที่จะให้การรับรองร่างแผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทาง
เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AEM-METI) สมัยพิเศษว่าด้วยโควิด-19 ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.   
 

แต่งตั้ง 
 
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง     
นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
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26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้ ง              
นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อ านวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 214/2563 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ง
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ              
รองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
  ตามที่ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นั้น  
  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งมอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี               
ที่ 167/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดังนี้  
  ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อ 2.1.2  
  ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 3.1.12 
   “ข้อ 3.1.12 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”  
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 
28. เรื่อง การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตามนัยมาตรา 42 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ 
ดังนี้   
    1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผู้รักษาราชการแทน 
คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
   2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้รักษาราชการแทน คือ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ               
เครืองาม)  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  1. โดยที่มีรัฐมนตรีจ านวน 6 ท่าน ขอลาออกจากต าแหน่ง ดังนี้   
    1.1 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  
    1.2 รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)  
   1.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน)  
   1.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (นายสุวิทย์ 
เมษินทรีย์)  
   1.5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)  
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   1.6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล)   
  2. กรณีที่รัฐมนตรีขอลาออกดังกล่าว (ตามข้อ 1.) จะท าให้ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ไม่มีผู้รักษาราชการแทนตามมติ
คณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 6 สิงหาคม 2562) และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 42 ที่บัญญัติให้ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่ าการ
กระทรวงหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ดังนี้  
     1) รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ผู้ปฏิบัติราชการแทน/ผู้รักษาราชการ
แทน คือ (1) รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) (2) รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) (หมายเหตุ 
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 161/2562 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562)   
    2) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ผู้ปฏิบัติราชการแทน/
ผู้รักษาราชการแทน คือ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) (หมายเหตุ ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 
161/2562 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562)    
    3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ปฏิบัติราชการแทน/ผู้รักษาราชการแทน  คือ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (หมายเหตุ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 
42)   
     4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผู้ปฏิบัติ
ราชการแทน/ผู้รักษาราชการแทน ไม่มี   
   5) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้ปฏิบัติราชการแทน/ผู้รักษาราชการแทน ไม่มี    
     6) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ปฏิบัติราชการแทน/ผู้รักษาราชการแทน คือ (1) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) (2) รัฐมนตรีว่ าการกระทรวง
การต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) (หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรี 6 สิงหาคม 2562)  
 
29. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข เป็นผู้ว่าการการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 380 ,000 บาท ตามมติคณะกรรมการการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
2563 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลง
นามในสัญญาจ้างเป็นต้นไปแต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ลาออกจากการเป็น
พนักงานของรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย  
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทน
ข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอการแต่งตั้ง นางสาวศิลักษณ์ ปั้นน่วม                 
ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
(นักบริหารสูง) แทนต าแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 

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

 


