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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้  (6 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น . ณ ตึกสันติไมตรี  (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล                         
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....     
    และร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี    
    ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ  
  3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางกร่าง      
    อ าเภอเมืองนนทบุรี ต าบลบางเลน และต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่  
    จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....   
  4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่    
    และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า       
    อ าเภอท้ายเมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอ    
    เกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  5. เรื่อง ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมการค้า 
    ภายใน พ.ศ. .... 
  6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลมีชัย           
    ต าบลหนองกอมเกาะ และต าบลโพธิ์ชัย  อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
    พ.ศ. .... 
  7. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ประเมินผล  
    และรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา  
    เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด          
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  8. เรื่อง การเลื่อนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5       
    พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)  
  9. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ และเพ่ือจัดตั้ง 
    สถานที่เพ่ือการเก็บขังน้ าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ 
    ของนายล าพูน กองศาสนะ ที่จังหวัดสตูล 
  10. เรื่อง นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถ่ัวเหลือง ปลาป่น และ 
    ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี 2564 – 2566 
  11. เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  
    สถาบันทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ 
    ในระยะยาว (5 - 10 ปี) 
  12. เรื่อง ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าร้อยเอ็ด 
  13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของการประปา 
    นครหลวง  
  14. เรื่อง รายงานความคืบหน้ า ในการด า เนินการตามแผนการปฏิ รู ปประ เทศ                  
    ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) 
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  15. เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
    ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  16. เรื่อง มอบหมายผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  17. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม   
    ครั้งที่ 23/2563  
 

ต่างประเทศ 
  18. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19       
    ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Virtual Ministers Responsible for Trade Meeting 
    on Covid-19: VMRT ) 
 

แต่งตั้ง 
  19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ   
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  21. เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  22. เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
  23. เรื่อง  การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
    ระดับสูง (ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ)  
  24. เรื่อง  การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็น 
    กรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
  25. เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
  26. เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี   
  27. เรื่อง  กา ร รั บ โ อนข้ า ร า ช ก า รม า แต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ผู้ ต ร ว จ ร าช ก า ร                      
    ส านักนายกรัฐมนตรี  
  28. เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
    ฝ่ายบริหาร (นักบริหาร ระดับสูง) (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  29. เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  

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

ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... และร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 
2560 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... 
ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงบประมาณ และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้   
   2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. .... ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. โดยคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างระเบียบ  
  เป็นการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2551 และให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 
ดังนี้    
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกา   
   ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
ดังนี้   
   1.1 ก าหนดนิยามค าว่า “จังหวัด” “กลุ่มจังหวัด” “ภาค” “แผนพัฒนาจังหวัด” 
“แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด” “แผนพัฒนาภาค” “ภาคประชาสังคม” ฯลฯ   
    1.2 ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ เรียกโดยย่อ
ว่า “ก.บ.บ.” ประกอบด้วย (1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ (2) รองนายกรัฐมนตรีทุกคน รั ฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการ ก.พ.ร.  และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(3) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย (4) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสภา
เกษตรแห่งชาติ (5) ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.ร. ซึ่งประธาน ก.พ.ร. ก าหนดหนึ่งคน (6) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งไม่เกินสองคน (7) ผู้แทนภาคประชาสังคมที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ ให้เลขาธิการ 
สศช. เป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการ สศช. ที่เลขาธิการ สศช. ก าหนด ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน
ส านักงบประมาณ และผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
     1.3 ก าหนดหน้าที่และอ านาจของ ก.บ.บ. เช่น เพ่ิมเติมอ านาจในการก าหนดกรอบนโยบาย
และวางระบบในการบริหารงานภาคแบบบูรณาการ, ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนา
ภาค, บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพื้นท่ี เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนในพ้ืนที่ของกระทรวง กรม 
สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในพ้ืนที่และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
    1.4 ก าหนดหน้าที่งานธุรการของ ก.บ.บ. จากส านักงาน ก.พ.ร. เป็น สศช. และให้แก้ไข
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จาก 4 ปี เป็น 5 ปี  
    1.5 ก าหนดให้ผู้ให้ความเห็นชอบแผน เดิมเป็นคณะรัฐมนตรี เปลี่ยนเป็นให้ ก.บ.บ. เป็น
ผู้ให้ความเห็นชอบแทน และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และก าหนดให้แก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการ
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จังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาแล้วแต่กรณี แล้วส่ง ก.บ.บ. ให้ความเห็นชอบ 
และก าหนดให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาภาค และระยะเวลาของแผนพัฒนาภาค ให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน   
    1.6 ก าหนดให้ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทาง มติ หรือค าสั่ง ซึ่งได้ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณการ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีการออกประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทาง มติ หรือค าสั่ง ตามพระราช
กฤษฎีกานี้    
  2. ร่างระเบียบ  
   ก าหนดให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่ แบบบูรณา
การ พ.ศ. 2560   
  ทั้งนี้ ก.พ.ร. เสนอว่า   
   1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551       
ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ได้ก าหนดหลักการการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งการจัดท างบประมาณจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)       
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เ ป็นกรรมการและ
เลขานุการ และก าหนดให้ส านักงาน ก.พ.ร. ท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.น.จ. และหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.น.จ. 
ก าหนด และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ซึ่งออกโดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับ
มาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
ได้ก าหนดหลักการเกี่ยวกับแผนพัฒนาภาค โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บภ.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ   
    2) ส านักงาน ก.พ.ร. เห็นว่า โดยที่ในปัจจุบันการจัดท าและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กลุ่มจังหวัด การจัดท าและบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ตามข้อ 1) 
ได้แก่ ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. แต่โดยที่องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดดังกล่าวมีความ
คล้ายคลึงกัน จึงเห็นควรยุบรวมคณะกรรมการทั้ง 2 คณะดังกล่าว แล้วจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ เรียกว่า 
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ (ก.บ.บ.) และก าหนดให้ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับผิดชอบงานเลขานุการของ ก.บ.บ. เพียงหน่วยงานเดียว   
  3) ในการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้พิจารณา เรื่อง แนว
ทางการโอนภารกิจของ ก.น.จ. จากส านักงาน ก.พ.ร. ไปยัง สศช. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
เสนอ และให้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เสนออนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน       
(อ.ก.พ.ร.) พิจารณา ก่อนเสนอ ก.พ.ร. ให้ความเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไปได้   
  4) ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 และก าหนดให้จัดตั้ง ก.บ.บ. 
ขึ้น โดยยุบรวม ก.น.จ. แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
กับ ก.บ.ภ. แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ให้เหลือเพียง
คณะกรรมการเดียว และก าหนดให้ สศช. รับผิดชอบงานเลขานุการของ ก.บ.บ. ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการโอนงาน
ภารกิจของ ก.น.จ. จากส านักงาน ก.พ.ร. ไปยัง สศช. ตามข้อ 3) ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาฯ จะท าให้การด าเนินการ
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ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด การจัดท าและบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีการบูรณาการการท างาน ลดความซ้ าซ้อนและด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
  5) อ.ก.พ.ร. ได้ด าเนินการตามที่ ก.พ.ร. มีมติมอบหมายตามข้อ 3) โดยได้พิจารณาร่างพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... และร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. .... โดยมีผู้แทนจาก 
สศช. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และส านักงบประมาณ เข้าร่วมประชุมด้วย และเห็นด้วยกับร่างพระราช
กฤษฎีกาและร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี รวม 2 ฉบับดังกล่าว และให้น าเสนอ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาต่อไป   
  6) ในการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ... และร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. .... ตามข้อ 
5) และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมีข้อสังเกต เรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) ว่า ก.บ.จ. มีความจ าเป็นต้องมีผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รูปแบบพิเศษ 
เช่น เมืองพัทยา เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของ ก.บ.จ. เหมือนดังเช่นคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.ก.) หรือไม่ ทั้งนี้ ควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหารือเรื่องดังกล่าวร่วมกันในชั้นการพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ต่อไป  
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี รวม 2 ฉบับ มาเพ่ือด าเนินการ  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2562 รวม 5 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ และ
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
  ทั้งนี้  ร่างกฎกระทรวงจ านวน 5 ฉบับ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เป็นการออก
กฎกระทรวงเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกี่ยวกับการใช้เงินกู้และให้
สินเชื่อ การรับฝากเงิน ก่อหนี้ และสร้างภาระผูกพัน รวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน การบริหารสินทรัพย์และ
การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง การจัดชั้นสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง และการจ ากัดปริมาณการท า
ธุรกรรมกับลูกหนี้และเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อันเป็นการสร้าง
เสถียรภาพแก่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 89/2 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 
(เรื่อง แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) 
รวมถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ซึ่งสั่งการว่า ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกา รด าเนินการแก้ไข
ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมถึงกองทุนออมทรัพย์อื่น ๆ ที่ประสบปัญหาทางการเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินงานและก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนี้   
  1. ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. ....   
    1.1 ก าหนดให้สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ 3 ประเภท ตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไข 
ดังนี้    
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     1.1.1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เป็นการให้เงินกู้ในกรณีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เร่งด่วนจะก าหนดงวดช าระนี้ได้ไม่เกิน 12 งวด   
    1.1.2 เงินกู้สามัญ เป็นการให้เงินกู้แก่สมาชิกมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายหรือการอัน
จ าเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ จะก าหนดงวดช าระหนี้ได้ไม่เกิน 150 งวด   
    1.1.3 เงินกู้พิเศษ เป็นการให้เงินกู้แก่สมาชิก มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ หรือการเคหะ หรือประโยชน์ในความมั่นคงหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต จะก าหนดงวดช าระหนี้ได้ไม่เกิน 
360 งวด   
    1.2 ก าหนดให้ผู้ขอกู้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้    
    1.2.1 มีความม่ันคงทางการเงิน และมีความสามารถในการช าระหนี้     
    1.2.2 มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม่ าเสมอ   
  2. ร่างกฎกระทรวงการรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงิน
หรือการค้ าประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....  
   2.1 ก าหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ก าหนดดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทเป็นไป
ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด    
   2.2 ก าหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ผู้กู้เงินสามารถกู้เงินได้เฉพาะจากสหกรณ์และ
ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์หรือกองทุนอ่ืนตามที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด    
   2.3 ก าหนดให้การก่อหนี้และภาระผูกพันของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์จะต้องอยู่ภายใน
หลักเกณฑ์ ดังนี้   
    2.3.1 สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์จะก่อหนี้และภาระผูกพันได้ไม่เกิน 
1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์   
    2.3.2 สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะก่อหนี้และภาระผูกพันได้ไม่เกิน 
5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์   
     2.3.3 สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ไม่เกิน 3 ปี   
   3. ร่างกฎกระทรวงการบริหารสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....   
   3.1 ก าหนดให้สหกรณ์ต้องด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องที่ปราศจากภาระผูกพัน เช่น เงินสด 
เงินฝากธนาคาร เงินฝากชุมนุมสหกรณ์หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ และหลักทรัพย์หรือตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน เป็นต้น โดยเฉลี่ยรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของยอดเงินรับฝากทุกประเภท   
   3.2 ก าหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ต้องด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องที่ปราศจากภาระผูกพัน เช่น 
เงินสด เงินฝากธนาคาร  และหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย ธปท. หรือกองทุนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นต้น โดยเฉลี่ยรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของยอดเงินรับฝากทุกประเภท   
   4. ร่างกฎกระทรวงการจัดชั้นสินทรัพย์และกันเงินส ารองของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....  
   4.1 ก าหนดให้สหกรณ์จัดชั้นลูกหนี้เงินกู้ ได้แก่ ลูกหนี้จัดชั้นปกติ ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็น
พิเศษ ลูกหนี้จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ และลูกหนี้จัดชั้นสูญ   
   4.2 ก าหนดให้สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากต้นเงินคงเหลือส าหรับลูกหนี้จัดชั้น 
ดังนี้   
    4.2.1 ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ   ร้อยละ 2  
    4.2.2 ลูกหนี้จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน  ร้อยละ 20  
    4.2.3 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย     ร้อยละ 50  
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    4.2.4 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ    ร้อยละ 100  
     4.2.5 ลูกหนี้จัดชั้นสูญ     ร้อยละ 100   
  5. ร่างกฎกระทรวงการก ากับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....  
   5.1 สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์จะฝากเงินหรือให้กู้เงินแก่สหกรณ์ทุกประเภทหรือชุมนุม
สหกรณ์ทุกประเภทรวมกันแล้วแต่ละแห่งได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น รวมกับทุนส ารองของสหกรณ์และ
ชุมนุมสหกรณ์ผู้ฝากเงินหรือให้กู้เงิน แต่ไม่นับรวมถึงการฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิก  
    5.2 สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ก่อหนี้และภาระผูกพันกับสหกรณ์ทุกประเภทหรือชุมนุม
สหกรณ์ทุกประเภทรวมกันแล้วแต่ละแห่งได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนเรือนหุ้น รวมกับทุนส ารองของสหกรณ์และ
ชุมนุมสหกรณ์ผู้ก่อหนี้และภาระผูกพัน ยกเว้นกรณีสหกรณ์ก่อหนี้และภาระผูกพันกับชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็น
สมาชิกรวมกันแล้ว ให้ท าได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ผู้ก่อหนี้และภาระผูกพัน  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี ต าบล
บางเลน และต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล
บางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี ต าบลบางเลน และต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  ก าหนดเขตท่ีดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี ต าบลบางเลน และต าบล
บางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพ่ือสร้างทางหลวงชนบท ตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้าม
แม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 (สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์) กับถนนกาญจนาภิเษก   
  ทั้งนี้ คค. เสนอว่า   
  1. เนื่องจากปัจจุบันการจราจรในพ้ืนที่บนเส้นทางของถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนนครอินทร์ ถนนราช
พฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก และจุดตัดทางแยกต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง มีสภาพติดขัดค่อนข้างมาก ซึ่งมีสาเหตุจาก
ปริมาณรถส่วนหนึ่งต้องเดินทางผ่านถนนสายหลักเดิม เพ่ือมุ่งสู่พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจาก
ถนนสายหลักเดิมมีปริมาณการจราจรเกินความจุของถนนที่จะสามารถรองรับได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดสภาพการจราจร
ติดขัดต่อเนื่องและสะสมเป็นบริเวณกว้าง ประกอบกับกรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 (สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์) เสร็จแล้ว ซึ่งจะก่อให้เกิดปริมาณจราจรเข้ามา
ใช้เส้นทางโดยรอบมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือบรรเทาปัญหาสภาพการจราจรติดขัด และอ านวยความสะดวกและความ
รวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค รวมถึงเพ่ิมอัตราความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง       
บนโครงข่ายถนนโดยรอบพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนดังกล่าว รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายระบบ
คมนาคมระดับพ้ืนที่และภูมิภาค รองรับปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเจริญเติบโตของเมือง จึง
จ าเป็นต้องสร้างทางหลวงชนบท ตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 
1 (สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์) กับถนนกาญจนาภิเษก   
   2. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวง
ชนบท ตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี  1 (สะพานมหาเจษฎา   
บดินทรานุสรณ์) กับถนนกาญจนาภิเษก และท าการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการด าเนิน
โครงการ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 1,152.23 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน
ทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 16.60% อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.45 ซึ่งถือได้ว่าโครงการ
ดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการด าเนินการ   
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  3. การคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคต กรณีที่มีโครงการฯ กับกรณีที่ไม่มีโครงการฯ บนถนน
โครงข่าย ผลการคาดการณ์พบว่า กรณีมีโครงการจะท าให้จ านวนของยานพาหนะ (Passenger Car Unit: PCU) ลด
น้อยลง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมือง ท าให้การเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนี้  

เส้นทาง ปริมาณการจราจร (pcu/วัน) 
2567 2572 2577 2582 2592 

ถนนรัตนาธเิบศร์ 
- กรณีไม่มีโครงการฯ 
- กรณีมีโครงการฯ  

 
129,475 
124,363 

 
137,575 
130,875 

 
144,238 
138,788 

 
153,050 
145,038 

 
172,725 
163,163 

ถนนนครอินทร์ 
- กรณีไม่มีโครงการฯ 
- กรณีมีโครงการฯ 

 
134,288 
126,725 

 
148,200 
142,025 

 
155,675 
150,213 

 
162,200 
157,425 

 
187,650 
180,175 

ถนนราชพฤกษ์ 
- กรณีไม่มีโครงการฯ 
- กรณีมีโครงการฯ 

 
115,588 
113,275 

 
124,988 
120,088 

 
133,950 
131,625 

 
152,713 
143,288 

 
189,000 
175,138 

ถนนกาญจนาภิเษก  
- กรณีไม่มีโครงการฯ 
- กรณีมีโครงการฯ 

 
200,513 
192,213 

 
215,513 
204,963 

 
227,938 
211,150 

 
238,888 
224,925 

 
275,325 
260,550 

สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์  
- กรณีไม่มีโครงการฯ 
- กรณีมีโครงการฯ 

 
32,188 
78,575 

 
35,125 
89,675 

 
37,475 
97,088 

 
43,950 

109,175 

 
51,500 

125,488 
ถนนโครงการฯ 
- กรณีมีโครงการฯ  

 
46,413 

 
57,713 

 
66,500 

 
84,788 

 
99,475 

   4. ลักษณะของโครงการสร้างทางหลวงชนบท ตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 (สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์) กับถนนกาญจนาภิเษก เป็นถนนก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ ขนาด 6 – 8 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.25 เมตร ชนิดผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเท้า
กว้าง 3.75 เมตร เกาะกลางแบบยกกว้าง 3.00 เมตร เขตทางกว้าง 30.00 – 50.00 เมตร มีระยะทางประมาณ 
3.827 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 160 ไร่ จ านวน 340 แปลง มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน
ประมาณ 220 รายการ ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 4,032.00 ล้านบาท (ค่าจ้างที่ปรึกษาส ารวจ
อสังหาริมทรัพย์ประมาณ 15.00 ล้านบาท ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 2,396.00 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง
ประมาณ 1,621.00 ล้านบาท)  
  5. ส านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้ว เห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี ต าบลบางเลน และต าบลบางม่วง 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจะต้องด าเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ 
ซึ่ง สงป. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเม่ือร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว  
  6. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับ
โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสายดังกล่าว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการมีผู้เห็นด้วย ร้อยละ 55.50  
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี ต าบลบาง
เลน และต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ  
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4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในท้องท่ีอ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่ว
ทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเมือง อ าเภอทับปุด 
อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไป
ได้ 
  ทั้งนี้ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  ก าหนดเขต
พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด 
อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 โดยแก้ไขมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมที่เนื้อหาไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดในแผนที่ท้ายประกาศฯ เพ่ือให้มีความชัดเจนในการบังคับใช้ รวมทั้ง
ปรับปรุงมาตรการที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนหรือขัดต่อการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นหรือนโยบายภาครัฐต่าง ๆ 
  สาระส าคัญของร่างประกาศ 
  1. ก าหนดให้เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะระ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งทุ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
เลนโครงการอ าเภอคุระบุรี แปลงที่หนึ่ง และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน โครงการกิ่งอ าเภอคุระบุรี แปลงที่สาม เป็น
บริเวณที่ 2 เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ และยกเลิกการก าหนดให้เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ – เกาะ
พระทอง เป็นเขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ในบริเวณท่ี 2 ดังกล่าว 
  2. ก าหนดให้พ้ืนที่ชายหาดตลอดแนวฝั่งทะเลของเกาะระ เกาะพระทอง เกาะคอเขา เกาะยาวใหญ่ 
เกาะยาวน้อย และเกาะหมากน้อย และพ้ืนที่เกาะต่าง ๆ ยกเว้นบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 4 เป็นบริเวณที่ 
5 เขตจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ 
  3. ก าหนดห้ามกระท าการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณที่ก าหนด
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในท้องทีอ่ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 โดยยกเว้นให้สามารถใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลน เพ่ือการท าประมงพ้ืนบ้าน     
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการศึกษาวิจัย ยกเว้นให้สามารถด าเนินโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐในเขตการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ และยกเว้นให้สามารถสร้างสุสานแห่งใหม่ในพ้ืนที่เกาะ
ยาว ในระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 400 เมตร ได้ 
  4. ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดมีอ านาจ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อโครงการ กิจกรรม หรือกิจการ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ได้ 
  5. ก าหนดให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด 
อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศฉบับนี้
แทน 
 
5. เรื่อง ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมการค้าภายใน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับประเด็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ด าเนินการต่อไปได ้
  พณ. เสนอว่า 
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  1. เนื่องจากกรมการค้าภายในมีภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดหลายประการตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ได้แก่ การติดตาม           
การตรวจสอบสินค้าและบริการ เครื่องชั่งตวงวัด การตรวจค้น การยึด หรือการอายัดสินค้าและเครื่องชั่ง และท าการ
สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ตลอดจนการจับกุมด าเนินคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินการตามภารกิจของกรมการค้าภายในดังกล่าวจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติงานตรวจสอบผู้ประกอบการและผู้บริโภค และต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงอันตรายนอกที่ตั้งที่ท าการของ
กรมการค้าภายใน 
  2. ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายในมีความคล่องตัวและเหมาะสมกับ
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้ข้าราชการกรมการค้าภายในมีเครื่องแบบพิเศษเพ่ิมขึ้นจาก
เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีเครื่องแบบที่เหมาะสมกับภารกิจ
ของกรมการค้าภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19  และในสถานการณ์จากภัย
ธรรมชาติอ่ืน ๆ ในอนาคต ซึ่งจะมีผลท าให้สินค้าขาดแคลนและมีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคและเกษตรกร 
  3. กรมการค้าภายในจึงได้เสนอร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน พ.ศ. .... ต่อส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดเครื่องแบบพิเศษของส่วนราชการแล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 
จึงได้เสนอร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมการค้าภายใน พ.ศ. .... มาเพ่ือ
ด าเนินการ 
  สาระส าคัญของร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี 
  ก าหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมการค้าภายใน รวมทั้งวิธีการ
แต่งเครื่องแบบดังกล่าว ดังนี้ 
  1. เครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมการค้าภายในชายมี 2 ชนิด 
   (1) เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติ ประกอบด้วย หมวกแก๊ปทรงอ่อน มีกะบังสีกรมท่า เสื้อคอ
พับสีกรมท่าแขนยาวหรือแขนสั้น กางเกงขายาวสีกรมท่า เข็มขัดด้ายถักสีกรมท่า และรองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนัง
หรือวัตถุเทียมหนังสีด า 
   (2) เครื่องแบบปฏิบัติงานสนาม ประกอบด้วย หมวกแก๊ปทรงอ่อน มีกะบังสีกรมท่า เสื้อคอ
แบะหรือเสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกรมท่าแขนยาวหรือแขนสั้น กางเกงขายาวสีกรมท่า เข็มขัดสนามสีด า และรองเท้าหุ้ม
ส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า 
  2. เครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมการค้าภายในหญิงมี 2 ชนิด  
   (1) เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติ ประกอบด้วย หมวกพับปีกสีกรมท่าหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อน
มีกะบังสีกรมท่า เสื้อคอพับหรือเสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกรมท่าแขนยาวหรือแขนสั้น กระโปรงหรือกางเกงขายาวสี
กรมท่า เข็มขัดด้ายถักสีกรมท่า และรองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า 
   (2) เครื่องแบบปฏิบัติงานสนาม ประกอบด้วย หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีกรมท่า เสื้อคอ
แบะหรือเสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกรมท่าแขนยาวหรือแขนสั้น กางเกงขายาวสีกรมท่า เข็มขัดสนามสีด า และรองเท้าหุ้ม
ส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า 
  3. ส่วนประกอบของเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการหญิงและข้าราชการหญิงมุสลิม  ได้แก่ 
หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีกรมท่า ท าด้วยผ้าเสิร์จ ตอนหน้ามีกะบังสีเดียวกับหมวกท าด้วยผ้าเสิร์จบุรองในเสริมให้
แข็งแรงมนรอบจากแนวขอบหมวกส่วนกว้างที่สุดวัดจากกึ่งกลางหน้าหมวก 8 เซนติเมตร เย็บติดด้วยด้ายสีเดียวกัน
เป็นวงตามแนวโค้ง 3 วง ห่างกันพองาม ตราหน้าหมวกเป็นเครื่องหมายราชการ พณ. ปักด้วยไหมหรือด้ายสีเหลือง
อ่อนเหลือบเงาเข้ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร อยู่ตรงกึ่งกลางหมวกและก าหนดให้ข้าราชการหญิงมุสลิม ใช้
ผ้าคลุมศีรษะสีกรมท่าโดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดยกเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะสอดไว้ในปกคอเสื้อด้านหน้าแล ะ
ด้านหลัง ในกรณีมีการสวมหมวกให้สวมทับผ้าคลุมศีรษะ 
  4. เครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนู ได้แก่ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และ
ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง มีแถบดิ้นทองจ านวน 2 แถบ กว้างแถบละ 0.5 เซนติเมตร ตรึงตามแนวยาวด้าน
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ข้างบนอินทรธนู ห่างจากขอบด้านข้างอินทรธนูข้างละ 0.2 เซนติเมตร บนแผ่นอินทรธนูประดับด้วยช่อชัยพฤกษ์
ผูกมัดรวมกัน 1 ช่อ ท าด้วยโลหะสีทองห่างจากต้นอินทรธนูขึ้นมา 0.5 เซนติเมตร เหนือขึ้นมาประดับรูปหมวกงอบ 
ทรงสี่เหลี่ยมท าด้วยโลหะสีทองจ านวน 4 ใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 เซนติเมตร  ประดับเรียงเป็นแนวสี่เหลี่ยม 
เป็นต้น 
  5. วิธีการแต่งเครื่องแบบ ก าหนดให้เครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมการค้าภายในจะต้อง
แต่งในโอกาสใดให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมการค้าภายในก าหนดและข้าราชการกรมการค้าภายในซึ่งได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ หรือ
เครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย ในกรณีที่มี
แถบแพรหลายแถบให้ติดเรียงกันเป็นแถวยาว แถวละไม่เกิน 5 แถบ เป็นต้น  
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลมีชัย  ต าบลหนองกอมเกาะ และต าบล
โพธิ์ชัย  อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลมี
ชัย ต าบลหนองกอมเกาะ  และต าบลโพธิ์ชัย  อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ  และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวง
คมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เป็นการก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน  ในท้องท่ีต าบลมีชัย  ต าบลหนองกอมเกาะ  และต าบลโพธิ์
ชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างทางหลวงชนบท  สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 233   กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัดและจะเป็นการอ านวยความสะดวกและความ
รวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และส านักงบประมาณแจ้งว่าจะจัดสรร
งบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับแล้ว  
ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยในหลักการ  ทั้งนี้  กระทรวงคมนาคมได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการเวนคืนตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว ซึ่งมีผู้เห็นด้วยกับ
โครงการประมาณร้อยละ 91.40  
 
7. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้
จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได ้
  กค. เสนอว่า 
  1. ตามที่ได้มีพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563           
ซึ่งก าหนดวงเงินกู้เพ่ือน าไปใช้ส าหรับแผนงานหรือโครงการตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท และ
ต้องด าเนินการกู้เงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการภายใต้แผนงานหรือ
โครงการตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดไปแล้ว 18 โครงการ วงเงินรวม 386 ,786 ล้านบาท และหน่วยงานเจ้าของ
โครงการได้ด าเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว จ านวน 295,196 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563) 
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  2. โดยท่ีมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561ก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินกู้ตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ ต้องมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และข้อ 22 แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ก าหนดให้การติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ และการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
  3. ดังนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดดังกล่าวเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชก าหนด และเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง
เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 กค. โดยส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ (สบน.) จึงได้ยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และพ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ... . ขึ้น และได้เสนอต่อที่ ประชุม
คณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่ติดตามการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนด ครั้ง
ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภคม 2563 เพ่ือทราบแล้ว และได้ปรับปรุงร่างระเบียบดังกล่าวตามประเด็นและ
ข้อสังเกตของที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
จึงได้เสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้จ่าย
เงินกู้ของแผนงานหรือโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ....มาเพ่ือด าเนินการ 
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ 
  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่าย
เงินกู้ของแผนงานหรือโครงการฯ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  1. ก าหนดให้มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการเป็นรายเดือนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือตามแบบที่ 
สบน. ก าหนด และให้ สบน. จัดท ารายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการเป็นรายเดือน ส่งให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานความก้าวหน้าของโครงการต่อคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้งให้ สบน. น าส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการประเมินผลแผนงานหรือโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เพ่ือทราบ 
  2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินผลแผนงานหรือโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ สบน. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
คณะกรรมการประเมินผลฯ มีหน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนด เช่น ท าหน้าที่ประเมินผลทั้งในส่วนของการ
ประเมินผลโครงการและการประเมินผลลัพธ์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ีอทราบและ
ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลโครงการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกู้ในแต่ละ
แผนงานหรือโครงการตามบัญชีท้ายพระราชก าหนด 
  3. ก าหนดให้เม่ือด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท ารายงานผลส าเร็จ
ของโครงการ ส่งให้คณะกรรมการประเมินผลฯ ภายใน 60 วัน  และให้คณะกรรมการประเมินผลฯ ด าเนินการ
ประเมินผลโครงการ ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงการประเมินความสอดคล้อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ 
และความยั่งยืน โดยให้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการ เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบอย่างน้อยทุก 6 เดือน 
พร้อมทั้งจัดท ารายงานการประเมินผลโครงการส่งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานเจ้าของโครงการเพ่ือทราบ 
  4. ก าหนดให้คณะกรรมการประเมินผลฯ จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อยทุก 6 เดือน 
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  5. ก าหนดให้เม่ือด าเนินโครงการภายใต้พระราชก าหนดแล้วเสร็จทุกโครงการ ให้คณะกรรมการ
ประเมินผลฯ จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการในภาพรวม และรายงานการประเมินผลลัพธ์ต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคม เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
  6. ก าหนดให้ สบน. จัดท าสรุปการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดในภาพรวม 
เสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบ พร้อมกับรายงานการกู้เงินของ กค. ตามมาตรา 10 ของพระราชก าหนด 
ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งก าหนดให้มีการเผยแพร่ผลการประเมินดังกล่าวในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
8. เรื่อง การเลื่อนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธ
โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 จากเดิม ในปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) เป็น ในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ตามที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กก. รายงานว่า  
  1. กก. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธ
โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) (คณะกรรมการอ านวยการฯ) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน และในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) และคณะกรรมการระดับฝ่าย 7 
ฝ่าย ประกอบด้วย (1) ฝ่ายอ านวยการ (2) ฝ่ายจัดการแข่งขันและสนับสนุนการด าเนินการ (3) ฝ่ายก ากับดูแลและ
ติดตาม (4) ฝ่ายงบประมาณและการเงิน (5) ฝ่ายเลขานุการและประชาสัมพันธ์ (6) ฝ่ายวัฒนธรรม การศึกษา และ
มรดกโอลิมปิก และ (7) ฝ่ายเมืองเจ้าภาพ 
  2. คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คณะกรรมการโอลิมปิคแห่ง
ประเทศไทยฯ) ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ( IOC) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 แจ้งการเลื่อน
จัดการแข่งขันฯ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเซเนกัล จากเดิมก าหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) เป็นปี พ.ศ. 
2569 (ค.ศ. 2026) ตามข้อเสนอของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเซเนกัล จึงท าให้ประเทศไทยต้องเลื่อนการเสนอตัว
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ จากเดิมปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ออกไปเป็นปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)  
  3. คณะกรรมการด าเนินการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยมีพลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานการ
ประชุม มีมติเห็นชอบให้น าเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฯ ครั้งที่ 5 เสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความ
เห็นชอบให้ประเทศไทยเลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฯ จากเดิม ในปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) เลื่อนไปเป็นปี พ.ศ. 
2573 (ค.ศ. 2030)  
  4. คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ มีมติในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2563 ดังนี้  
   4.1 เห็นชอบให้มีการเสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 5 ในปี ค.ศ. 2030 
ต่อไป 
   4.2 ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีหนังสือน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีขอความเห็นชอบในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2573 
(ค.ศ. 2030) จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ในปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 
2026) ต่อไป  
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9. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ และเพื่อจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขัง
น้ าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ของนายล าพูน กองศาสนะ ที่จังหวัดสตูล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพ่ือท าเหมืองแร่ ตาม
ค าขอประทานบัตรที่ 2/2559 และเพ่ือจัดตั้งสถานที่เพ่ือการเก็บขังน้ าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ตามค า
ขอที่ 1/2559 ของนายล าพูน กองศาสนะ ที่จังหวัดสตูล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และขอ
ผ่อนผันการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และ 4 ตุ ลาคม 2559 ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  อก. รายงานว่า  
  1. อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2563 โดยได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) (กรมป่าไม้และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) (ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) (กรมอนามัย) เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยมีอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เป็นประธานการประชุม ซึ่งกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับความเป็นมาของโครงการ การด าเนินการที่ผ่านมา
ของโครงการที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ มีส่วนร่วม การดูแลด้าน
สุขอนามัยของชาวบ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพ่ือดูแลประชาชนในพ้ืนที่     
และไม่มีการร้องเรียนคัดค้านจากราษฎรในพ้ืนที่แต่อย่างใด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมไม่มีเหตุขัดข้อง 
โดยที่ประชุมมีมติให้ อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่น าเสนอคณะรัฐมนตรี อีกครั้งหนึ่งต่อไป 
ซึ่ง อก. ได้แจ้ง ทส. กษ. และ สธ. เพ่ือทราบผลการประชุมหารือดังกล่าวแล้ว 
  2. นายล าพูน กองศาสนะ ได้ยื่นค าขอประทานบัตรที่ 2/2559 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ในพื้นที่ประทานบัตรเดิมทั้งแปลง ซึ่งครบก าหนดสิ้นอายุเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 
และได้มีการขยายพ้ืนที่เพิ่มเติม รวมเนื้อที่ 265 ไร่ 2 ตารางวา ที่ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล และขอ
อนุญาตเพื่อจัดตั้งสถานที่เพ่ือการเก็บขังน้ าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ เนื้อที่ 102 ไร่ โดยอยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าชั้นที่ 1 บี ของลุ่มน้ าภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ รายละเอียด 
เนื้อที่ ค าขอประทานบัตร มีเนื้อที่รวม 265 ไร่ 2 ตารางวา ดังนี้ 

พื้นที่ เนื้อที ่
พื้นที่ประทานบัตรเดิมทั้งแปลงซึ่งมีการท าเหมืองมาก่อนและ
หมดอายุแล้ว 

197 ไร่ 2 งาน 

ขยายพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งเป็นพ้ืนที่ทีไ่ม่เคยผ่านการท าเหมืองมา
ก่อน 

67 ไร่ 2 งาน 2 
ตารางวา 

ค าขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพ่ือการเก็บขังน้ าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ 
เนื้อท่ี 102 ไร่ โดยขออนุญาตทับพ้ืนที่ใบอนุญาตฯ เดิม ดังนี้ 

ใบอนุญาตเดิม (ที่ 1/2552) ค าขอใบอนุญาตในครั้งนี้ 
เนื้อท่ี 233 ไร่ 1 งาน 41 
ตารางวา 

ขออนุญาตทับพ้ืนที่ใบอนุญาตฯ เดิม แต่ลดลงเหลือ
เพียง 102 ไร่ พ้ืนที่เดิมท่ีไม่ได้ขอใบอนุญาตอีกใน
ครั้งนี้มีบางส่วนขยายเป็นพ้ืนที่ขอประทานบัตร
เพ่ิมเติม 

 

ลักษณะพื้นที่  1) พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่า โดยได้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้
ไว้แล้ว 

ค าขอ เป็นที่ป่า ไม่เป็นที่ป่า 
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ประทานบัตร เต็มทั้งแปลง คือ 265 ไร่ 02 
ตารางวา 

- 

ใบอนุญาตฯ บางส่วน คือ 36 ไร่ 1 งาน มีเอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน 65 
ไร่ 3 งาน (ไม่ต้องขอ
คณะรัฐมนตรีผ่อนผัน) 

2) อยู่ในเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564  
3) ไม่อยู่ในแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามส าหรับการท าเหมืองตาม
ระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ  
4) มีสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ความคุ้มค่า โครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อท้องถิ่นและประเทศเมื่อเปรียบเทียบ
กับมูลค่าความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น โดยพบว่า ผลตอบแทน
ทางการเงินของโครงการอยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 
282.67 ล้านบาท มีมูลค่าโครงการสุทธิภายหลังหักมูลค่าที่สูญเสียไปของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการเท่ากับ 242.91 ล้านบาท 

การเห็นชอบ/อนุมัติ
ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและ
ประชาชน 

1) คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรทบสิ่งแวดล้อมด้าน
เหมืองแร่ได้มีมตเิห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับค าขอ
ประทานบัตรแล้ว 
2) ทส. เห็นชอบตามที่ อก. เสนอ 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนุ้ยได้เห็นชอบในการขอประทานบัตรแล้ว 
4) การท าเหมืองที่ผ่านมาและการปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน 
5) ไม่มีปัญหาการร้องเรียนคัดค้านเกี่ยวกับค าขอประทานบัตร และการเข้าใช้ประโยชน์
ในพ้ืนทีไ่ม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือสร้างความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่แต่อย่างใด 

  3. การด าเนินการในขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นการพิจารณาอนุญาตให้ท าเหมืองแร่ แต่เป็นการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี 
 
10. เรื่อง นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)        
ปี 2564 - 2566 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่ว
เหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) คราวละ 3 ปี โดยก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้า (กากถั่วเหลือง ปลาป่น 
และข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ )  ปี  2564 - 2566 ทุกกรอบการค้าและจากประเทศนอกความตกลง ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายอาหาร ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายอาหารเสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คณะกรรมการนโยบายอาหารรายงานว่า 
  1. คณะกรรมการนโยบายอาหารพิจารณาก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
(กากถ่ัวเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) คราวละ 3 ปี เพื่อบริหารวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
ใช้ในประเทศ พร้อมก าหนดมาตรการดูแลคุ้มครองเกษตรกรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบอุตสาหกรรมให้ได้รับ
ความเป็นธรรม และสามารถเก้ือกูลกันอย่างเหมาะสม รวมถึงให้เกิดความต่อเนื่องของมาตรการ โดยไม่กระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 
  2. คณะกรรมการนโยบายอาหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 (ครั้ งที่ 79) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2563 มีมติเห็นชอบนโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
คราวละ 3 ปี โดยก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้าปี 2564 - 2566 ให้คงนโยบายและมาตรการน าเข้า 
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เช่นเดียวกับปี 2561 - 2563 ทุกกรอบการค้า และจากประเทศนอกความตกลง ยกเว้นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อ
ผูกพันในกรอบระยะเวลาปี 2564 - 2566 ให้ก าหนดนโยบายและมาตรการตามข้อผูกพันของกรอบ ปี 2564 - 2566 
มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
   2.1 กากถั่วเหลือง พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 2304.00.90 รหัสสถิติ 001 เพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ไม่จ ากัดปริมาณและช่วงเวลาน าเข้า เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการใช้ใน
ภาคการเลี้ยงสัตว์ในประเทศและอุตสาหกรรมส่งออกเนื้อสัตว์ (การน าเข้าเกือบทั้งหมดเป็นการน าเข้าในโควตาภายใต้ 
WTO) ดังนี้ 
    2.1.1 การน าเข้าภายใต้ WTO  
    ในโควตา อัตราภาษีร้อยละ 2 ผู้มีสิทธิน าเข้าทั้งสิ้น 11 ราย (สมาคมผู้ผลิตอาหาร
สัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพ่ือการส่งออก สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพ่ือการค้าและการ
ส่งออก สมาคมปศุสัตว์ไทย สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมผู้ใช้
วัตถุดิบอาหารสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ชุมชุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จ ากัด สมาคมพ่อค้าพืชผลไทย 
และสมาคมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป) หากมีผู้ยื่นขอมีสิทธิน าเข้ารายใหม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการนโยบายอาหารพิจารณาตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
    ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิน าเข้าให้การสนับสนุนรับซื้อกากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลือง
ในประเทศของโรงงานสกัดน้ ามันถั่วเหลืองทั้งหมดไม่ต่ ากว่าราคาขั้นต่ าที่ก าหนด (ให้กรมการค้าภายในพิจารณาให้
สอดคล้องกับราคารับซื้อขั้นต่ าเมล็ดถั่วเหลืองเกรดสกัดน้ ามันที่คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชก าหนด โดย
ความเห็นชอบของประธานกรรมการนโยบายอาหาร) โดยท าสัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวกับ กระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และต้องรายงานปริมาณการน าเข้า การจ าหน่าย และกา รใช้กากถั่ว
เหลืองน าเข้า ตามแบบรายงานที่กรมการค้าภายในก าหนดเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ เพ่ือคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว
เหลืองในประเทศ 
    นอกโควตา อัตราภาษีร้อยละ 119 
    2.1.2 การน าเข้าภายใต้กรอบการค้าอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อผูกพัน [เช่น ความตก
ลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ภาษีร้อยละ 0 ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ภาษีร้อยละ 0 ]  
    2.1.3 การน าเข้าจากประเทศนอกความตกลง อัตราภาษีร้อยละ 6 และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 2,519 บาท 
   2.2 ปลาป่น โปรตีนต่ ากว่าร้อยละ 60 พิกัดอัตราศุลกากร 2301.20.10 ต้องขออนุญาต
น าเข้า และปลาป่นโปรตีนร้อยละ 60 ขึ้นไป พิกัดอัตราศุลกากร 2301.20.20 ไม่จ ากัดปริมาณและช่วงเวลาน าเข้า 
[ปลาป่นไม่อยู่ภายใต้พันธกรณีการเปิดตลาดของไทยตามความตกลง WTO โดยการน าเข้าส่วนใหญ่เป็นการน าเข้า
ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และมีการน าเข้าบางส่วนจากประเทศนอกความตกลง] ดังนี้ 
    2.2.1 การน าเข้าภายใต้ทุกกรอบการค้า เป็นไปตามข้อผูกพัน [เช่น ความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ภาษีร้อยละ 0 ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ภาษีร้อยละ 0]  
    2.2.2 การน าเข้าจากประเทศนอกความตกลง ปลาป่นโปรตีนต่ ากว่าร้อยละ 60 
อัตราภาษีร้อยละ 6 ปลาป่นโปรตีนร้อยละ 60 ขึ้นไป อัตราภาษีร้อยละ 15 
   2.3 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พิกัดอัตราศุลกากร 1005.90.90.002 [การน าเข้าเกือบทั้งหมดเป็น
การน าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)] ดังนี้ 
    2.3.1 การน าเข้าภายใต้ WTO  
    ในโควตา อัตราภาษีร้อยละ 20 ปริมาณ 54,700 ตัน โดยให้องค์การคลังสินค้าเป็น
ผู้น าเข้า ไม่จ ากัดช่วงเวลาน าเข้า 
    นอกโควตา อัตราภาษีร้อยละ 73  และค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ 180 บาท        
ไม่จ ากัดปริมาณ 
    2.3.2 การน าเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อัตราภาษี    
ร้อยละ 0  
     (1) ให้องค์การคลังสินค้าน าเข้า ไม่จ ากัดช่วงเวลาน าเข้า 
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     (2) ผู้น าเข้าทั่วไป ก าหนดช่วงเวลาน าเข้าระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -     
31 สิงหาคม ของแต่ละปี (ช่วงที่ผลผลิตภายในประเทศออกสู่ตลาดน้อยให้น าเข้าเพ่ือให้อุตสาหกรรมปศุสัตว์มีวัตถุดิบ
ที่เพียงพอในการผลิตอาหารสัตว์) และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานควบคุมการน าเข้าตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  
    2.3.3 การน าเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA)  
    ในโควตา ภาษีร้อยละ 0 ไม่จ ากัดปริมาณ โดยต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับ
สิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย ส าหรับภาษีในโควตา เพ่ือ
ประกอบการน าเข้า ทั้งนี้ เพื่อให้การก ากับดูแลการน าเข้ามีประสิทธิภาพสูงสุด 
    นอกโควตา ภาษีร้อยละ 65.70 ไม่จ ากัดปริมาณ 
    2.3.4 การน าเข้าภายใต้กรอบการค้าอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อผูกพัน [เช่น ความ     
ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) อัตราภาษีร้อยละ 0] 
    2.3.5 การน าเข้าจากประเทศนอกความตกลง อัตราภาษีกิโลกรัมละ 2.75 บาท 
และค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 1,000 บาท 
   ทั้งนี้ มอบกระทรวงการคลัง (กค.) โดยกรมศุลกากร น าประกาศกระทรวงการคลังที่
เกี่ยวข้องกับอัตราภาษีน าเข้ากากถั่วเหลือง พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 2304.00.90 รหัส 001 เพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2564 - 2566 และ พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศ น าประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหารเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน (ขณะนี้ กค. 
และ พณ. อยู่ระหว่างการร่างประกาศดังกล่าวจึงยังไม่ได้น าเสนอประกาศท่ีเกี่ยวข้องมาในคราวนี้) 
 
11. เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศในระยะยาว (5 - 10 ปี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบัน
ทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5 – 10 ปี) (ยุทธศาสตร์ฯ) ตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สธ. รายงานว่า 
  1. สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในระดับกระทรวง [สธ. 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงกลาโหม (กห.) และส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ] และระดับหน่วยงาน (คณะแพทยศาสตร์ของ 19 มหาวิทยาลัยกับ 12 เขตสุขภาพ) จัดท า
ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ลดช่องว่างการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของประชาชน จัดท าแผนก าลังคนตามการจัดระบบบริการโดยเขตสุขภาพ ของ สธ. (Service delivery & HR 
blueprint) สนับสนุนการกระจายบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ขาดแคลน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ฯ ที่กระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยขยายผลสู่การสร้างเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (ศูนย์ฯ) ตามเขตพื้นที่การปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
(มท.) ซึ่งแต่ละศูนย์ฯ ประกอบด้วยเครือข่ายหลักและเครือข่ายร่วม อาทิ พ้ืนที่ภาคเหนือมีคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเครือข่ายหลัก และมีเครือข่ายร่วม เช่น โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ยุทธสาสตร์ฯ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ (2) การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ (3) การลด
ความเหลื่อมล้ าของการได้รับบริการและสถานพยาบาล ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. วิสัยทัศน์ 
  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
  2. พันธกิจ 
  พัฒนาและส่งเสริม 
   ขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันด้านสุขภาพกับต่างประเทศ 
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   ให้มีสถานบริการสุขภาพระดับ Excellence Center ครอบคลุมทุกภาค  
   สถาบันการศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาทางการแพทย์ 
                     ในระดับนานาชาติ 
    การสร้างนวัตกรรม และการวิจัยทางด้านสุขภาพ 
  3. จุดมุ่งหมาย 
   ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิได้อย่าง 
                     สะดวก ทั่วถึง เพียงพอ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   การบริการทางการแพทย์สามารถแข่งขันกับนานาชาติ เพ่ือให้ประเทศไทย 
                     มีความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ สถาบันการศึกษา และการวิจัย 
                     ทางการแพทย ์
   เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติได้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสุขภาพ 
                     และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ให้เกิดความคุ้มค่า เต็มศักยภาพ  
                     เกิดการพัฒนาในระดับความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
                     ชีวิตของประชาชนในประเทศและการพัฒนาศักยภาพรองรับการให้บริการ 
                     ด้านสุขภาพในระดับสากล 
  4. เป้าประสงค์ 
  ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Excellence Center) 
  ศูนย์กลางการศึกษาด้านการแพทย์ (Academic Excellence Center) 
  ศูนย์กลางการวิจัยทางการแพทย์ (Research Excellence Center) 
  5. ตัวชี้วัด 
  1. อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหัวใจ มะเร็ง การบาดเจ็บ และการแพทย์ฉุกเฉิน ทารก
แรกเกิดลดลงตามเป้าท่ีก าหนด (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข) 
  2. การส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
  3. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี 
  6. กรอบยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 การสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ (Competitive 
Advantage) 
   เน้นการให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาการศึกษาเฉพาะทาง 
   การพัฒนางานวิจัยในระดับสากล หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ (Health Service System 
Strengthening)  
   เน้นการพัฒนาระบบการส่งต่อนอกเขตเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก การพัฒนาเทคโนโลยี
ที่ส าคัญ การผลิตแพทย์เฉพาะทาง 
   การพัฒนางานวิจัยในระดับประเทศหรือระดับสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของการได้รับบริการและสถานพยาบาล (Disparity of 
Services Rendering) เน้นการพัฒนาด้านพื้นฐานในเขตสุขภาพ 5 สาขาหลัก ได้แก่ 
   หัวใจและหลอดเลือด 
   มะเร็ง 
   การบาดเจ็บและการแพทย์ฉุกเฉิน 
   ทารกแรกเกิด 
   การปลูกถ่ายอวัยวะ 
  โดยยุทธศาสตร์ฯ ได้ก าหนดผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
ดังนี้ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณด าเนินการ การติดตามและประเมินผล 
 ยกระดับคุณภาพบริการ
ใ น ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ ข อ ง
ประเทศเพ่ือการมีสุขภาวะ
ที่ดีของประชาชนโดยรวม
ของประเทศ 
 พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการเป็น
ศูนย์กลางด้านการแพทย์
สถาบันการศึกษาในระดับ
ภูมิภาค 
 มี เครือข่ายศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ที่
เทียบเคียงได้ในทุกภูมิภาค 

ปีงบประมาณ จ านวนเงิน (ล้านบาท)  รายกรอบยุทธศาสตร์ย่อย 
ติดตาม และประเมินผล 
โ ดยคณะกร รมการที่ ไ ด้
ด าเนินการแต่งตั้ง 
 ภาพรวมของยุทธศาสตร์
รายงานต่อคณะกรรมการ
พั ฒ น า แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ฯ เป็นรายปี 

2563 19,007 
2564 16,398 
2565 13,083 

2566 – 2570 14,135 
รวมทั้งสิ้น 62,623 

  2. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เห็นชอบในหลักการและให้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ 
โดยมุ่งเน้นใน 5 ประเด็นส าคัญ ซึ่ง สธ. ได้ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าวแล้ว ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา 
 
12. เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าร้อยเอ็ด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่าร้อยเอ็ด (ตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า) ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ทส. รายงานว่า 
  1. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะเลขานุการของ
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่าได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าขอบเขตพ้ืนที่
เมืองเก่าร้อยเอ็ด เพื่อป้องกันการท าลายหลักฐานที่ส าคัญ อนุรักษ์เมืองเก่าไว้เป็นมรดกของอนุชนรุ่นหลัง และส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไป โดยพื้นที่เมืองเก่าร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่เมืองเก่ากลุ่มที่ 22 มีลักษณะเป็นชุมชน
โบราณที่มีคูน้ าคันดินล้อมรอบเป็นก าแพงเมือง – คูเมือง และได้รับการก าหนดเป็นโบราณสถานที่อยู่ในความดูแลของ
กรมศิลปากร รวมทั้งมีสถาปัตยกรรมและโบราณสถานที่ผ่านการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าความส าคัญในด้าน      
ต่าง ๆ แล้ว เช่น ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ด้านอายุและความเก่าแก่ ด้านสภาพอาคารและสถานที่ เป็นต้น 
  2. ในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบเพ่ือ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 
      2.1 ให้ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่าร้อยเอ็ดตามขอบเขตพ้ืนที่ตามที่ศึกษาและรับฟังความคิดเห็น
กับจังหวัด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 
      2.2 กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าร้อยเอ็ดเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไป
พิจารณาและจัดท ารายละเอียดเพื่อด าเนินการต่อไป 
  3. ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าร้อยเอ็ดมีเนื้อที่ทั้งหมด 3.01 ตารางกิโลเมตร โดยมีการแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่ 
(Zoning) ดังนี้ 
      พื้นที่ที่ 1 บริเวณใจกลางเมืองร้อยเอ็ด เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางของเมืองเก่าร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 
วัดบึงพระลานชัย สระชัยมงคล บึงพลาญชัย ศาลหลักเมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และอนุสาวรีย์       
พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ 
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      พื้นที่ที่ 2 บริเวณวัดกลางม่ิงเมือง วัดบูรพาภิราม วัดราษฎร์ศิริ และย่านการค้า ถนนผดุง
พานิชด้านตะวันออก ประกอบด้วย แนวก าแพงเมือง – คูเมือง ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วัดกลางมิ่งเมือง    
วัดบูรพาภิราม วัดราษฎร์ศิริ ย่านชุมชนโดยรอบวัด และย่านการค้าถนนผดุงพานิชด้านทิศตะวันออก 
      พื้นที่ที่ 3 บริเวณวัดสระทอง วัดเหนือ วัดคุ้มวนาราม และย่านการค้าถนนผดุงพานิชด้าน
ตะวันตก ประกอบด้วย แนวก าแพงเมือง – คูเมืองทางค้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือวัดสระทอง วัดเหนือ วัดคุ้มวนาราม 
ย่านชุมชนโดยรอบวัด และย่านการค้าถนนผดุงพานิชด้านทิศตะวันตก 
      พื้นที่ที่ 4 บริเวณวัดสระแก้ว และย่านชุมชนด้านตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย แนวก าแพง
เมือง - คูเมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ วัดสระแก้วและชุมชนโดยรอบวัด และย่านชุมชนด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
      พื้นที่ที่ 5 บริเวณย่านสถานที่ราชการ ประกอบด้วย แนวก าแพงเมือง - คูเมืองทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และย่านชุมชนโดยรอบ 
  4. คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าร้อยเอ็ดจะเป็นผู้ก าหนด นโยบาย แผนงาน 
มาตรการ และแนวทางเก่ียวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยอาศัยกรอบแนวทางที่คณะกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าได้จัดท าขึ้น ซึ่งรวมถึงประเด็นการบริหารจัดการ การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์โบราณสถาน และสถานที่ที่มีคุณค่าและความส าคัญ การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การควบคุมการ
ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร การควบคุมกิจกรรมบางประเภทที่ไม่เหมาะสม และมาตรการด้านอ่ืน ๆ เช่น มาตรการ
จูงใจทางด้านภาษี เป็นต้น ทั้งนี้ กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าร้อยเอ็ด ประกอบด้วยแนวทาง
ทั่วไปและแนวทางส าหรับเขตพื้นที่สรุปได้ ดังนี้ 
      4.1 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาทั่วไป 

แนวทาง การด าเนินงาน 
1. การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ (1) การประชาสัมพันธ์โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การพบปะ

พูดคุย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
(2) การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็นและจัดกิจกรรมเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง 

2. การสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์และพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

(1) จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดกรอบการสร้าง
จิตส านึกทางสังคม 
(2) ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างกลไกการเรียนรู้ต่าง ๆ 
และจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน และ
กิจกรรมวันครอบครัวผ่านสื่อต่าง ๆ  

3. การส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ฟ้ืนฟูงานเทศกาลต่าง ๆ 
เพ่ือประโยชน์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดให้มีบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
ธุรกรรมบริการที่ครบสมบูรณ์ส าหรับผู้อยู่อาศัยใน
ย่านเมืองเก่าและนักท่องเที่ยวทุกเพศวัย 

5. การป้องกันภัยคุกคามจากมนุษย์และธรรมชาติ (1) คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
ระดับเมืองสามารถใช้อ านาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบหรือระงับยับยั้งกิจกรรม
กา ร พั ฒน า ก่ อ ส ร้ า งที่ จ ะ เ ป็ น ผล ก ร ะทบ ต่ อ
โบราณสถานและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
(2) จัดให้มีการศึกษาปัญหาความเสี่ ยงต่อภัย
ธรรมชาติ วางแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือป้องกัน
รักษาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและจัดวางระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6. การประหยัดพลังงานด้านการสัญจรและ
สภาพแวดล้อม 

(1) ส่งเสริมพัฒนาทางเดินเท้า การใช้จักรยาน และ
พาหนะทางเลือก 
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(2) น าระบบกระบวนการธรรมชาติและสภาพภูมิ
ประเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านกายภาพ
ของชุมชนเมืองเก่า 

7 .  ก า ร ดู แ ล แ ล ะ บ า รุ ง รั ก ษ า อ า ค า ร แ ล ะ
สาธารณูปการ 

ข ย า ย บ ท บ า ท อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ใ น
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระดับ
เมืองในการดูแลมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระทบ
ต่อลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญของสิ่งก่อสร้างใน
ย่านเมืองเก่า และส่งเสริมให้มีการบ ารุงรักษาสภาพ
ภายนอกของอาคารอย่างต่อเนื่อง 

      4.2 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาส าหรับเขตพื้นที่ 
แนวทาง การด าเนินการ 

1. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (1) ลดการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ไม่จ าเป็นในเขตพื้นท่ีศาสนสถาน 
(2) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือหัตถกรรม การท่องเที่ยว พาณิชยกรรม 
การอยู่ อาศัย  ศาสนสถาน สถานศึกษา หน่ วยงานราชการ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ นันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
(3) ที่ดินบนแนวก าแพงเมืองและคูเมืองจะต้องฟ้ืนฟูพ้ืนที่ขอบให้เห็น
ชัดเจน 

2. ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม รักษาสภาพแวดล้อมโดยก าหนดความสูง สัดส่วนพ้ืนที่ว่าง (Open 
Space Ratio) ขนาด ลักษณะ แบบ รูปทรงของอาคารให้สอดคล้อง
และกลมกลืน หรือไม่ท าลายโบราณสถานในพื้นที่ 

3.  ด้ านระบบการจราจรและ
คมนาคมขนส่ง 

(1) ส่งเสริมให้มีทางเดินเท้าและการสัญจรด้วยยานพาหนะขนาดเบา
เพ่ือลดมลภาวะ เช่น รถจักรยาน รถลากจูง เป็นต้น 
(2) ลดปริมาณการจราจร ห้ามรถบรรทุกหนักและรถขนาดใหญ่เข้าสู่
พ้ืนที ่
(3) จ ากัดการก่อสร้างลานจอดรถขนาดใหญ่ 

4. ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ (1) สร้างเส้นทางต่อเนื่องระหว่างต าแหน่งองค์ประกอบเมือง 
โบราณสถานและพ้ืนที่เปิดโล่งในเมือง โดยจัดให้มีทางคนเดิน ทาง
จักรยาน หรือพาหนะขนาดเบา 
(2) จัดทางคนเดินที่ปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์สาธารณูปโภคอ านวย
ความสะดวก 

5. ด้านการบริหารและการจัดการ (1) ให้จังหวัดจัดตั้งส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่า 
(2) ให้จังหวัดออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้าง
อาคารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอ่ืนที่อาจพึงมีใน
บริเวณเมืองเก่า 
(3) จัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และ
เมืองเก่า และคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 
(4) วางนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเมืองเก่า 
(5) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาตรการในการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารของภาคเอกชน 
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  5. โดยที่เรื่องดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการก าหนดขอบเขต
พ้ืนที่เมืองเก่าร้อยเอ็ดแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วยกับขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าร้อยเอ็ด  
_______________________________________________ 
2 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2556 มีมติเห็นชอบการจัดล าดับความส าคัญเมืองเก่ากลุ่มที่ 2 รวม 27 เมือง ซึ่งรวมถึงเมืองเก่าร้อยเอ็ดด้วย 
 
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของการประปานครหลวง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การประปานครหลวง (กปน.) ปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้น
สูงสุดจาก 113,520 บาท เป็น 142,830 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมี
มติเป็นต้นไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับขยายเพดานอัตรา
เงินเดือนขั้นสูงสุดของการประปานครหลวง (กปน.) จาก 113,520 บาท เป็น 142,830   บาท ซึ่งเป็นบัญชีโครงสร้าง
อัตราเงินเดือนที่ กปน. ใช้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538  โดยเป็นการปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อตามดัชนี
ราคาผู้บริโภคและภารกิจตามโครงการต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้น  รวมถึงเพ่ือให้ กปน. สามารถแข่งขันในเรื่องของการจ้างงาน
ทั้งรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนได้ ซึ่งการปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนในครั้งนี้  กปน. ได้มีการวิเคราะห์ตาม
แนวทางและหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
กปน. คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และส านักงาน ก.พ. แล้ว  
 
14. เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
(เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) ตามที่ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และเสนอรัฐสภาเพ่ือทราบต่อไป โดยรายงานดังกล่าวประกอบด้วย ความคืบหน้า 
ปัญหาอุปสรรค และการด าเนินการในระยะต่อไป สรุปได้ดังนี้  
  1. ความคืบหน้ากิจกรรมส าคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 
2563 สศช. รายงานว่าในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (5 พฤษภาคม 2563) เห็นชอบ
ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563 ให้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติมทุกด้าน ซึ่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แล้ว จ านวน 13 ด้าน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (14 กรกฎาคม 
2563) ให้ปรับปรุงรูปแบบของรายงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและให้แสดงการด าเนินงานที่มีลักษณะ 
พัฒนาการจากงานเดิมและเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิรูป มิใช่งานปกติ และเมื่อครบรอบระยะเวลาที่ต้องรายงานความ
คืบหน้าให้ สศช. เร่งรัดเสนอรายงานฯ ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือจะได้เสนอต่อรัฐสภาให้ทันก าหนดเวลาแต่ละวงรอบ
ต่อไป ดังนั้น การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ในรอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จึงรายงานตามรูปแบบที่ได้รับการสั่งจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างความคืบหน้าในแต่ละกิจกรรมฯ ในรูปแบบตารางตามตัวอย่างในกรณีแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
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เรื่องและ
ประเด็น
ปฏิรูป 

กิจกรรมที่มีความ
คืบหน้าในรอบเดือน
เมษายน – มิถุนายน 

2563 

ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย 

4 
ระบบ 
บริการ 
ปฐมภูมิ 

- ส านักสนับสนุน
บริการปฐมภูมิได้มีการ
ผลักดันและขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติ 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
พ.ศ. 2562  
เช่น ให้อาสาสมัคร
สาธารณสุข กทม.  
ที่ผ่านการฝึกอบรม
ด้านสุขภาพปฐมภูมิ
เป็นผู้สนับสนุน 
การปฏิบัติหน้าที่ 
ของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข 
ตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
พ.ศ. 2562 

ประชาชน 
มีการเข้าถึงระบบ
การแพทย์ปฐมภูม ิ
ที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแล
ประชาชนใน
สัดส่วนที่เหมาะสม 

3  
ด้านการ 

พัฒนาและ 
เสริมสร้าง
ทรัพยากร

มนุษย์ 

13 
การเสริมสร้าง 

ให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ดี 

130401 
การกระจาย 

บริการสาธารณสุข 
อย่างทั่วถึง 

และมีคุณภาพ 

      1.1 ความคืบหน้ากิจกรรมส าคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศที่มีลักษณะพัฒนาการจากงาน
เดิมเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิรูป มิใช่งานปกติและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 12 ด้าน ดังนี้ 
   1.1.1 ด้านการเมือง ได้แก่ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อการปฏิรูปประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พัฒนาแอพพลิเคชันฉลาดเลือก (Smart Vote) โดยเพ่ิมเติมข้อมูลความรู้และ
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เช่น กฎหมาย ข้อมูลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสื่อ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นเพ่ือสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคือ ระบบ
ฐานข้อมูลในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่ประชาชน ตลอดจนการช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง 
   1.1.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพื้นฐานของรัฐ
แบบรวมศูนย์รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล และการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอผลการประชุม
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 ต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (2 มิถุนายน 2563) 
รับทราบและเห็นชอบ ดังนี้ (1) ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล
กลางของกรมการปกครอง หรือ สพร. โดยเร็ว (2) ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน ามาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะไปปฏิบัติ เพ่ือให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ (data.go.th) โดยในปีงบประมาณ 2563 ให้เน้นเปิดเผยชุดข้อมูลที่ยกระดับอันดับการเปิดเผยข้อมูลของ
ประเทศไทย (Open Data Ranking) และ (3) ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน ก.พ.ร. และ
ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับ สพร. ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐในการน าประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะไปปฏิบัติและ
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ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐตามประกาศฯ ต่อไป ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคือ ความ
สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีระบบดิจิทัลส าหรับใช้งานพ้ืนฐานในลักษณะแบบรวมศูนย์รองรับ
การเชื่อมโยงข้อมูล และการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และลดการลงทุนซ้ าช้อนของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากร สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
   1.1.3 ด้านกฎหมาย ได้แก่ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่าง
กฎหมายที่มีความส าคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (26 พฤษภาคม 2563) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาพิจารณา โดยถือเป็นร่างกฎหมายตามหมวด 16 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคือ การมีกลไกรองรับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   1.1.4 ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ส านักงานศาลยุติธรรมด าเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบการ
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - Arbitration) เปิดใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยในช่วง
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 มีบุคคลเข้ามาลงทะเบียนใช้งานในระบบประมาณ 120 ราย และมีข้อพิพาทที่รับ
ใหม่และข้อพิพาทที่แล้วเสร็จจ านวน 24 ข้อพิพาท โดยสามารถติดตามสถิติผู้ใช้งานระบบ E - Arbitration ผ่าน
เว็บไซต์ https:/tai.coj.go.th ทั้งนี้ ประโชน์ที่ประชาชนได้รับคือ การอ านวยความสะดวกให้คู่พิพาทสามารถเสนอ
ข้อเรียกร้องและค าคัดค้านสู้คดี รวมทั้งน าเสนอพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้โดยสะดวก 
รวดเร็ว ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้สถาบันอนุญาโตตุลาการจะมีการบริหารจัดการข้อพิพาท
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเก็บรวบรวมสถิติและข้อมูลคดีที่ถูกต้อง และเป็นเวลาปัจจุบัน ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการ
จัดท าและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารภายในองค์กรและนอกองค์กรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
   1.1.5 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ได้ร่วมกับกรมบัญชีกลาง สศช. ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในนามคณะท างานสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้เข้าถึง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือบูรณาการความร่วมมือหาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ 
SME ด้วยการมุ่งสร้างโอกาสในตลาดที่ส าคัญ ทั้งนี้ คณะท างานดังกล่าวได้ข้อสรุปในการเร่งรัดจัดท าแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้แก่ SME โดยเห็นชอบให้มีการยกร่างหลักเกณฑ์ฯ ซึ่ง
ได้มีการหารือร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน นอกจากนี้คณะท างานได้มอบหมายให้ ส สว. ร่วมกับ
กรมบัญชีกลางในการด าเนินการยกร่างประกาศกระทรวงเพ่ือผลักดันเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แนวทาง
หลักในการสนับสนุน SME ประกอบด้วยสาระส าคัญ 2 ด้าน ดังนี้ (1) การก าหนดสัดส่วนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME อย่างน้อยร้อยละ 30 ของงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือ
กระจายโอกาสให้ SME ในท้องถิ่น (2) การก าหนดแต้มต่อพิเศษส าหรับ SME ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรณี         
E-Bidding ร้อยละ 10 ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือ ผู้ประกอบการ SME สามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ รวมทั้งสามารถเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและปฏิบัติตามขั้นต้นและ
กระบวนการจัดจ้างของภาครัฐได้อย่างถูกต้อง 
   1.1.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเสริมสร้างระบบบริหาร
จัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง Zero Waste ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ต้นทางโดยประชาชน 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจ านวน 676 แห่ง และได้ด าเนินกิจกรรมลดและคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ จ านวน 94,011.93 ตัน ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 รวมทั้ง จัดท าร่างเกณฑ์
ข้อก าหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกประเภท
เหล็กเสริมคอนกรีต และประเภทฉนวนกันความร้อนเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบและให้น ารายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้ภาค
ราชการจัดซื้อตามประกาศกรมบัญชีกลางเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือทราบต่อไป ทั้งนี้ ประโยชน์ที่
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ประชาชนได้รับคือ การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง และปริมาณขยะในแต่ละท้องที่มีแนวโน้ม
ลดลงจากการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ และการส่งเสริมให้ภาครัฐอุดหนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดตลาดในการรับซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภาคเอกชน ส่งผลให้เกิด
รายได้และเป็นการสนับสนุนผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สามารถแข่งขันได้ 
   1.1.7 ด้านสาธารณสุข ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ กรมอนามัย (กลุ่มส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ) กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการสร้างการตระหนักรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ (1) ให้ความรู้และ
กระตุ้นพฤติกรรมพึงประสงค์ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน facebook โดยมีประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมและส่งต่อให้ความเห็น จ านวน 76,000 ครั้ง (2) วางแผนและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 ภายใต้คณะท างานภารกิจความรอบรู้ด้านสุขภาพและการ
รักษาระยะห่างทางสังคม และ (3) จัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพผ่าน
ระบบของศูนย์ตอบโต้ความเสี่ยงเพ่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีนักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุขจ านวน        
39 คน ร่วมเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารปลอมด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคือ ประชาชน
มีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรค
ที่สามารถป้องกันได้อย่างเหมาะสม  
   1.1.8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยไซเบอร์/กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม เพื่อ
สนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(ส านักงาน กสทช.) และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนแม่บทเพ่ือน า
เทคโนโลยี  บรอดแบนด์ไร้สายมาใช้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมเพ่ือภารกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยส านักงาน กสทช. ได้จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) โดยมีการรวบรวมข้อมูลและเตรียมการเพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์เบื้องต้น พร้อมทั้ง
ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะ
จัดชุด (Package) ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็นในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 2 - 17 เมษายน 
2563 และจัดการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus group) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เพ่ือพิจารณาหลักการเบื้องต้นที่
ส าคัญส าหรับการจัดท าร่างประกาศฯ ตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ประเทศและประชาชนได้รับคือ 
ความสามารถในการบริหารจัดการสิทธิในชุดเอกสารข่ายงานดาวเทียม (Package) และสิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน 
   1.1.9 ด้านสังคม ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) กอช. มีจ านวนสมาชิกสะสม 2,370,872 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) เพ่ิมขึ้นจากสิ้นเดือน
มีนาคม จ านวน 12,879 คน โดยสัดส่วนสมาชิกประกอบด้วย เกษตรกร ร้อยละ 48.07 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 6.35 
ค้าขาย ร้อยละ 6.36 นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร้อยละ 6.20 ผู้ประกอบวิชาชีพ ร้อยละ 0.53 ลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 
1.78 และผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ร้อยละ 30.71 ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคือ ประชาชนที่เข้าเป็นสมาชิก 
กอช. ได้รับการสนับสนุนให้เกิดการออมทรัพย์เพื่อสร้างหลักประกันทางรายได้เม่ือยามชราภาพ และเป็นการแบ่ง
เบาภาระงบประมาณของรัฐในอนาคตในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
   1.1.10 ด้านพลังงาน ได้แก่ แนวทางการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 
2018) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 และกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้ด าเนินการยกร่างแผนบริหารจัดการ
น้ ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2018) และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงานพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคือ การปรับโครงสร้างราคา 
รวมทั้งชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนมาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง และ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทาง 
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   1.1.11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้แก่ ผลักดันให้มี
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน 2 ปี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้อง
ขอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอแล้วอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคือ ประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานรัฐเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
   1.1.12 ด้านการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัด
ประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การ
สอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้าน
บทบาทของครูในยุคใหม่ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าโครงการ “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Computing science)” 
ได้แก่ (1) จัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 9 หลักสูตร (2) อบรม ศึกษานิเทศก์
หลักสูตรการให้ค าปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับศึกษานิเทศก์ (Coding Mentor) 5 ภูมิภาค 
โดยมีศึกษานิเทศก์เข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์ จ านวน 450 คน (3) พัฒนาหลักสูตรวิทยาการค านวณส าหรับครู 
จ านวน 5 หลักสูตรเป็นระบบออนไลน์เพ่ือรับมือกับสถานการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่างหลักสูตร
พัฒนาครูระบบออนไลน์ จ านวน 5 หลักสูตร ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคือ นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ ได้รับ
การเรียนการสอนจากบุคลากรครูที่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและสมรรถนะด้านเนื้อหาแห่งศตวรรษที่ 
21 
  1.2 สถานะกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ไม่มีกฎหมาย
แล้วเสร็จเพิ่มเติม โดยจากกฎหมายภายใต้แผนฯ จ านวน 216 ฉบับ มีกฎหมายแล้วเสร็จ จ านวน 48 ฉบับ 

ด้าน 

พระราชบัญญัติ 
และกฎหมายว่าด้วย ... 

พระราชกฤษฎีกา/
กฎกระทรวง/

ระเบียบ 
รวม 

จ านวน เสร็จ จ านวน เสร็จ จ านวน เสร็จ 
1 การเมือง 1 - - - 1 - 
2 บริหารราชการแผ่นดิน 4 3 1 - 5 3 
3 กฎหมาย 14 4 - - 14 4 
4 กระบวนการยุติธรรม 40 5 - - 40 5 
5 เศรษฐกิจ 32 8 1 - 33 8 
6 ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
35 13 - - 35 13 

7 สาธารณสุข 14 1 - - 14 1 
8 สื่อสารมวลชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7 2 - - 7 2 

9 สังคม 16 3 3 2 19 5 
10 พลังงาน 5 - 11 - 16 - 
11 การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตฯ 
22 2 1 1 23 3 

12 การศึกษา 6 4 1 - 7 4 
13 กระบวนการยุติธรรม 

(ต ารวจ) 
2 - - - 2 - 

รวม 198 45 18 3 216 48 
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  ทั้งนี้ ความคืบหน้าของกระบวนการจัดท ากฎหมาย (1) อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา 
จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)   
พ.ศ. .... (ด้านกระบวนการยุติธรรม) และ (2) ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จ านวน 2 ฉบับ คือ 1) ร่าง
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (ด้านกฎหมาย) (ปัจจุบันได้เสนอร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้
ต่อรัฐสภาแล้วเม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2563) และ 2) การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2549 แก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ
ผ่านระบบดิจิทัล (ด้านกฎหมาย) ซึ่ง สศช. เห็นสมควรเร่งรัดหน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท ากฎหมายตาม
แผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท าและเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 
  2. ปัญหาอุปสรรค 
  การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านมา สศช. ได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะในการรายงานผลและประเด็นค าถามจากทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร จากการรายงานความ
คืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศรายไตรมาส พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่ากิจกรรม
ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เป็นการปฏิรูป และไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งอุปสรรคใน
การติดตามตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมบางประการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนอาจขาดความชัดเจน
ในการขับเคลื่อนท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ ทั้งนี้ สศช. ได้ปรับปรุงรูปแบบการรายงานในรอบการ
รายงานครั้งนี้แล้ว ประกอบกับที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้เห็นชอบเค้าโครงการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้มีความกระชับและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (3 ธันวาคม 2562) เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศใช้
ประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป 
  3. การด าเนินการในระยะต่อไป 
      3.1 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ 5 พฤษภาคม 2563 โดยค านึงถึงสถานการณ์ของประเทศที่ได้
เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านมาตลอดจนบริบทต่าง ๆ และผลกระทบทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
      3.2 สศช. ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศอยู่ระหว่างเตรียมการจัดรับฟังความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ nscr.nesdc.go.th/Line @nscr และจดหมายราชการถึงทุกหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชุมรับฟังความเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ 2 – 3  กันยายน 
2563 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย สศช. ได้แจ้งหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชนทุกหน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
 
15. เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 จังหวัด 
และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้ง กกต. ต่อไป   
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงมหาดไทย เสนอว่า 
  ปัจจุบันสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งทั่วประเทศแล้ว ในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังกล่าวยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ค าสั่งหัวหน้าคณะ
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รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว       
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2559 เรื่อง การให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่  18 ตุลาคม 
พุทธศักราช 2559 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา      
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 
  กระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุมหารือและแถลงข่าวการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 
เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
      (1) ความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย 
   1) ข้อมูลจ านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้งส านักทะเบียนกลางกรมการปกครอง    
ได้ประกาศจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
วันที่ 30 มกราคม 2563 
   2) การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 45 กรณีหมู่บ้านใดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวม
หมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มี พ้ืนที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ 
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองด าเนินการส ารวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎร ไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จ านวน 41 จังหวัด 109 อ าเภอ 128
ต าบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   3) การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดก าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้ า
โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว 
   4) การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
หารือร่วมกันและมีความพร้อมแล้ว และกระทรวงมหาดไทยจะได้น าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5)  กรณีแนว เขต พ้ืนที่ ทั บซ้อนที่ ส านั กง านคณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง แจ้ ง ให้
กระทรวงมหาดไทยหาข้อยุติ กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกันด าเนินการโดยยึดหลัก
ข้อเท็จจริง ก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 และกระทรวงมหาดไทยได้ยุติการด าเนินการจัดตั้งหรือยก
ฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
      (2) ความพร้อมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   1) ออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 
   2) การด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
       2.1) ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครบทุกแห่ง  และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส าหรับเทศบาลได้แบ่งเขตเลือกตั้งครบทุกจังหวัดแล้วและอยู่ระหว่างประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา ในส่วนของการแบ่งเขตเลือกตั้งกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียกฐานะ 5 แห่ง ใกล้แล้วเสร็จ 
       2.2) ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถประกาศแต่งตั้งได้ทันทีที่มีการ
ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 
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       2.3) ด าเนินการอบรมผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ จ านวน 10,749 คน 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเดือนกันยายน 2563 ส าหรับการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง จะด าเนินการ
เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 
      (3) ความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยทั้งสองฝ่าย
มีความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จึงได้ตกลง
ร่วมกันในการเสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรก าหนดให้มีการเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  หรือรูปแบบใด ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 
 
16. เรื่อง มอบหมายผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการมอบหมายผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามท่ีส านักงบประมาณเสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณา
การ และมอบหมายผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้มีค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 368/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท างบประมาณรายจ่าย
บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น  
  เนื่องจากค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายและ
มอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 239/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีและค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 240/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี มีผลท า
ให้ผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไว้ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การก ากับดูแลการบริหารงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 14 แผนงาน สามารถด าเนินการต่อไปได้ และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ “ผู้มีอ านาจก ากับ
แผนงานบูรณาการ” หมายความว่า ผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ หรือมอบหมายให้เป็นผู้ก ากับแผนงานบูรณาการไว้เป็นการเฉพาะ จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไข
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 368/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับการ
มอบหมาย และมอบอ านาจรองนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
คณะที่ 1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้  
  (1) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (2) บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
  (3) รัฐบาลดิจิทัล 
  2. คณะกรรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
คณะที่ 2 นายวิษณุ เครืองาม เป็นผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้ 
  (1) ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  (2) ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  3. คณะกรรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
คณะที่ 3 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้  
  (1) เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
  (2) พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
  4. คณะกรรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
คณะที่ 4 นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้  
  (1) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
  (2) พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
  5. คณะกรรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
คณะที่ 5 นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 1 แผนงาน ดังนี้  
  (1) พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  6. คณะกรรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
คณะที่ 6 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้  
  (1) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
  (2) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  (3) พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
  ส าหรับการด าเนินการแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค เห็นสมควรให้อยู่ในการก ากับดูแล
ของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
 
17. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2563  
  คณะรฐัมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการ
เพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา  เยียวยา  และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนด
ฯ) ตามขั้นตอนของพระราชก าหนดฯ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้   ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  
  1. อนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยปรับลดกรอบวงเงินของโครงการฯ จาก 
13,365.000  ล้านบาท  เป็น 10,629.600 ล้านบาท  (ปรับลดประมาณ 2,735.400 ล้านบาท)  และใช้จ่ายจากเงินกู้
ภายใต้แผนงานที่ 3.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ และเห็นควรก าหนดหลักการไม่ให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม น ากรอบวงเงินของโครงการฯ ไปด าเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งจ้างที่ปรึกษาและให้ด าเนินการจ่ายค่าจ้างผ่านเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และเชื่อมโยง
ข้อมูลการจ้างงานกับแพลตฟอร์มแรงงาน (Labor Platform) ของกระทรวงแรงงาน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและ
ยืนยันตัวตนของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโครงการไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับโครงการ/มาตรการต่างๆ ของภาครัฐทั้งหมด
ต่อไป พร้อมทั้งรับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาประกอบการด าเนินโครงการฯ ตาม
ขั้นตอนต่อไปอย่างเคร่งครัด 
  2. มอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ และด าเนินการดังนี้ 
   2.1 จัดท าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถ
จัดหาเงินกู้เพ่ือใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ 
   2.2 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหา
อุปสรรค โดยจัดส่งให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดภายในวันที่ 
7 ของเดือนถัดไป 
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   2.3 ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการช าระคืนหนี้เงินกู้
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชก าหนดฯ 
  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทบทวนการด าเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมของกรมปศุสัตว์ เนื่องจ าก
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ พร้อมทั้งน า
ข้อสังเกตและความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
  4. รับทราบผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และวันที่ 25 
สิงหาคม 2563 ของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดกาญจนบุรี และกรมปศุสัตว์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และเห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนิน
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 กรอบวงเงิน 757,744,244 บาท และเมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2563 กรอบวงเงิน 43,840,610 บาท รวมกรอบวงเงิน 801,584,854 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระ
ราชก าหนดฯ ต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
18. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (Virtual Ministers Responsible for Trade Meeting on Covid-19: VMRT ) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Virtual Ministers Responsible for Trade Meeting on Covid-19: VMRT ) 
[คณะรัฐมนตรีมีมติ (21 กรกฎาคม 2563) เห็นชอบร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคและร่างปฏิญญา
เรื่องการอ านวยความสะดวกทางการค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจ าเป็นโดยรัฐมนตรีการค้าเอเปค] โดยมี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์ (นายสรรเสริญ สมะลาภา) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2563 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
                   สาระส าคัญ  ดังนี้ 
                   1. การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล รัฐมนตรีการค้าเอเปคและผู้แทนระดับสูงของแต่ละเขตเศรษฐกิ จได้แลกเปลี่ยนมุมมอง
เกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ดังนี้ 
                             1.1 แลกเปลี่ยนข้อมูลออนไลน์เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  โควิด-19 
                             1.2 จัดตั้งกองทุนเพ่ือรับมือกับโรคโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค 
                             1.3 ทบทวนการใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคคลที่มี
ความจ าเป็น โดยเขตเศรษฐกิจส่วนใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เห็นว่า เอเปคควรมุ่งฟ้ืนฟูความ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและการผลิตให้มีเสถียรภาพ และควรใช้มาตรการอ านวยความสะดวกทางการค้าที่มีความ
จ าเป็น รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการผลกระทบทางเศรษฐกิจผ่านการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและ
ประสบการณ์ของแต่ละเศรษฐกิจ 
                             1.4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและเสริมสร้างการเชื่อมโยงด้านดิจิทัล โดย
จัดท าดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือโยงข้อมูลมาตรการในการรับมือผลกระทบจากโรคโควิด -19 ของเขตเศรษฐกิจ โดย
ประเทศญี่ปุ่น เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เครือรัฐ
ออสเตรเลีย และประเทศไทย ได้สนับสนุนให้เอเปคมีการใช้นโยบายหรือมาตรการทางการค้าเป็นการชั่วคราวเพ่ือ
รับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าและสร้างโอกาสจ้างงาน
ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและรายย่อย สตรี และกลุ่มเปราะบาง 
                   2. การกล่าวถอ้ยแถลงของประเทศไทย ไทยได้กล่าวถ้อยแถลงโดยเน้นย้ าประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
                             2.1 สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและเสริมสร้างความโปร่งใสในการแจ้งมาตรการรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อองค์การการค้าโลก (WTO) 
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                             2.2 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะและใช้มาตรการอ านวยความสะดวกทางการค้า รวมทั้ง
การเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อโดยเฉพาะการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
                             2.3 รักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่การผลิตและส่งเสริมการมีห่วงโซ่อุปทานที่ฟ้ืนตัวได้อย่ าง
รวดเร็ว 
                             2.4 มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมและรายย่อย การส่งออก การท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
                             2.5 ลดความซับซ้อนของกฎระเบียบ ลดต้นทุนทางการค้า และยกระดับ การผลิตไปสู่สินค้าที่
มีมูลค่าเพ่ิม 
                             2.6 ตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของประชาชน โดยเฉพาะภาคแรงงาน 
                   3. การร่วมรับรองแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคและปฏิญญาเรื่องการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจ าเป็นโดยรัฐมนตรีการค้าเอเปค มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
                             3.1 แถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ซึ่งมีสาระส าคัญตามที่คณะรัฐมนตรีได้
เห็นชอบเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ (1) เน้นย้ าบทบาทของเอเปคในการสนับสนุนการท างานของ WTO โดย
ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าโดยไม่จ าเป็น (2) อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการที่จ าเป็น (3) 
ส่งเสริมการไหลเวียนการค้า สินค้าท่ีมีความจ าเป็นและการหยุดชะงักของการค้าสินค้ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
อาหาร และเกษตร (4) ผลักดันการสร้างกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการ (5) ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วน รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและรายย่อย เข้าถึงการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ มีประเด็น
เพ่ิมเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ได้แก่ (1) การใช้มาตรการฉุกเฉินเพ่ือรับมือกับโรคโควิด -19 จะใช้โดย
เฉพาะเจาะจงเป็นการชั่วคราว (2) การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคคลที่จ าเป็น (3) การเสริมสร้างการฟ้ืนตัวของห่วงโซ่
อุปทาน (4) การส่งเสริมการด าเนินธุรกิจข้ามพรมแดนและการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และ (5) การใช้ประโยชน์
จากดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรการหรือนโยบายของเอเปค 
                             3.2 ปฏิญญาเรื่องการอ านวยความสะดวกทางการค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจ าเป็น
โดยรัฐมนตรีการค้าเอเปค ซึ่งไม่ได้มีประเด็นเพ่ิมเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ได้แก่ (1) ยืนยันการใช้มาตรการ
จ ากัดและห้ามการส่งออกให้สอดคล้องกับ WTO (2) สนับสนุนให้เอเปคท างานร่วมกันเพ่ือรับมือกับการใช้มาตรการที่
ไม่ใช่ภาษีกับการค้าสินค้าท่ีมีความจ าเป็น (3) ส่งเสริมการไหลเวียนและการผ่านแดนของสินค้าที่มีความจ าเป็น โดยให้
สอดคล้องกับข้อตกลงของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (TFA) ภายใต้ WTO (4) รับทราบข้อเสนอแนะจาก
ภาคเอกชนส าหรับการใช้มาตรการเปิดเสรีด้านภาษี และ (5) จัดตั้งกลไกการทราบเพ่ือปรับปรุงข้อมูลและรายงาน
ความคืบหน้าการด าเนินการข้างต้น 
 

แต่งตั้ง 
19. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายสวัสดิ์ ภู่ทอง 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนากฎหมายการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้าน
ระบบการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง เรืออากาศโท    
สมพร ปานด า ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้
ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) ส านักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จ านวน 4 ราย เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้   
   1. นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
   3. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง    
   4. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายรัชกรณ์ นภาพร
พิพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
23. เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  (ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอรับโอน นายชยันต์ เมืองสง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) สังกัดกรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) ราชการบริหารส่วนกลาง ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
24. เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การเคหะแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง 
นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563        
เป็นต้นไป   
 
25. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ านวน 2 คน แทนกรรมการเดิมที่ลาออก ดังนี้  
  1. พลต ารวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ   
   2. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  
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26. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายเหรียญชัย      
ลิขิตพฤกษ์ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง  
 
27. เรื่อง การรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ าด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการให้โอนเรียบร้อย
แล้ว  
 
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร         
(นักบริหาร ระดับสูง) (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จ านวน 2 ราย ดังนี้   
   1. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ าด้านยุทธศาสตร์ (ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ระดับสูง) ให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นักบริหาร ระดับสูง) ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ว่างเนื่องจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ  
   2. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร ระดับต้น) ให้ด ารงต าแหน่ง
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ว่างเนื่องจากผู้ด ารง
ต าแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ   
   โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป   
 
29. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นางสาวฐิติมา เฮ้งเจริญ ด ารง
ต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป  
 
 

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

 


