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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (15 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง
พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
จำนวน 12 ฉบับ
ร่างระเบียบว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้สิทธิประโยชน์อื่น
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการ
ประกาศภาวะไม่ปกติ พ.ศ. .... และร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชย
ค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้สุจริตซึ่งได้รับความเสียหายจากการใช้อำนาจของ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวม 2 ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ - สังคม
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความ
เหมาะสมออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบ
โมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อ
เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ของสำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร
ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการ
อนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ให้แก่บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด
ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทา
อุทกภัย
การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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ขออนุมัติแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 19/2563
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราช
กำหนดการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การยกเลิกการจัดประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศ
ไทย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไปพลางก่อน
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000
ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่กาญจนบุรี ช่วง กม.4 + 100.000-กม.9 + 000.000 (ช่วง 3)
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรระมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดหารถสูบส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า
35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกล ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุป กรณ์
(เพิ่มเติม)
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV)
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพื่อเตรียมการ
รับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน
ปี 2563
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 :
การบริหารจัดการการประมงทะเล ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา
ต่างประเทศ
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องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) แปลง B -17 & C - 19 เพื่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการหักค่าใช้จ่าย
ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
องค์กรร่วมไทย - มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B - 17 C -19 และแปลง B - 17 - 01 ในพื้นที่
พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
การให้เงินสนับสนุนผ่านโครงการ Project - Based Programme ให้แก่ศูนย์
แพทย์ทหารอาเซียน
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 75
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ปฏิญญาการรำลึกถึงการครบรอบ 75 ปี สหประชาชาติ (Declaration for the
Commemoration of the 75th Anniversary of the United Nations)
การเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership
Agreement: VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า
(FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU)
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง
แห่งชาติ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ตช.) เสนอ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบการร่างกฎหมายมาแล้ว แล้วส่ง
ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แ ทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป และให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบ
ด้วยว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ของ
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย และรั บ ทราบแผนในการจั ด ทำกฎหมายลำดั บ รอง กรอบระยะเวลา และ
กรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และมีประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจและการพิจารณาบำเหน็จ
ความชอบมี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ไว้ ในหมวด 16
การปฏิ รู ป ประเทศ มาตรา 258 ง. ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม ซึ่ งสำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ได้ ป รั บ ปรุ งแก้ ไข
ร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามมติที่ประชุมซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอให้เป็นไปตามรูปแบบการร่างกฎหมายแล้ว
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบั ญ ญั ติ ตำรวจแห่ งชาติ พ.ศ. .... เป็ นการปรับปรุงพระราชบั ญ ญั ติ ตำรวจแห่ งชาติ
พ.ศ. 2547 สรุปได้ดังนี้
1. หน้า ที่แ ละอำนาจของ ตช. กำหนดหน้าที่และอำนาจของ ตช. ไว้เช่นเดิม แต่มีการกำหนด
บทเฉพาะกาลเพื่อโอนภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของ ตช. ได้แก่ ภารกิจของกองบังคับการตำรวจรถไฟ ภารกิจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภารกิจงานจราจรเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทาง
บกในความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไปให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจนั้นโดยตรงรับไปดำเนินการ และโอนอัตรากำลังนั้นไปปฏิบัติหน้าที่ที่เป็น ภารกิจหลักของ ตช. เพื่อให้
การปฏิ บั ติภ ารกิจ ของตำรวจสอดคล้ องกับ หน้าที่ และอำนาจอย่างแท้ จริง และให้ บ ริการแก่ป ระชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับโอนภารกิจ ไป
ดำเนินการจึงมีการกำหนดระยะเวลาในการโอนภารกิจแต่ละภารกิจที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้
ก.ตร.พิจารณาทบทวนหน้าที่และอำนาจของ ตช. หรือข้าราชการตำรวจในส่วนที่มีกฎหมายกำหนดให้ ตช. หรือ
ข้าราชการตำรวจมีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตหรือการจดทะเบียน โดยหากพิจารณาแล้วเห็นว่าที่มีความจำเป็นต้อง
กำหนดให้ ตช. หรือข้าราชการตำรวจมีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวไว้ ให้รายงานเหตุผลและความจำเป็น
ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อพิจารณา
2. การจัดระเบียบราชการใน ตช. กำหนดให้ ในการแบ่งส่วนราชการของ ตช. อย่างน้อยต้อง
มีหน่วยงาน ดังนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค กองบังคับการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธร
จังหวัด และสถานี ตำรวจ เพื่อให้ ความสำคัญ แก่ห น่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริการและอำนวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนโดยตรง และกำหนดให้ ตช. ต้องจัดอัตรากำลั งให้ แก่ส ถานีตำรวจและตำรวจภูธรจังหวัดตามลำดับให้
ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลังก่อน รวมทั้งได้ กำหนดระดับของสถานีตำรวจออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สถานีตำรวจที่
มีผู้กำกับการ และสถานีตำรวจที่มีรองผู้กำกับการหรือตำแหน่งเทียบเท่า โดยคำนึงถึงปริมาณงาน ความหนาแน่นของ
ประชากรในเขตรับผิดชอบ จำนวนอั ตรากำลังและสถานที่ตั้งของสถานีตำรวจ เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่ประชาชน
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3. การบริหารงานบุ ค คลของข้าราชการตำรวจ กำหนดหลั กการในการบริห ารงานบุ คคลของ
ข้าราชการตำรวจเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
3.1 แบ่ ง ข้ า ราชการตำรวจออกเป็ น 2 ประเภท คื อ ข้ า ราชการตำรวจที่ มี ย ศ และ
ข้าราชการตำรวจที่ไม่มียศ
3.2 แบ่ ง สายงานออกเป็ น 5 กลุ่ ม สายงาน คื อ กลุ่ ม สายงานบริ ห าร กลุ่ ม สายงาน
อำนวยการและสนับสนุน กลุ่มสายงานสอบสวน กลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม และกลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะ
เพื่อให้ เกิดการสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในแต่ล ะสายงานและเป็นการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานนั้น ๆ
3.3 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งและการเลื่อนตำแหน่งไว้ให้ชัดเจนใน
กฎหมายว่าการจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดจะต้องเป็นข้าราชการตำรวจยศใด และเคยดำรงตำแหน่ง
ใดมาแล้วจำนวนกี่ปี และในการแต่งตั้งจะต้องคำนึงถึงความอาวุโสในการดำรงตำแหน่ง ความรู้ความสามารถที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับ และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
ที่ชัดเจน เพื่อเป็ นการลดการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาและทำให้ ข้าราชการตำรวจสามารถมั่นใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน
3.4 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งและการเลื่อนตำแหน่งของสายงาน
สอบสวนไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้พนักงานสอบสวนสามารถเติบโตก้าวหน้าในสายงานตามความรู้ความสามารถได้
3.5 กำหนดให้ ข้ า ราชการตำรวจสามารถร้ อ งทุ กข์ ต่อ ก.พ.ค.ตร. ในกรณี ที่ เห็ น ว่ า
ตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียงลำดับอาวุโสหรือในการแต่งตั้ง รวมทั้งกำหนดบทลงโทษผู้ที่ให้ ขอให้ หรือรับ
ว่าจะให้ ท รัพ ย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่น ใดหรื อแอบอ้างอำนาจของบุคคลใด หรือเรียก รับ ยอมจะรับทรัพ ย์สิ นหรือ
ประโยชน์อื่นใด หรือกระทำการใดอันมิชอบ เพื่อให้มีการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผู้ใดให้ดำรงตำแหน่ง โดยระวางโทษ
จำคุกไม่เกินห้าปี
3.6 กำหนดห้ามมิให้สั่งให้ข้าราชการตำรวจที่สังกัดสถานีตำรวจหรือตำรวจภูธรจังหวัด
ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่น เว้นแต่ในคำสั่งนั้นจะสั่งให้ข้าราชการตำรวจอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจ
แทน เพื่อให้ ความสำคัญ แก่ห น่ วยงานที่มีห น้ าที่ ในการอำนวยความยุติธรรมให้ แก่ประชาชนโดยตรง นอกจากนี้
หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อกันเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้
ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตำรวจผู้นั้น เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ กำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ทำหน้าที่
ทั้งในการกำหนดนโยบายและยุ ทธศาสตร์การบริห ารราชการตำรวจและกำกับดูแล ตช. ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย
นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และระเบี ย บแบบแผน รวมทั้ ง กำหนดนโยบายและมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจและจัดระบบราชการตำรวจ กำกับดูแลการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการ
ตำรวจของผู้บั งคับ บั ญ ชาทุกขั้น ตอนให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญั ตินี้ และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด ตลอดจนดูแล
การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการตำรวจไปให้สถานีตำรวจให้เพียงพอต่อการปฏบั ติหน้าที่และกำกับดูแลการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ส่วนราชการในหน่วยปฏิบัติให้เพียงพอ โดยมีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็นประธาน
กรรมการ มีกรรมการที่เป็นข้าราชการตำรวจ ได้แก่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ
จเรตำรวจแห่งชาติ มีกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 5 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เลขาธิการ ก.พ. อัยการสู งสุด และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และมีกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ จำนวน 9 คน
ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดหลั กเกณฑ์ เกี่ยวกับ การเลือกกรรมการ ก.ตร. ผู้ทรงคุณ วุฒิ ไว้ให้ ชัดเจนในกฎหมาย รวมทั้ง
กำหนดห้ามผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใดสั่งการ ข่มขู่ หรือชักจูงด้วยประการใด ๆ เพื่อให้เลือกหรือมิให้เลือกผู้ใดผู้หนึ่งเป็น
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ในการได้ ม าซึ่ งกรรมการ ก.ตร. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
โดยปราศจากการครอบงำหรือการแทรกแซง
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5. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ กำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) เพื่อเป็นที่พึ่งของข้าราชการตำรวจในการปลดเปลื้องทุกข์ของข้าราชการ
ตำรวจที่เกิดจากผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่ และอำนาจในการเสนอแนะต่อ ก.ตร. เพื่อให้ ก.ตร. ดำเนินการจัดให้มี
หรือปรับ ปรุงนโยบายการบริห ารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และพิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม ซึ่ง ก.พ.ค.ตร. จะประกอบด้วยกรรมการ
จำนวน 7 คนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก ก.พ.ค.ตร. และเป็นผู้ซึ่ง
สามารถทำงานได้เต็มเวลา เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ ก.ตร.
6. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ตำรวจ (ก.ร.ตร.) มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมของ
ประชาชนจากการกระทำหรือไม่กระทำการของข้าราชการตำรวจอันมิชอบ หรือการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมและ
เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตำรวจ กระทำผิดวินัย หรือละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ เพื่อเป็น
กลไกในการปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ประชาชนอันเกิดจากข้าราชการตำรวจ โดย ก.ร.ตร. ประกอบด้วยประธานและ
กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุ คคลซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากภาคส่ วนต่าง ๆ รวมจำนวน 9 คน และ
มีจเรตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ
7. การให้ ท้องถิ่น มี ส่วนร่ วมในการจัดระบบบริห ารงานใน ตช. โดยกำหนดให้ ตช. จัดระบบ
บริหารงานให้เหมาะสมกับความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นและชุมชนและกำหนดให้เงินอุดหนุนที่ อปท. จัดสรรให้แก่
สถานีตำรวจให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและกิจการในสถานีตำรวจนั้น โดยไม่ต้อง
นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นหรือชุมชน กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือตำรวจภูธรจังหวัดจะจัดให้
มีแผนหรือมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชน โดยในการจั ด ทำแผนหรื อ มาตรการดั งกล่ าวให้ ห ารือ ร่ว มกั บ ผู้ ว่า ร าชการจั งหวั ด
นายอำเภอ หั วหน้าสถานี ตำรวจ อปท. และชุมชน และเมื่อ ก.ตร. และคณะรัฐมนตรีให้ ความเห็ นชอบแผนหรือ
มาตรการดังกล่าวแล้ว ให้ สงป. และ ตช. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือมาตรการดังกล่าว
8. กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
จัดตั้งกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้ องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ
9. บัญชีอัตราเงินเดือน ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการรับ
เงินเดือนของข้าราชการตำรวจ โดยตัดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำในระดับที่ไม่ได้มีการรับในอัตรานั้นออก แต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็น
การปรับขึ้นอัตราเงินเดือนแต่อย่างใด
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติอ นุ มั ติห ลั กการร่างพระราชกฤษฎี กาเรีย กประชุ ม รัฐ สภาสมัย ประชุ มสามั ญ
ประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. .... ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ สลค. เสนอว่า
1. รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญ ญั ติให้ ในปีห นึ่งมีสมัยประชุมสามัญ ของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง
ให้ เป็ น ไปตามที่ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรกำหนด และเนื่ อ งจากได้ มี พ ระราชกฤษฎี กาเรีย กประชุม รัฐ สภา พ.ศ. 2562
กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และต่ อ มาสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ ก ำหนดให้ วั น ที่
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1 พฤศจิ กายน เป็ น วัน เริ่มสมัย ประชุมสามัญ ประจำปีครั้งที่ส อง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (30 กรกฎาคม 2562)
รับทราบแล้ว ดังนั้น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีวันเปิดและวันปิดสมัยประชุม ดังนี้
ปีที่
สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง
สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง
1 22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
2 22 พฤษภาคม 2563 – 18 กันยายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
3 22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564
1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
4 22 พฤษภาคม 2565 – 18 กันยายน 2565
1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
2. ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง
พ.ศ. 2563 และพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่
25 กันยายน พ.ศ. 2563 ดังนั้น จึงสมควรให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองสำหรับ
ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐ มนตรี มีม ติเห็ น ชอบร่างพระราชบัญ ญั ติจราจรทางบก (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ที่ ส ำนั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล้ ว ตามที่ ส ำนั ก งานตำรวจแห่ งชาติ เสนอ แล้ ว ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมาย
ลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบั ญ ญั ติจ ราจรทางบก (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... เป็ น การปรับ ปรุงแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ
การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 บางประการ สรุปได้ดังนี้
1. กำหนดให้รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร และรถจักรยานยนต์ สามารถใช้ช่องเดินรถด้านขวาได้
ในกรณีจำเป็น และแก้ไขเพิ่มเติมน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้ช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียง
กับช่องเดินรถประจำทาง จากหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม เป็นสองพันสองร้อยกิโลกรัม
2. ปรั บ ปรุ งลั ก ษณะความผิ ดเกี่ ย วกั บ การขับ รถ โดยให้ ค วามในมาตรา 43 (8) กำหนดเฉพาะ
ความผิดกรณีการขับขี่ที่เห็นได้ว่าไม่คำถึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น และเพิ่มเติมอัตราโทษสำหรับ
ความผิดดังกล่าวให้ สูงขึ้น ส่วนการขับรถที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นได้แยกนำไปรวมกับเรื่องการขับรถใน
ลักษณะกีดขวางการจราจรในมาตรา 43 (3) เนื่องจากเป็นลักษณะความผิดที่ใกล้เคียงกัน
3. กำหนดให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจขอให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ที่
อยู่ ในภาวะหมดสติ ห รื อได้ รับ อั น ตรายแก่ กายจนไม่ อ าจให้ ความยิน ยอมในการตรวจสอบการมี ส ารเสพติ ด หรือ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือการทดสอบความเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ดังนี้
4.1 กำหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่และคนโดยสารให้ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา
ในขณะขับรถยนต์ โดยมีข้อยกเว้นไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยได้ในบางกรณี
4.2 กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมการโดยสารรถนั่งสองแถว รถบรรทุกคนโดยสารขนาด
เล็กที่มีการจัดที่นั่งตามความยาวของรถ รถกระบะ รถกึ่งกระบะ หรือรถยนต์อื่นตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ประกาศกำหนด ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยหากมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการบรรทุกคนโดยสารและ
การใช้อัตราความเร็วตามที่กำหนดแล้ว ให้คนโดยสารที่อยู่ในรถนั้น นอกจากคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้า ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย
4.3 กำหนดห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถยนต์ในขณะที่มีคนโดยสารนั่งแถวตอนหน้าเกินสองคน หรือ
คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าไม่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยตามที่กำหนด
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4.4 กำหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้าง
ต้องแจ้งเตือนให้คนโดยสารปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถหรือก่อนการใช้
เส้นทางตามสภาพของทางที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่รถยนนต์สาธารณะหรือ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้าง
ไม่แจ้งเตือน และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นเหตุให้คนโดยสารในรถได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ผู้ขับขี่นั้นต้อง
รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
4.5 กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อผ่ อ นผั นให้ รถบางประเภทหรือบางลั กษณะที่ ในปัจจุบั น
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่ได้บังคับให้ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเป็นเครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบสำหรับรถดังกล่าว ให้สามารถโดยสารรถนั้นโดยไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องหน้าที่การรัดร่างกาย
ด้วยเข็มขัดนิรภัยเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเจ้าของรถต้ องนำรถไปติดตั้งเข็มขัดนิรภัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากโครงสร้างของรถไม่ได้ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อรองรับการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย เจ้าของ
รถก็สามารถขอรับยกเว้นจากนายทะเบียนได้ แต่ต้องใช้รถภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดด้วย
5. ปรับปรุงมาตรการป้องกันการแข่งรถในทาง ดังนี้
5.1 กำหนดให้ผู้ที่รวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันในทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่ห้าคันขึ้นไป โดยมีการนัด
หมายเพื่ อแข่งรถในทาง หรือรถที่ ใช้ในการรวมกลุ่ มหรือมั่ว สุ มกัน มีการปรับ แต่งรถให้ มีส ภาพไม่ถูกต้อง หรือมี
พฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามแข่งรถในทาง เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่า เป็นการกระทำเพื่อการอื่นหรือตนมิได้ร่วมหรือมีส่วนรู้เห็นว่าจะมีการแข่งรถในทาง
5.2 ปรับ ปรุงบทบัญ ญัติที่กำหนดความผิดฐานเป็นผู้จัด โฆษณา ประกาศ ชักชวน หรือ
ดำเนินการด้วยวิธีการใดเพื่อให้มีการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต และกำหนดโทษสำหรับความผิดดังกล่าว
5.3 กำหนดให้ผู้ที่รับดำเนินการปรับแต่งรถเพื่อนำไปสู่การแข่งรถในทาง ให้ถือว่าผู้นั้นเป็น
ผู้สนับสนุนการแข่งรถในทาง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็น หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าจะนำรถดังกล่าวไปใช้
ในการแข่งรถในทาง
5.4 กำหนดมาตรการป้ อ งกั น การกระทำความผิ ด ฐานแข่ งรถในทาง เพื่ อ มิ ให้ ก ระทำ
ความผิ ดซ้ำอีก โดยกรณี ผู้กระทำความผิดมีอายุไม่เกินยี่สิบปี ให้ ศาลมีอำนาจวางข้อกำหนดให้ บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองระวังผู้นั้นไม่ ให้กระทำความผิดซ้ำอีกตลอดเวลาที่ศาลกำหนดและกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่ง
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องชำระต่อศาลเมื่อผู้นั้นกระทำความผิดซ้ำ หรือกรณีผู้กระทำความผิดมีอายุตั้งแต่สิบ
แปดปีขึ้นไป ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำทัณฑ์บน โดยกำหนดจำนวนเงินทัณฑ์บนเพื่อประกันว่าผู้นั้นจะ
ไม่กระทำความผิดซ้ำอีก
6. ปรับ ปรุ งมาตรการควบคุม การใช้รถที่ มี ส ภาพไม่ ถูกต้ อง ให้ มี ความชัด เจนและสอดคล้ องกั บ
ข้อเท็จจริงยิ่งขึ้น โดยในกรณีที่รถมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงและหากให้ใช้รถต่อไปอาจเกิดอันตรายได้ ให้เจ้าพนักงาน
จราจรสั่งห้ามการใช้รถนั้นและผู้ขับขี่ต้องนำรถดังกล่าวให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด และในกรณีที่รถมีสภาพไม่ถึงกับ
ไม่ปลอดภัยในการใช้ ให้เจ้าพนักงานจราจรสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถ หรือ
ผู้ขับขี่นำรถดังกล่าวไปซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ถู กต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
ให้ใช้รถได้ไปพลางก่อน
7. กำหนดเพิ่ มเติมให้ ความผิ ดฐานขับ รถในขณะถูกพักใช้ใบอนุ ญ าตขับ ขี่เนื่องจากหมดคะแนน
ความประพฤติในการขับรถ เป็นความผิดที่พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจเปรียบเทียบหรือว่ากล่าวตักเตือนได้
8. ปรับปรุงบทกำหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ
โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ เช่น เพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับความผิดฐานขับรถในขณะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ตามมาตรการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ปรับปรุงบทกำหนดโทษสำหรับความผิดฐานขับรถก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินและไม่หยุดรถเพื่อให้ความช่วยเหลือตามสมควร เพิ่มโทษกรณีผู้ขับขี่ที่ขับรถโดย
ไม่ได้รับ ใบอนุ ญ าตขับ ขี่ หรือในระหว่างถูกสั่ งพักใช้ห รือเพิก ถอนใบอนุญ าตขับขี่ห รือถูกยึดใบอนุ ญ าตขับ ขี่ และ
ปรับปรุงบทกำหนดโทษสำหรับความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา หรือของเมาอย่างอื่น หากกรณีผู้กระทำความผิด
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เป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะหรือรถขนส่งผู้โดยสาร เป็นการกระทำความผิดซ้ำ หรือเป็นการขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ขับขี่ หรือใบอนุญาตขับขี่ถูกพักใช้หรือเพิกถอน
9. กำหนดให้ศาลแจ้งคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ อันเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่
กรณี เพื่อให้นายทะเบียนรับทราบคำสั่งดังกล่าว และดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
10. กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522 ที่ ใช้บั งคับ อยู่ ในวัน ก่อนวัน ที่พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ใช้บังคับ โดยให้ ใช้บั งคับ ได้ต่ อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ ง
นอกจากนี้ ได้กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อเร่งรัดการออกกฎหมายลำดับรองตามหลักการใหม่ โดยให้ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 จำนวน 12 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
จำนวน 12 ฉบั บ ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล้ ว ตามที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเสนอ
และให้ดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงจำนวน 12 ฉบับ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 โดย
กำหนดให้มีมาตรการหรือกลไกเพื่อช่วยสนับสนุนด้านการควบคุม การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
และเอื้ออำนวยต่อการบริหารงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
ร่ า งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ์ พ.ศ. 2560 จำนวน 12 ฉบั บ
มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
1. ร่ างกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิ ด และขนาดของเครื่องพั น ธนาการที่ใช้แ ก่ผู้ ต้องขั ง
พ.ศ. .... สาระสำคั ญ ออกโดยอาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ ง และมาตรา 21 วรรคห้ า
แห่งพระราชบั ญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดประเภทเครื่องพันธนาการที่จะใช้แก่ผู้ ต้องขัง ซึ่งมีจำนวน
7 ประเภท ได้แก่ สายรัดข้อมือ เสื้อพันธนาการ กุญแจมือ กุญแจเท้า ชุดกุญแจมือและกุญแจเท้า ตรวน และโซ่ล่าม
2. ร่ า งกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรื อชนิ ด ของอาวุธ อื่ น นอกจากอาวุธ ปื น ที่ เจ้ า พนั ก งาน
เรือนจำจะพึงมีไว้ในครอบครองหรือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. .... สาระสำคัญ ออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 7 วรรคหนึ่ ง และมาตรา 22 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญ ญั ติราชทั ณ ฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดอาวุธอื่ น
นอกจากอาวุธปืนที่เจ้าพนักงานเรือนจำจะมีไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีจำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ตะบองไม้กลม
ตะบองโลหะชนิดยืดหดได้ และตะบองพลาสติกหรือไฟเบอร์หรือทำจากวัสดุสังเคราะห์อื่นที่คล้ายกัน
3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง พ.ศ. .... สาระสำคัญ ออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการกำหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำให้เป็นสถานที่คุมขัง เพื่อดำเนินกิจการตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์
เช่ น สถานที่ คุ ม ขังต้ องเป็ น สถานที่ อื่ น ที่ ไม่ ใช่ เรือ นจำซึ่งเป็ น สถานที่ ข องทางราชการ หรือ เอกชนที่ เจ้ าของหรือ
ผู้ปกครองดูแลรักษาสถานที่อนุญาตหรือยินยอมเป็นหนั งสือให้ใช้ประโยชน์ในการควบคุมผู้ต้องขัง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการปฏิบัติตามระบบการจำแนกและการแยกคุมขัง การดำเนินการตามระบบพัฒนาพฤตินิสัย การรักษาพยาบาล
หรือการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดระบบการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง การควบคุมและการแยกคุมขัง
และการย้ายผู้ต้องขัง พ.ศ. .... สาระสำคัญ ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง มาตรา 40 วรรค
หนึ่ ง และมาตรา 41 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่ อกำหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง เช่น การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นพื้นฐาน 2) ขั้นแก้ไข
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บำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย และ 3) ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนไป พร้อมกำหนดแนวทางการควบคุม การแยก
คุมขังผู้ต้องขัง และการย้ายผู้ต้องขัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเรือนจำ
5. ร่างกฎกระทรวงการร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆ หรือการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของผู้ต้องขัง
พ.ศ. .... สาระสำคัญ ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆ หรือทูลเกล้าฯ
ถวายฎีกาของผู้ต้องขัง ต่อเจ้าพนักงานเรือนจำ ผู้บัญชาการเรือนจำ อธิบดี รัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
หรือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์
6. ร่างกฎกระทรวงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ พ.ศ. .... สาระสำคัญ ออกโดย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 47 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจำและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศและตั้งครรภ์
7. ร่างกฎกระทรวงการคำนวณรายได้เป็นราคาเงินและการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ต้องขังซึ่งการ
งานที่ได้ทำนั้นก่อให้เกิดรายได้ซึ่งคำนวณเป็นราคาเงินได้ พ.ศ. .... สาระสำคัญ ออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณรายได้เป็นราคาเงินและการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ต้องขังที่ทำงานซึ่งก่อให้เกิดรายได้
และคำนวณเป็นราคาเงินได้ เช่น การคำนวณต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไร รวมตลอดถึงสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลที่ต้องจ่าย
ให้แก่ผู้ต้องขัง
8. ร่างกฎกระทรวงการรับเงินทำขวัญของผู้ต้องขังซึ่งได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือตาย เนื่องจาก
การทำงาน พ.ศ. .... สาระสำคัญ ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 51 วรรคหนึ่ง
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติราชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการจ่ายเงินทำขวัญ ให้
แก่ผู้ต้องขังซึ่งได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือตาย เนื่องจากการทำงาน เช่น กรณีบาดเจ็บจนเป็นอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจ
9. ร่างกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. .... สาระสำคัญ ออกโดย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 55 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
เพื่อกำหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการในการส่ งตัวผู้ ต้องขังที่ มีอาการเจ็บป่ว ย มีปัญ หาเกี่ยวกับสุ ขภาพจิต หรือเป็ น
โรคติดต่อออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำ
10. ร่างกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินของผู้ ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บ
รักษาไว้ในเรือนจำ พ.ศ. .... สาระสำคัญ ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 62
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดทรัพย์สินของผู้ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่
อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจำ
11. ร่างกฎกระทรวงการดำเนินการทางวินัยผู้ต้องขัง พ.ศ. .... สาระสำคัญ ออกโดยอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ ต้องขัง เช่น ขั้นตอนการพิจารณาการลงโทษทางวินัย
การออกคำสั่งลงโทษ การเพิกถอนคำสั่งลงโทษ การเปลี่ยนแปลง การงด หรือการรอการลงโทษ การอุทธรณ์คำสั่ง
ลงโทษทางวินัยของผู้ต้องขัง และการเยียวยาผู้ต้องขังภายหลังเพิกถอนคำสั่งลงโทษ
12. ร่ า งกฎกระทรวงการดำเนิ น การกั บ สิ่ งของต้ อ งห้ า มตามมาตรา 73 ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก าร
ดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย พ.ศ. .... สาระสำคัญ ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และ
มาตรา 74 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ดำเนินการกับสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา 73 ในกรณีที่ไม่มีการดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย
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5. เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะไม่ปกติ พ.ศ. .... และร่ างหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการชดเชยค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ ป ระชาชนผู้ สุ จริ ต ซึ่ งได้ รั บ ความเสี ย หายจากการใช้ อ ำนาจของศู น ย์
อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวม 2 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การร่างระเบี ย บว่าด้ ว ยการกำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไข
ในการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการประกาศ
ภาวะไม่ปกติ พ.ศ. .... และร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้สุจริตซึ่งได้รับความ
เสี ย หายจากการใช้ อ ำนาจของศู น ย์ อ ำนวยการรั ก ษาผล ประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล รวม 2 ฉบั บ ตามที่
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงบประมาณไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างระเบียบและร่างหลักเกกณฑ์ ที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเสนอ
เป็ น การกำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขเพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ และเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ ซึ่งได้ รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีก ารประกาศภาวะไม่ปกติ และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ชดเชยค่าเสียหายแก่ประชาชนผู้สุจริตซึ่งได้รับความเสียหายจากการใช้อำนาจของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ ท างทะเล เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การชดเชยค่ า เสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งเหมาะสม ซึ่ ง เป็ น การดำเนิ น การตาม
พระราชบัญ ญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 มาตรา 39 ที่กำหนดให้คณะรัฐมนตรีกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับการชดเชยค่าเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ประชาชนผู้สุจริต อันเกิดจาก
การใช้อำนาจของศู น ย์ อำนวยการรั กษาผลประโยชน์ ของชาติ ท างทะเล และมาตรา 40 วร รคสอง ที่ กำหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดเจ็บป่วย เสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้ าที่ภ ายในพื้น ที่ที่มีการประกาศภาวะไม่ปกติ ให้ ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมาย
กำหนด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
สาระสำคัญของร่างระเบียบและร่างหลักเกณฑ์
1. ร่างระเบียบว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะไม่ปกติ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ
ดังนี้
1.1 กำหนดบทนิ ย ามคำว่า “เงิน ช่ ว ยเหลื อ ” “พื้ น ที่ ที่ มี ภ าวะไม่ ป กติ ” “ทุ พ พลภาพ”
“ผู้ได้รับผลกระทบ” “คณะอนุกรรมการ” และ “คณะอนุกรรมการภาค”
1.2 การได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ตามระเบียบนี้ ในกรณีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องเดียวกันอยู่แล้วตามกฎหมายอื่นหรือตามมติคณะรัฐมนตรี หาก
สิทธิประโยชน์ ที่ได้รับ น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ พ นักงานเจ้าหน้าที่ห รือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับ
เพิ่มขึ้นจนเต็มจำนวน
1.3 การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความเสียหาย
หรื อ ผลกระทบจากการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ภ ายในพื้ น ที่ ที่ มี ภ าวะไม่ ปกติ ให้ ศรชล. จ่ ายจากเงินงบประมาณของศูน ย์
อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
1.4 ให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความเสียหาย
หรือที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีภาวะไม่ปกติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.4.1 ผู้เสียชีวิต ไม่เกินคนละ 500,000 บาท
1.4.2 ผู้ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนต้องออกจากราชการ ไม่เกินคนละ 300,000
บาท
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200,000 บาท

1.4.3 ผู้ ได้ รั บ บาดเจ็ บ สาหั ส จนต้ อ งเสี ย อวั ย วะส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใด ไม่ เกิ น คนละ

1.4.4 ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่เกินคนละ 60,000 บาท
1.4.5 ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ถึงสาหัส ไม่เกินคนละ 10,000 บาท
1.4.6 ผู้เจ็บป่วย ไม่เกินคนละ 10,000 บาท
1.4.7 กรณี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับบาดเจ็บ และต่อมา
ปรากฏว่าได้ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บจนทุพพลภาพจนต้องออกจากราชการ ให้จ่ายเงินช่วยเหลื อเพิ่มขึ้น แต่รวมแล้วไม่
เกินอัตราที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1.4.1 และ 1.4.2
1.5 ให้ คณะอนุกรรมการหรือคณะอนุกรรมการภาคมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณา
การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีภาวะไม่ปกติ และในกรณีที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่เห็นด้วยกับคำ
วินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการภาค ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหาร ศรชล. เป็นที่สุด
2. ร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้สุจริตซึ่งได้รับความ
เสียหายจากการใช้อำนาจของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีสาระสำคัญดังนี้
2.1 กำหนดบทนิยามคำว่า “ผู้ ได้รับความเสียหาย” “ผู้ได้รับผลกระทบ” “ทุพพลภาพ”
และ “ทายาท”
2.2 การชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบตามประกาศนี้
ไม่เป็นการตัดสิทธิประโยชน์ที่ผู้นั้นได้รับตามกฎหมายอื่นหรือตามมติของคณะรัฐมนตรี
2.3 การให้ความช่วยเหลือชดเชยค่าเสียหายผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบนี้ ให้ใช้เงินจากงบประมาณของ ศรชล.
2.4 ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือชดเชยค่าเสียหายผู้ที่ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับ
ผลกระทบ หมายถึง
2.4.1 ค่าช่ว ยเหลื อเยียวยาในกรณี ที่ ผู้ ได้รับความเสี ยหายถึงแก่ความตายหรือ
ทุพพลภาพ รายละไม่เกิน 100,000 บาท
2.4.2 ค่าช่วยเหลือเยียวยาในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการส่งต่อเพื่อฟื้นฟูผู้พิการ
หรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และการติดตามเยี่ยมเยียน เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินรายละ 70,000 บาท
2.4.3 ค่าช่วยเหลือเยียวยาการขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ในระหว่างที่ไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ตามปกติ ไม่เกินกว่า 20 วัน รายละไม่เกิน 40,000 บาท
2.4.4 กรณีได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่ใช่กรณีตามข้อ 2.4.2 และข้อ 2.4.3 รายละไม่เกิน
20,000 บาท
2.4.5 ค่าช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายด้านทรัพย์สินตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
จริง แต่ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
2.4.6 ให้คณะกรรมการบริหาร ศรชล. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาค่าเสียหายให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือ
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ และในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ ได้ รั บ ผลกระทบไม่ เห็ น ด้ ว ย กั บ คำวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะอนุกรรมการ ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหาร ศรชล. เป็นที่สุด
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6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติอ นุ มั ติ ห ลั ก การร่างกฎกระทรวงกำหนดค่ าใช้ เขตทางหลวง พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตาม
ข้อสั งเกตของสำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา และให้ รับ ความเห็ น ของกระทรวงพลั งงานและสำนั กงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงนี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น กำหนด 60 วั น นั บ แต่ วั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
เป็นต้นไป
2. กำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน
เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
3. กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการใด ๆ ในเขตทางหลวงก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับที่
ไม่ได้ชำระค่าใช้เขตทางหลวง หรือได้ชำระค่าใช้เขตทางหลวง แต่ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้อ งมา
ชำระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตราที่กำหนด นับแต่วันที่กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป หากไม่นำมาชำระ
ภายในกำหนด ให้ผู้อำนวยการทางหลวงมีหนังสือเพิกถอนการอนุญาต
กำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน
ดังนี้
ลำดับ
ประเภท/ลักษณะ
ค่าใช้พื้นที่เขตทางหลวง
อัตรา
บาท/หน่วย/ปี
1. ป้ายบอกทาง
1.1 ป้ายชี้ทาง
7,000
บาท/ป้าย/ปี
1.2 ป้ายติดตั้งข้างทาง
11,000
บาท/ป้าย/ปี
1.3 ป้ายชนิดแขวนยื่น
45,000
บาท/ป้าย/ปี
1.4 ป้ายชนิดคร่อมผิวจราจร
124,000
บาท/ป้าย/ปี
2. สะพาน
1,600
บาท/ตารางเมตร/ปี
3. อุโมงค์
110
บาท/ตารางเมตร/ปี
4. ระบบราง
4.1 ระบบรางอยู่เหนือผิวดินขึ้นไป
1,600
บาท/ตารางเมตร/ปี
4.2 ระบบรางอยู่ใต้ผิวดินลงไป
110
บาท/ตารางเมตร/ปี
5. อุปกรณ์
5.1 อุปกรณ์ด้านยาวสุดยาวไม่เกิน 0.25 เมตร
10
บาท/หน่วยนับ/ปี
5.2 อุปกรณ์ด้านยาวสุดยาวมากกว่า 0.25 เมตร แต่ยาวไม่เกิน
100
บาท/หน่วยนับ/ปี
1.00 เมตร
5.3 อุปกรณ์ด้านยาวสุดยาวมากกว่า 1.00 เมตร
200
บาท/หน่วยนับ/ปี
6. อาคารหรือสิ่งอื่น ๆ
100
บาท/ตารางเมตร/ปี
7. การปักเสา
เสาสูงไม่เกิน 12 เมตร
30
บาท/ต้น/ปี
เสาสูงมากกว่า 12 เมตร แต่สูงไม่เกิน 16 เมตร
60
บาท/ต้น/ปี
เสาสูงมากกว่า 16 เมตร
200
บาท/ต้น/ปี
8. การพาดสาย
สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 40 มิลลิเมตร
80
บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี
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9.

10.

11.

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

160

บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี

310

บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี

10
20

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

40

บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี

400
600

บาท/กิโลเมตร/ปี
บาท/กิโลเมตร/ปี

800

บาท/กิโลเมตร/ปี

1,500

บาท/กิโลเมตร/ปี

3,600

บาท/กิโลเมตร/ปี

7,100

บาท/กิโลเมตร/ปี

7,100
10,600

บาท/กิโลเมตร/ปี
บาท/กิโลเมตร/ปี

14,200

บาท/กิโลเมตร/ปี

28,300

บาท/กิโลเมตร/ปี

70,700

บาท/กิโลเมตร/ปี

142,300

บาท/กิโลเมตร/ปี

300
500

บาท/กิโลเมตร/ปี
บาท/กิโลเมตร/ปี

900

บาท/กิโลเมตร/ปี

900
1,700

บาท/กิโลเมตร/ปี
บาท/กิโลเมตร/ปี

15
120 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 120 มิลลิเมตร
3,400
บาท/กิโลเมตร/ปี
12. การวางท่อร้อยสายไฟฟ้า
12.1 การวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ระดับผิวดิน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 25 มิลลิเมตร
100
บาท/กิโลเมตร/ปี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 25 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
200
บาท/กิโลเมตร/ปี
50 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 50 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
400
บาท/กิโลเมตร/ปี
100 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 100 มิลลิเมตร
800
บาท/กิโลเมตร/ปี
12.2 การวางท่อร้อยสายไฟฟ้าเหนือระดับผิวดิน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 25 มิลลิเมตร
400
บาท/กิโลเมตร/ปี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 25 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
800
บาท/กิโลเมตร/ปี
50 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 50 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
1,500
บาท/กิโลเมตร/ปี
100 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 100 มิลลิเมตร
2,900
บาท/กิโลเมตร/ปี
13. การวางท่อเชื้อเพลิงใต้ระดับผิวดิน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร
800
บาท/กิโลเมตร/ปี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 100 มิลลิเมตร แต่ไม่
1,100
บาท/กิโลเมตร/ปี
เกิน 150 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่
1,500
บาท/กิโลเมตร/ปี
เกิน 200 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 200 มิลลิเมตร แต่ไม่
2,900
บาท/กิโลเมตร/ปี
เกิน 400 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 400 มิลลิเมตร แต่ไม่
7,100
บาท/กิโลเมตร/ปี
เกิน 1,000 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร
14,200
บาท/กิโลเมตร/ปี
14. อาคารหรืออุปกรณ์
100
บาท/ตารางเมตร/ปี
หมายเหตุ
1. ในการคิดค่าใช้เขตทางหลวง เศษของตารางเมตร เมตร หรือกิโลเมตร ให้ถือเป็นหน่วยเต็ม
2. การจัดเก็บค่าใช้เขตทางหลวงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
2.1 กิจกรรมเพื่ อประโยชน์ส าธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บริการ
สาธารณะแก่ป ระชาชนโดยทั่วไป ซึ่ งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ห รือใช้บริการได้โดยไม่ถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้
บริการ ให้ชำระค่าใช้เขตทางหลวงในอัตรา 500 บาท ต่อการอนุญาต 1 ครั้ง
2.2 กิจกรรมเพื่อให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน หมายถึง กิจกรรมที่ให้บริการสาธารณะ
ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้บริการได้โดยถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการให้จัดเก็บร้อยละ 50 ของอัตราที่
กำหนด
2.3 กิ จ กรรมเพื่ อ มุ่ งหวั ง ประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ แ สวงหากำไรหรื อ
เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ขออนุญาต ให้จัดเก็บตามอัตราที่กำหนด
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3. กิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ให้ชำระค่าใช้เขตทางหลวงในอัตรา
500 บาท ต่อการอนุญาต 1 ครั้ง
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ด
คน (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
คค. เสนอว่า
1. กรมการขนส่ งทางบกได้ จั ด ประชุ ม เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 9 เมษายน 2563 เพื่ อพิ จ ารณา
ทบทวนการขยายอายุร ถยนต์ รับ จ้ า ง (รถแท็ กซี่ ) จาก 9 ปี เป็ น 12 ปี โดยมี อธิบ ดีกรมการขนส่ งทางบกเป็ น
ประธาน พิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และได้นำร่างกฎกระทรวงที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ สำนักงาน
สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ให้ ค วามเห็ น และข้อ เสนอแนะ ต่อ มา สศช. เห็ น ชอบร่า ง
กฎกระทรวงที่ปรับปรุงแล้ว เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ
การต่ออายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้างให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่ารถยนต์รับจ้างที่จะได้
ต่ออายุการใช้งานได้ตามเกณฑ์การตรวจสภาพทั้งด้านความปลอดภัยและมลพิษไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และ
เห็นควรติดตามและประเมินผลการขยายอายุการใช้งานรถยนต์รับจ้างจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ในกรณีที่เห็นว่าไม่มี
ความจำเป็นหรืออาจจะไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒ นาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองก็เห็นสมควรให้
ทบทวนกฎกระทรวงดังกล่ าวต่อ ไป สำหรับ ทส. ไม่ ขั ดข้ อง และเห็ น ว่า คค. ควรจั ดทำเกณฑ์ แ ละความถี่ ใ น
การตรวจสภาพรถเพื่ อป้องกัน มลพิ ษ จากไอเสียรถแท็กซี่ ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 9 ปี รวมถึงเกณฑ์ การ
พิจารณามิให้มีการดัดแปลงชิ้นส่วนรถซึ่งทำให้ค่ามลพิษเพิ่มมากขึ้น
2. ดังนั้น เพื่อเป็น การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างจากผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และสอดคล้องกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารซึ่งมีอุปกรณ์อื่นที่มีระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถที่สามารถนำมาใช้แทนเครื่อง
บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาและค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเครื่อง
บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง จึงควรกำหนดให้อุปกรณ์
อื่นที่มีระบบหรือเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาใช้ในรถยนต์รับจ้างได้ด้วย และกำหนดให้รถยนต์รับจ้างที่ครบอายุการ
ใช้งาน 9 ปี หากมีการปรับปรุงสภาพรถและผ่านการตรวจสภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถใช้งานเป็น
รถยนต์รับจ้างต่อไปอีกไม่เกิน 12 ปีนับแต่วันจดทะบียนครั้งแรก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของรถและผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาเพื่อดำเนินการ
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กำหนดเพิ่มเติมให้รถยนต์รับจ้างใช้อุปกรณ์อื่นที่มีระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถที่สามารถ
ทำงานได้เช่นเดียวกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่สามารถส่งข้อมูลตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดได้
เพื่อรองรับระบบและเทคโนโลยีติดตามที่มีการพัฒนามากขึ้น และเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์
รับจ้างเลือกใช้แทน เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
2. ขยายอายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้างจาก 9 ปีเป็น 12 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์
รับจ้างที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
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สามารถใช้งานรถยนต์รับจ้างได้ยาวนานขึ้น โดยผ่านการตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
ทั้งนี้ เป็นการขยายอายุรถยนต์รับจ้างสำหรับรถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้
บังคับ
เศรษฐกิจ - สังคม
8. เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมออกแบบ
เบื้ อ งต้ น ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และวิ เ คราะห์ รู ป แบบโมเดลการพั ฒ นาการลงทุ น ( Business
Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการ
พัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ในลักษณะก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 ในวงเงิน 68,044,000 บาท ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นกรณีเฉพาะราย สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เร่ง
ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างเคร่งครัดเท่าที่ จำเป็น และขอทำ
ความตกลงกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอน ส่วนงบประมาณที่เหลือ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566 โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรปรับหรือจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ หรื อ ใช้ จ่ า ยจากงบกลาง รายการเงิ น สำรองจ่ ายเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จำเป็ น
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่กรณีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ
สำนักงบประมาณ
สาระสำคัญของเรื่อง
กระทรวงคมนาคม (คค.) รายงานว่า
1. เพื่อให้การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เป็นรูปธรรมมากขึ้น คค.
(สนข.) ได้เสนอร่างขอบเขตโดยละเอียดของค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง
อ่าวไทยและอัน ดามัน และต่อมาสำนั กงบประมาณ (สงป.) ได้แจ้งว่า นายกรัฐ มนตรีได้เห็ นชอบให้ คค. (สนข.)
ดำเนิ น การจ้างที่ป รึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมฯ ระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน ในวงเงิน 68.044 ล้ านบาท
เบิกจ่ายในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 17.011 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 51.033
ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566 ต่อไป ทั้งนี้ คค (สนข.) จะต้อง
นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 42
2. ร่างขอบเขตโดยละเอียดของค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมฯ มีรายละเอียดสรุปได้
ดังนี้
2.1 ขอบเขตงาน
เป็ น การศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒ นาระบบโลจิส ติกส์ ของการขนส่ ง
สินค้าที่เชื่อมโยงสองฝั่งทะเล (อ่าวไทย – อันดามัน) การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน การศึกษาปริมาณการค้าโลกและสำรวจความต้องการ
ขนส่งสินค้าในระดับมหภาคที่พาดผ่านพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาโครงการ
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พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน การวิเคราะห์จัดทำรูปแบบโมเดล
การพั ฒ นาการลงทุ น (Business Development Model) การออกแบบรายละเอี ย ดโครงสร้างพื้ น ฐานด้ านการ
คมนาคมขนส่ ง และการจั ดทำรายงานการให้ เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership : PPP) ร่วมทั้งการ
วิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มในระดับ รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม (Environmental Impact
Assessment : EIA) ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
2.2 แผนดำเนินงาน
คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน
กำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2566
2.3 แผนการใช้จ่ายเงิน วงเงินรวม 68.044 ล้านบาท แบ่งเป็น
2.3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 17.011 ล้านบาท
2.3.2 ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566 จำนวน
51.033 ล้ านบาท (แบ่ งเป็ น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10.2066 ล้ านบาท
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 20.4132 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 20.4132 ล้านบาท)
2.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ
2.4.1 โครงสร้ างพื้ น ฐานด้ านคมนาคมขนส่ งในพื้ น ที่ ระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคใต้ จ ะได้ รั บ
การพัฒนาเพิ่มศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
2.4.2 มีรูปแบบโมเดลการพัฒนาและการลงทุนที่เหมาะสมกับการพัฒนาโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
9. เรื่อง ขอยกเว้น หลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญ าตและการอนุญาตทำประโยชน์ใน
เขตป่า พ.ศ. 2558 ให้แก่บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็ น ชอบตามที่กระทรวงพลั งงาน (พน.) เสนอให้ ยกเว้นหลั กเกณฑ์ ตามข้อ 7
(2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 แก่บริษัท อพิโก้ (โคราช)
จำกัด ผู้ รั บ สั มปทานปิ โตรเลี ย มเลขที่ 9/2546/66 เพื่ อให้ บริษั ทฯ สามารถเป็น ผู้ ยื่น ขออนุญ าตทำประโยชน์ ใน
เขตป่าเพื่อการสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยปิโตรเลียมต่อกรมป่าไม้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ
ให้ พน. รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
สาระสำคัญของเรื่อง
เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (29 กรกฎาคม 2546) อนุมัติให้สั มปทานปิโตรเลียมแก่ บริษัท นิวคอสตอล
(ประเทศไทย) จำกัด สำหรับแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 และ L27/43 โดยกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการ
ออกสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 9/2546/66 เพื่อสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2546 และต่อ มาคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ (14 กุ มภาพั น ธ์ 2549) อนุ มัติ ให้ บ ริษั ท นิ ว คอสตอล (ประเทศไทย) จำกั ด
โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะตามสัมปทานปิโตรเลียมทั้งหมดของสัมปทานรวม 2 แปลงสำรวจ ให้แก่บริษัท อพิโก้
(โคราช) จำกัด เป็นผู้รับสัมปทานแต่เพียงผู้เดียว โดยในปัจจุบันบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจ
ปิโตรเลี ยมในพื้นที่สัมปทานครบถ้วนตามข้อผู กพันที่มีต่อรัฐในช่วงระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียมแล้ ว และได้เข้าสู่
ช่วงระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม 20 ปี ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการดำเนินการผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทานดังกล่าวแต่อย่างใด
เนื่องจากจะต้องขออนุญาตทำประโยชน์ ในเขตป่าเพื่อการสำรวจปิโตรเลี ยม การผลิตปิโตรเลี ยม การเก็บรักษา
การขนส่ง หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมก่อน
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บริ ษั ท อพิ โก้ (โคราช) จำกั ด ผู้ รับ สั ม ปทานปิ โตรเลี ย มเลขที่ 9/2546/66 แปลงสำรวจบนบก
หมายเลข L15/43 ประสงค์ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อการสำรวจปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม การเก็บ
รัก ษา การขนส่ ง หรื อ กิ จ การอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การสำรวจหรื อ ผลิ ต ปิ โตรเลี ย มตามกฎหมายว่า ด้ ว ยปิ โตรเลี ย ม
แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงฯ ดังนี้
กฎกระทรวงฯ
บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด
บริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กรณี ผู้ ขออนุ ญ าตเป็ น นิ ติบุ ค คลซึ่งไม่ ใช่ ห น่ ว ยงาน เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง
ของรัฐ นิติบุคคลนั้นต้องจดทะเบียนในประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศ
ไทย
ขอยกเว้นหลักเกณฑ์
ผู้ ขออนุ ญ าตที่ เป็ น นิ ติบุ คคลต้องไม่มีวัตถุป ระสงค์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นนิติบุคคลต่างด้าวทั้งหมด
เพื่ อ ประโยชน์ ของคนต่ างด้าวโดยเฉพาะหรื อ เป็ น (ร้อยละ 100)
ส่วนใหญ่
ในกรณีที่นิติบุคคลนั้นมีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้ ผู้ถือหุ้ นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา
ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ เป็ น หุ้ น ส่ ว นของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ต้ อ งมี และบุคคลธรรมดาสัญชาติอเมริกัน
สัญชาติไทยเกินสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้เป็ น หุ้ น ส่ว น โดยต้องถือหุ้ น เกิน กว่าครึ่งหนึ่ งของ
จำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิ ติบุคคลที่ขออนุญาตต้องมี กรรมการของบริษั ท มี 3 คน โดยกำหนดเงื่อ นไข
คุณ สมบั ติ และไม่ มีลั กษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 7 (1) จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ
คื อ เป็ น บุ ค คลธรรมดาที่ มี อ ายุ ไ ม่ ต่ ำ กว่ า ยี่ สิ บ ปี กรรมการหนึ่ ง คนลงลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตรา
บริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย มีสัญชาติ สำคั ญ ของบริ ษั ท โดยเป็ น ผู้ มี สั ญ ชาติ ไทย 2 ราย
ไทย ไม่ เป็ น คนไร้ ค วามสามารถหรื อ คนเสมื อ นไร้ อายุ 44 และ 46 ปี และสัญชาติอินโดนีเซีย 1 ราย
ความสามารถ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
อายุ 59 ปี
บริษัทฯ จึงยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)
เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ตามที่กฎกระทรวงกำหนดได้ ในกรณีที่เห็นว่าการอนุญาต
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
แล้ ว เห็ น ชอบให้ ก ระทรวงพลั งงานนำเสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณายกเว้ น หลั ก เกณฑ์ ต ามข้ อ 7 (2) แห่ ง
กฎกระทรวงการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ให้ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด
สามารถเป็นผู้ยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าต่อกรมป่าไม้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้
บริษัทฯ ผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวงฯ ก่อนที่จะดำเนินการในพื้นที่
ป่าและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
10. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
เครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอให้ กษ. โดยกร ม
ชลประทานใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 284.86 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความ
พร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย และให้ กษ. (กรมชลประทาน) รับความเห็ นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
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สาระสำคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า
1. ปั จ จุ บั น กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลที่ใช้เพื่ อแก้ไขและบรรเทาปัญ หาอุทกภั ยไม่เพียงพอ
ต่อ การใช้ งานในภาวะวิก ฤติ และส่ ว นใหญ่ เป็ น เครื่อ งจั ก รกลที่ มี ส ภาพเก่ ามาก ใช้ เทคโนโลยี ไม่ ทั น สมั ย ดั งนั้ น
กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องจั กรกลทดแทนให้เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจของกรมชลประทาน
รวมทั้งเป็นการดำเนิ นงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหา ทั้งการพัฒ นาแหล่งน้ำ การป้องกันบรรเทาอุทกภัยตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ
ของประเทศ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กษ. (กรมชลประทาน) ได้ขอให้สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรกลดังกล่าว รวม 4 รายการ จำนวน 206 เครื่อง/คัน/ลำ วงเงิน 979.39 ล้านบาท
ซึ่ง สงป. แจ้ งว่า นายกรั ฐมนตรี เห็น ความจำเป็น ในการจัดหาเครื่ องจั กรกลดังกล่า ว รวม 3 รายการ จำนวน
61 เครื่อง/คัน/ลำ ในวงเงิน 327.36 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมโดยให้
เพียงพอเป็นระยะ ๆ ทั้งแก้ปัญหาน้ำท่ว มและภัยแล้งตามงบประมาณที่มีอยู่ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรื อ จำเป็ น จำนวน 284.86 ล้ า นบาท และส่ ว นที่ เหลื อ อี ก จำนวน 42.50 ล้ า นบาท ให้ พิ จ ารณาปรั บ แผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากโครงการ/รายการที่ดำเนินการ
บรรวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะ
ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในลักษณะของการโอน/เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามขั้นตอน
ต่อไป สรุปได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทรายการ
จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย
งบประมาณ
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
44
284.86
หรือจำเป็น
1) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่
39 เครื่อง
123.00
1 .1 ) เค รื่ อ งสู บ น้ ำช นิ ด ห อ ย โข่ งขั บ ด้ ว ย 15 เครื่อง*
2.50
37.50
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
1 .2 ) เค รื่ อ งสู บ น้ ำช นิ ด ห อ ย โข่ งขั บ ด้ ว ย
3 เครื่อง
2.95
8.85
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
1.3) เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์
21 เครื่อง
3.65
76.65
ดีเซลขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
2) รถปั้ น จั่ น ล้ อ ยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain
3 คัน
48.96
146.98
Crane)
3) เรื อ ขุ ด ชนิ ด ปู ตั ก แบบแบคโฮลงโป๊ ะ ขนาดไม่
2 ลำ
7.49
14.98
น้อยกว่า 130 แรงม้า
ปรั บ แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
17
2.5
42.50
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 17 เครื่อง*
2.5
42.50
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
รวมทั้งสิ้น
61
327.36
หมายเหตุ : * นายกรัฐมนตรีอนุมัติเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า
8 นิ้ว จำนวน 32 เครื่อง อย่างไรก็ตาม กษ. ได้เสนอขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
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ในครั้งนี้ จำนวน 15 เครื่อง ส่วนอีก 17 เครื่อง จะปรับแผนการปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
11. เรื่อง การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็ นชอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ าพในการปฏิบัติ
ราชการ (แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยไม่ต้องนำผลการดำเนินงานของ
ส่วนราชการมาประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
2. เห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรั บความเห็นของส่วนราชการไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
สำนักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า ในคราวประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ 2 ข้อ ดังนี้
1. เห็ น ชอบการปรั บ แนวทางการประเมิ น ส่ว นราชการฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เนื่องจากการปรับรายละเอียดของตัวชี้วัด เป็นการคาดการณ์ผลการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งยังมีความ
ไม่ แ น่ น อนและไม่ ส ะท้ อ นกั บ ผลการปฏิ บั ติ งานที่ จะเกิด ขึ้ น จริง รวมทั้ งไม่ ส ามารถใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของส่วนราชการได้หากเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในระยะที่สองหรือเกิดสภาวะวิกฤต
อื่น ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างไปจากแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม 2563
ดังนี้
แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ
แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
ตามมติ ก.พ.ร. ครั้งที่ 3/2563
ไม่นำผลการดำเนินงานของส่วนราชการมา
ประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการฯ โดย
1. ให้ส่วนราชการสามารถปรับรายละเอียดหรือ
1. ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานตาม
ยกเลิกตัวชี้วัดเดิมตามภารกิจหลักที่ได้รับผลกระทบ ตัวชี้วัดเดิมเพื่อใช้ในการติดตาม (monitoring) แต่
จากโรค COVID – 19
จะไม่นำมาประเมินผล
2. ให้ส่วนราชการเสนอตัวชี้วดั ใหม่ในการแก้ไข
2. ให้ส่วนราชการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการ
ปัญหาหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ผลกระทบและการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
COVID – 19
3. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. สรุปบทเรียนในการบริหาร
จัดการผลกระทบในภาพรวมของส่วนราชการเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารงานและให้บริการ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หาก
เกิดสภาวะวิกฤตในอนาคต
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2. เห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
เป็นการนำองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบเดิมตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (6 พฤศจิกายน 2561) ไว้ มาจัด
กลุ่มและจำแนกเป็น 2 องค์ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 กรอบการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
1. การประเมินประสิทธิผลการ
1.1 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของ
ดำเนินงาน (Performance Base) รัฐบาลมติคณะรัฐมนตรี หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
น้ำหนักร้อยละ 70 จำนวน 3 – 5 (Agenda KPI)
ตัวชี้วัด
1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (บังคับส่วน
ราชการระดับกรม)
1.3 ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่เป็นการบูรณาการการ
ดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs)
1.4 ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตาม
หน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจใน
พื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI / Area
KPI)
2. การประเมินศักยภาพในการ
ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
ดำเนินงาน (Potential Base)
2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ 15) เช่น การ
น้ำหนักร้อยละ 30 จำนวน 1
พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) และการเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด
และแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) เป็นต้น
2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
(Public Sector Management Quality Award – PMQA 4.0)
(น้ำหนักร้อยละ 15)
2.2 เกณฑ์การประเมิน จะพิจารณาจากคะแนนในภาพรวมโดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับผลการดำเนินงาน
คะแนนผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
1. ระดับคุณภาพ
90.00 – 100.00
2. ระดับมาตรฐาน
-ชั้นสูง
75.00 – 89.99
-ชั้นต้น
60.00 – 74.99
3. ระดับต้องปรับปรุง
ต่ำกว่า 60.00
2.3 รอบระยะเวลาการประเมิน : 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี (ปีละ 1 ครั้ง)
2.4 กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน : ส่วนราชการและจังหวัด (สำหรับส่วนราชการสังกัด
กระทรวงกลาโหม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้นำแนว
ทางการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมิน
ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ)
2.5 ผู้ ทำหน้า ที่ ในการประเมิน : เลขาธิการคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการเป็ นผู้
ประเมินส่วนราชการ (ฝ่ายบริหาร) และจังหวัดในเบื้องต้น แล้วรายงานผลการประเมินต่อรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรี
ช่วยว่าการของหน่วยงาน และรายงานนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรีต่อไป
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12. เรื่อง ขออนุมัติแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการของแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร รวม 5 ด้าน ระยะเวลา
ดำเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2563 - 2572) รวมจำนวน 62 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,445.22 ล้านบาท
โดยให้เร่งรัดดำเนินการแผนงานระยะเร่งด่วนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. มอบหมายให้จังหวัดสกลนครและกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พัฒนาหนองหารบริเวณเหนือหนองหารและพื้นที่ต้นน้ำ
3. มอบหมายให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำในหนองหาร
4. มอบหมายให้ สทนช. ร่ว มกับ สำนักงบประมาณ (สงป.) เป็นหน่ว ยงานหลั กในการพิจ ารณา
จัดลำดับความสำคัญของโครงการในแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนครต่อไป
5. มอบหมายให้ สทนช. ร่วมกับจังหวัดสกลนครติดตามและขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนอง
หาร จังหวัดสกลนคร ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 อย่างเคร่งครัด
สาระสำคัญของเรื่อง
สทนช. รายงานว่า
1. มท. โดยจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการแผนหลักการพัฒนาหนอง
หาร จังหวัดสกลนคร เสนอ กนช. เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาหนองหารที่จะดำเนินการในระยะต่อไป ซึ่ง กนช. ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแผนหลักการพัฒนาหนองหารจังหวัด
สกลนคร ปี 2563 – 2572 จำนวน 5 ด้าน 65 โครงการ วงเงินรวม 7,445.22 ล้านบาท และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนิน การตามแผนระยะเร่งด่วน ปี 2563 – 2565 โดยเตรียมความพร้อมให้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้จังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ กนช. และข้อสั่ งการเพิ่มเติมของประธาน กนช. (พลเอก ประวิตร วงษ์
สุวรรณ) ไปดำเนินการ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งต่อมาจังหวัดสกลนครได้ปรับปรุงแผนงาน/
โครงการฯ เป็นจำนวน 62 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม 7,445.22 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุง
แผนปฏิบัติเร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2563 - 2565) โดยปรับรวมรายการเพื่อให้เกิดความชัดเจนและลดความซ้ำซ้อนในการ
ดำเนินงาน รวมทั้งปรับปรุงรายการตามข้อเสนอและข้อห่วงใยในคราวตรวจราชการในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่ง กนช. ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้
มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
2. แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
2.1 สภาพปัญหาของพื้นที่บึงหนองหาร พบว่ามีปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับราษฎรที่
เกี่ยวเนื่ องกับ ปั ญ หาแนวเขตหนองหาร คือ การออกเอกสารสิ ท ธิการถือครองที่ ดินที่อยู่ในแนวเขตตามพระราช
กฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในบริเวณหนองหาร พ.ศ. 2484 และปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ เช่น ปัญหาน้ำท่วมขัง
เนื่องจากการตื้นเขินของหนองหารและปัญหาการขาดแคลนน้ำเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น
2.2 รายละเอียดของแผนหลั กการพัฒ นาหนองหาร ประกอบไปด้วย 5 ด้ าน 62 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,445.22 ล้านบาท สรุปได้ ดังนี้
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเร่งด่วน
ระยะปานกลาง – ยาว งบประมาณรวม
ด้าน/เป้าหมาย
(ล้านบาท)
ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ปี พ.ศ. 2566 - 2572
1. แผนด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 7 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ. 2564 - 2570
เป้าหมาย : การจัดหาน้ำสะอาด จ ำ น ว น 6 โค ร งก า ร จำนวน 1 โครงการ
293.32
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เพื่ อ อุ ป โภคบริ โภคให้ แ ก่ ชุ ม ชน วงเงิ น 4.92 ล้ า นบาท วงเงิ น 288.40 ล้ า น
ครบ ทุ ก ห มู่ บ้ าน ชุ ม ชนเมื อ ง เช่ น โครงการขยายเขต บาท ได้ แ ก่ โครงการ
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วสำคัญ และพื้ น ที่ จำหน่ า ยน้ ำ บ้ า นดอน ก่อสร้างปรับปรุงขยาย
เศรษฐกิจพิเศษ การจัดหาแหล่ ง เชีย งคูณ หมู่ที่ 5 ตำบล ก า ร ป ร ะ ป า ส่ ว น
น้ำสำรองในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เชี ย งเครื อ อำเภอเมื อ ง ภูมิภาค สาขาสกลนคร
รวมทั้งการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง จังหวัดสกลนคร เป็นต้น อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
ในพื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนแหล่ง
สกลนคร
น้ำต้นทุน
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : การประปาส่วนภูมิภาค
2. แผนด้ านการสร้างความมั่น คงของน้ำภาคการผลิต 2 โครงการ รวมระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ.
2564 – 2569
เป้ า หมาย : การพั ฒ นาเพื่ อเพิ่ ม - จำนวน 2 โครงการ เป็ น โครงการต่ อ เนื่ อ ง
1,064.62
การใช้ป ระโยชน์ให้ เต็มศักยภาพ วงเงิน 166.66 ล้านบาท จ า ก ร ะ ย ะ เร่ ง ด่ ว น
ข อ ง ป ริ ม า ณ น้ ำ ที่ ส า ม า ร ถ ได้แก่ 1) โครงการศึกษา จำนวน 2 โครงการ
สนั บ สนุ น ได้ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ สำรวจออกแบบรายการ วงเงิ น 897.96 ล้ า น
การใช้น้ ำ และการเข้าถึงการใช้ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วย บาท
ประโยชน์จากน้ำในหนองหาร
ไฟฟ้ าพร้ อมระบบส่ งน้ ำ
รอบหนองหาร และ 2)
โครงการก่ อ สร้างสถานี
สู บ น้ ำ ด้ ว ยไฟฟ้ า พร้ อ ม
ระบบส่ ง น้ ำ รอบหนอง
หาร จำนวน 32 แห่ง
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : กรมชลประทาน
3. แผนด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 15 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ. 2563 - 2569
เป้ า หมาย : เพื่ อ การบรรเทา - จำนวน 7 โครงการ - จำนวน 6 โครงการ
1,591.24
อุ ท กภั ย ทั้ งระบ บ ลุ่ ม น้ ำ โดย วงเงิน 440.04 ล้านบาท วงเงิน 1,151.20 ล้ าน
พิ จ ารณาความเหมาะสมในการ เช่ น โค รงก ารศึ ก ษ า บาท เช่ น โครงการ
บรรเทาอุ ท กภั ย ตั้ ง แต่ ต้ น น้ ำ ถึ ง บรรเทาอุ ท กภั ยและภั ย สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ท้ายน้ำ รวมทั้งความจำเป็นที่ต้อง แล้งลุ่มน้ำหนองหาร ลุ่ม ริม แม่ น้ ำพุ ง บ้ านทาม
บริหารน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ น้ ำพุ ง แ ล ะ ลุ่ ม น้ ำก่ ำ ไฮ ต ำ บ ล ม่ ว ง ล า ย
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
โครงการปรั บ ปรุ ง พนั ง อำเภอเมื อ งสกลนคร
กั้ น น้ ำ อาคารประกอบ จั งหวั ด สกลนคร เป็ น
และ ก่ อ สร้ า งแก้ ม ลิ ง ต้น
เป็นต้น
- จำนวน 1 โครงการ
- จำนวน 1 โครงการ ไม่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร
ขอรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแล้ว
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง
4. แผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 23 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ.
2563 – 2570
เป้าหมาย : บำบัดน้ำเสียที่ไหลลง จ ำ น ว น 9 โค ร งก า ร เป็นโครงการระยะปาน
4,328.89
หนองหาร และการควบคุมวัชพืช วงเงิน 661.99 ล้านบาท กลาง – ยาว จำนวน
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ไม่ให้กระทบคุณภาพน้ำในหนอง
หาร เพื่อให้คุณภาพน้ำเหมาะสม
ต่อการใช้เพื่ออุปโภคบริโภค เป็น
แหล่ ง บำรุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ ำ และมี
ระบบนิเวศที่ดี

เช่น โครงการสนับ สนุ น
ให้ มี ก ารบำบั ด น้ ำ เสี ย
ระดับครัวเรือน โครงการ
กำจั ด วั ช พื ช ลอยน้ ำ ใน
ห นองห าร ระยะที่ 1
เป็นต้น

14 โครงการ วงเงิ น
3,666.90 ล้ า นบาท
แ ล ะ เป็ น โค ร ง ก า ร
ต่อเนื่องจากระยะเวลา
เร่ งด่ ว น จ ำ น ว น 4
โ ค ร ง ก า ร เ ช่ น
โค รงก าร อ อ ก แ บ บ
รายละเอี ย ดเพื่ อขุ ด
ล อ ก ต ะ ก อ น ดิ น ใน
หนองหาร เป็นต้น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เทศบาลนคร
สกลนคร เทศบาลตำบลท่าแร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และกรมประมง
5. แผนด้านการบริหารจัดการ 15 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ. 2564 - 2572
เป้ า ห ม า ย : มี อ ง ค์ ก ร แ ล ะ จำนวน 10 โครงการ - จำนวน 3 โครงการ
167.15
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ วงเงิน 62.20 ล้ านบาท วงเงิ น 104.95 ล้ า น
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและ เช่น การจั ดทำทะเบี ย น บาท และเป็นโครงการ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้ ข้อ มู ล และพั ฒ นาระบบ ต่อเนื่องจากระยะเวลา
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เร่ งด่ ว น จ ำ น ว น 8
ประชาสั ม พั น ธ์ และการมี ส่ ว น ของแหล่ งกำเนิ ด มลพิ ษ โครงการ เช่ น แผน
ร่วมของชุมชนในการดูแลหนอง ในพื้นที่หนองหาร การมี งานวิจัยผลกระทบของ
ห า ร แ ล ะ ก าร พั ฒ น าร ะ บ บ ส่ ว นร่ ว มในการสำรวจ การขุ ด ลอกต่ อ ระบบ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ นิเวศในหนองหาร เป็น
ทิ้งลงหนองหาร เป็นต้น ต้น
- จำนวน 2 โครงการ
ไ ม่ ข อ รั บ จั ด ส ร ร
งบประมาณ
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบ : สำนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สกลนคร สำนั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
หมายเหตุ : ในระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีแล้ว ปี พ.ศ. 2564 – 2565 ได้เสนอ
บรรจุ เข้ าแผนเพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณประจำปี และตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2566 จะเสนอขอรั บ การจั ด สรร
งบประมาณประจำปีเพื่อดำเนินการต่อไป
13. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ (คกง.) ในคราวประชุ มครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอดังนี้
1. รับทราบผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา
การ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) พร้ อมทั้ง
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มอบหมายให้ อว. และ สทบ. เร่งดำเนินการตามข้อสังเกตและมติ คกง. และ เสนอโครงการฯ ให้ คกง. พิจารณาอีก
ครั้งหนึ่งตามขั้นตอนต่อไป
2. อนุ มัติ โครงการยกระดั บ แปลงใหญ่ ด้ว ยเกษตรสมัย ใหม่ และเชื่ อมโยงตลาดของกรมส่ งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กรอบวงเงิ นรวม 13,904.50 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้
แผนงานที่ 3.1 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสั งคมที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
(พระราชกำหนดฯ) พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งพิจารณากำหนดแนวทางการอำนวยความสะดวก
แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคลตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการภายใต้รูปแบบที่กำหนดไว้ พร้อมทั้ง
รับความเห็น และข้อสังเกตของ คกง. ไปดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ดำเนินการดังนี้
2.1 ดำเนิ น โครงการให้ เป็ น ไปตามหลั ก การทั้ ง 8 ข้อ ของ คกง. (มติ ค ณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วันที่
8 กรกฎาคม 2563) โดยเฉพาะในประเด็นการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ที่ต้องดำเนินการประมาณค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
2.2 จัดทำประมาณการความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือนเพื่อให้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(สบน.) สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ของภาครัฐ
2.3 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้รวมถึงปัญหาอุปสรรค
โดยจัดส่งให้ สบน. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง (กค.) กำหนด ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
2.4 ประสานกับ กค. ในการรายงานขีดความสามารถในการชำระคืนหนี้เงิน กู้ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย
3. อนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขยายระยะเวลาการดำเนิน
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จากเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเดือนกันยายน 2563 ตามที่ พม. เสนอ พร้อมทั้งรับความเห็นและ
ข้อสังเกตของ คกง. ไปดำเนินการต่อไป
4. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปรับปรุ งรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพิ่มความถี่การพักค้าง และกระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มศักยภาพ ดึงกลุ่มผู้มีกำลัง
ซื้อ เช่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ออกเดินทางท่องเที่ยวตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (กก.) เสนอ
5. รับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ของกรมหม่อนไหม กษ.
พร้อมทั้งเห็นควรให้กรมหม่อนไหมใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามขั้นตอนต่อไป
14. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดการเงินเพื่อ
แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการ
ของส่ ว นราชการ รั ฐวิส าหกิ จ หรือหน่ วยงานของรัฐ เพื่ อป้ องกัน การทุ จริตตามมาตรา 32 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่ อป้ องกั น การทุจ ริตในการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้ อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ)
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2. ข้อเสนอแนะเพื่ อ ป้ อ งกัน การทุ จริต ในการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดการรัก ษา
เสถีย รภาพของระบบการเงิน และความมั่น คงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินฯ)
3. ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตต่อการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2563
(พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินฯ)
ทั้ งนี้ สำนั ก งานคณะกรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ (สำนั ก งาน ป.ป.ช.)
จะดำเนิน การเฝ้ าระวังการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการตามพระราชกำหนด
ดังกล่าวที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า
1. ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดฯ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินฯ (2) พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินฯ และ (3) พระราชกำหนดการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินฯ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1.9 ล้านล้านบาท ต่อมาได้มีนักวิชาการ สื่อมวลชน ที่ประชุม
สภาผู้ แทนราษฎรและที่ป ระชุมวุฒิ ส ภาแสดงความคิดเห็ นและข้อห่ วงใยต่อการดำเนิน การตามพระราชกำหนด
ดังกล่ าว ซึ่งอาจก่อให้ เกิดการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า หรือไม่เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของพระราช
กำหนดฯ รวมทั้งอาจเกิดการทุจริตจากการดำเนินตามแผนงาน/โครงการได้
2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น ประกอบกับข้อมูลที่ได้ จากการศึกษา
เบื้องต้นของเจ้าหน้ าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า ภายหลังที่พระราชกำหนดดังกล่ าวมีผลบังคับใช้
คาดว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะเร่งดำเนินการเสนอโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมได้ทันท่วงที จึงอาจเร่งดำเนินการทำให้การพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการไม่รอบคอบ
เท่าที่ควร และอาจมีการยกเว้นกฎระเบียบบางประการอันอาจนำไปสู่ช่องทางในการทุจริตได้
3. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุ ม ครั้ งที่ 70/2563 เมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2563 ได้
พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชกำหนดจำนวน 3 ฉบับ แล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน
หลักการของ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณี ศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดการเงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้นำข้อสังเกตของที่ประชุมฯ ไปปรับแก้ไขเพิ่มเติม
แล้ ว เสนอให้ ป ระธานกรรมการ ป.ป.ช. เสนอต่อคณะรัฐ มนตรีพิ จารณาตามนั ยมาตรา 32 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยรายละเอียดของข้อเสนอแนะฯ
สรุปได้ ดังนี้
3.1 พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ
3.1.1 ควรกำหนดมาตรการเสริ มในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการ
ดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ (ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีฯ) เช่น หมวด 2 ของระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีฯ การเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติ
โครงการ ควรกำหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จั ด ทำโครงการเพื่ อ ขอใช้ จ่ ายเงิน กู้ ต ามพระราชกำหนดให้ อ ำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินฯ จะต้องมีการวางกระบวนการ/กิจกรรม รวมทั้งการประเมินเพื่อลดความเสี่ย งและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นไว้ในโครงการที่จะเสนอด้วย โดยนำข้อกำหนดตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อ
การทุจริตเชิงนโยบายนำมาปรั บประยุกต์ใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ หากโครงการที่
ไม่มีกระบวการที่ว่าไว้นี้ ผู้มีอำนาจพิจารณาในแต่ละลำดับอาจมีความเห็นให้ ทบทวนหรือไม่อนุมัติโครงการได้ โดย
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายงินกู้ (คกง.) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตก่อนพิจ ารณาอนุมัติโครงการ
เป็นต้น
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3.1.2 ควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
1) หมวด 2 การเสนอ การพิจารณากลั่นกรองและการอนุมัติโครงการ
ควรขยายระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้เกิดความคุ้มค่าและสามารถ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง
2) ควรกำหนดบทลงโทษ กรณีหน่วยงานของรัฐใดได้ รับการกลั่นกรอง
และอนุมัติโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้จาก คกง. แล้ว แต่ภายหลังได้เปลี่ยนแปลงไปดำเนินโครงการอย่างอื่นโดยยังไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจาก คกง. ให้ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
3.1.3 คกง. ควรกำหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เสนอโครงการในรู ป แบบไฟล์
Microsoft Excel และนำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ โดยควรมีคณะ
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของโครงการซึ่งเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนร่วมด้วย
3.1.4 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ควรจัดทำ
“เว็บไซต์เฉพาะ” สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหากมีการจัดซื้อจัดจ้างควรเปิด เผยวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างและบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับรัฐแบบ Real Time Online ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
3.1.5 ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
นักวิชาการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็น ที่ประจักษ์ เป็น คกง. ร่วมด้วย เพื่อให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจโครงการ
3.1.6 ควรกำหนดให้ทุ กหน่ วยงานที่ ดำเนิน โครงการตามพระราชกำหนดให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ทุกโครงการควรมีการลงนามในข้อตกลงคุณธรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตหรื อคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตกำหนด
และในกรณีโครงการขนาดใหญ่ ควรเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
3.2 พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ควรเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ได้รับการช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการและอาจเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ ธปท. หรือเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
จำกัด (มหาชน)
3.3 พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินฯ เช่น (1) ธปท. ควรกำหนด
หลักกณฑ์การพิจารณา โดยให้สถาบันการเงินประเมินแผนงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ขอกู้เงิน เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรม (2) ธปท. ควรเปิดเผยรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบนเว็บไซต์ของ ธปท.
แบบ Real Time รวมทั้งควรส่งรายชื่อดังกล่าวให้บริษัทข้อมูลเครติตแห่งชาติ จำกัด เป็นต้น
15. เรื่อง การยกเลิกการจัดประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒ นธรรม (วธ.) เสนอการยกเลิกการจัดการประกวด
ดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศไทย สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ (18 มิ ถุ น ายน 2562) เห็ น ชอบในหลั ก การให้ วธ. โดยกรมส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์
โลก 2020 ณ ประเทศไทย ตามที่ วธ. เสนอ
2. World Association of Marching Show Band หรื อ WAMSB เป็ น องค์ ก รกลางด้ า นการ
พัฒ นาและจัดการแข่งขันดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ได้ร่วมกับสมาชิกจัดการ
แข่งขันชิงแชมป์โลก ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพระหว่างทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา เป็น
ประจำทุกปี และในปี 2559 ผู้บริหาร WAMSB ได้มีโอกาสเยือนประเทศไทย และได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศ
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ทั้งในด้านบุคลากร ความสามารถ ความพร้อมในด้านสนามแข่งขัน ที่พัก และแหล่งท่ องเที่ยว จึงได้ทาบทามประเทศ
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลกในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งจะดำเนินการโดย
สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ประจำประเทศไทย
3. วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากลกำหนดเป็นเจ้ าภาพ
จัดการประกวดดนตรีและมาร์ช ชิ่งอาร์ ทชิงแชมป์ โลก 2020 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลก โดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 19,675,900 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในประชาคมโลกยังคงมีความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดและ
ผู้ ส นใจเข้ าชมทั้ งจากในประเทศและต่ า งประเทศในด้ า นการเตรี ย มการฝึ ก ซ้ อ ม การจั ด เตรีย มงบประมาณใน
สถานศึก ษา และการวางแผนการเดิน ทาง ทำให้ ไม่ ส ามารถประเมิ น สถานการณ์ เพื่ อ วางแผนการจัด กิจกรรมที่
เหมาะสมได้ ดังนั้น ในการประชุมวิสามัญโดยกรรมการบริหารของ WAMSB มื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติให้
ยกเลิกการจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศไทย โดยประเทศไทยสามารถเสนอ
ตัวเป็นเจ้าภาพอีกครั้งได้ในปี ค.ศ. 2025
4. สำหรับงบประมาณที่สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากลได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินการจัดการประกวดจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน 19,675,900 บาท โดยได้ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว
จำนวน 1,327,310 บาท เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทำคลิปสำหรับใช้ระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันและคลิป “World
Virtual Band & Orchestra” และค่าบริการออกแบบกระบวนการการจัดพิธีเปิดและการประกวด ซึ่งทางสมาคม
ดนตรีฯ ได้ดำเนินการคืนงบประมาณที่เหลือ จำนวน 18,348,590 บาท ให้แก่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยแล้ว
5. กระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงมหาดไทย สำนั ก
งบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับทราบและไม่ขัดข้องต่อข้อเสนอของ วธ. ในการ
ยกเลิกการจัดประกวดฯ ดังกล่าว
16. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 141 ที่ บั ญ ญั ติ ให้ ในกรณี พ ระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง
ก่อน และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 ที่บัญญัติให้ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วมาใช้ไป
พลางก่ อ นได้ ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ผู้ อ ำนวยการ สงป. กำหนดโดยอนุ มั ติ น ายกรั ฐ ม นตรี ) โดยมี
สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. การจัดสรรงบประมาณ
หน่วยรับงบประมาณ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณฯ
1. หน่วยรับงบประมาณทั่วไป ให้ สงป. มีอำนาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณได้
ไม่เกินหนึ่งในสี่ ของกรอบวงเงินของแผนงานและรายการตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวมถึงที่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 การโอนตามกฎหมายอื่น และการโอน
ตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. หน่วยรับงบประมาณที่ตั้งขึ้น - ให้ สงป. มีอำนาจจัดสรรงบประมาณได้เต็มจำนวนงบประมาณ
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ใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่ได้รับโอนงบประมาณ
รายจ่ายมาจากหน่วยรับ
งบประมาณอื่น*
3. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง*

รายจ่ายแต่ละแผนงานตามที่ได้รับโอนมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และหากยังไม่เพียงพอ สงป. อาจจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายงบ
กลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นได้

- ให้ สงป. จัดสรรงบประมาณให้ได้เฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากรและเงิน
สงเคราะห์หรือสวัสดิการที่จ่ายแก่ประชาชน ไม่เกินหนึ่งในสี่ของ
งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดสรรให้จาก
งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็น
*ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้ สงป. จัดสรรโดยไม่
ต้องเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
2. การจั ด สรรงบประมาณเกิน กว่าหรือนอกเหนื อจากที่ กำหนดไว้ข้า งต้น ให้ สงป. มีอำนาจ
จัดสรรงบประมาณได้ตามความจำเป็น เฉพาะกรณี เช่น รายจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาการดำเนินการตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศ และการดำเนินการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้
ในแต่ละแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงที่มีการ
โอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 การโอนตามกฎหมายอื่นและการ
โอนตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. การใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2563 โดยใหถือเป็ น ส่ วนหนึ่ งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ให้ สงป. มีอำนาจ
กำหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรรการบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายออกจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ผู้อำนวยการ สงป. มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
4. การกำหนดวิธีปฏิบัติฯ สงป. จะแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ให้หน่วยรับงบประมาณทราบและ
ให้จัดทำแผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตร
มาสที่ 1 และส่งให้ สงป. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 และเมื่อ สงป. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จะอนุมัติเงิน
จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17. เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป รายการ
ก่อ สร้ า งทางหลวงพิ เศษระหว่า งเมือ ง สายบางใหญ่ -กาญจนบุ รี ช่ วง กม.4 + 100.000-กม.9 + 000.000
(ช่วง 3)
คณะรั ฐมนตรีมีมติรั บ ทราบการก่อหนี้ผู กพัน ข้ามปี งบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่
1,000 ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ -กาญจนบุรี ช่วง กม.4 + 100.000กม.9 + 000.000 (ช่ว ง 3) ระยะทางยาวประมาณ 4.900 กิ โลเมตร ในวงเงิน ค่ าก่ อ ส ร้าง 1,479.75 ล้ านบาท
กำหนดเวลาทำการ 930 วัน โดยก่ อหนี้ ผู ก พั นข้ ามปี งบประมาณตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 -2566 ตามที่
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
1. เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (29 สิงหาคม 2560) รับทราบรายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองสายบางใหญ่ -กาญจนบุ รี (ช่วง 3) ในวงเงิน 1,522.87 ล้านบาท กำหนดเวลาก่อสร้าง 960 วัน แต่ได้มีการ
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้
ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
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2. ในครั้งนี้ กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ -กาญจนบุรี (ช่วง 3) วงเงิน 1,479.75
ล้านบาท โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2566 ซึ่งสำนักงบประมาณได้เห็นชอบ
ความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว และเนื่องจากเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ
ใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สามารถ
ดำเนินการต่อไปได้
18. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรระมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดหารถสูบส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกล ไม่น้อยกว่า 10
กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ (เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 810,000,000 บาท ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) เพื่อจัดหารถสูบส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร
พร้อมอุปกรณ์ ที่เหลืออีกจำนวน 18 คัน คันละ 45,000,000 บาท
สาระสำคัญ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูล
สถานการณ์น้ำของกรมชลประทาน โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้การในเขื่อนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน 25 ลุ่มน้ำ ส่วนใหญ่
ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ ประกอบกับสถิติการประกาศภัยแล้ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555-2561 พบว่า 39 จังหวัด มีแนวโน้มที่
จะเกิดปั ญ หาการขาดแคลนน้ ำในฤดูแล้ ง อย่ างไรก็ ตาม รถสู บ ส่ งน้ ำ ไม่ น้อ ยกว่า 35,000 ลิ ตร/นาที และส่ งน้ ำ
ระยะไกลไม่น้ อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุป กรณ์ ที่ได้รับอนุมัติให้ จัดหาแล้ ว จำนวน 18 คัน ยังไม่เพี ยงพอและ
ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยแล้ง
และเป็นการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการบูรณาการการจัดการภัยแล้งในภาพรวมของประเทศให้ครอบคลุมพื้นที่
เสี่ยงภัยแล้งและเกิดวิกฤตการณ์ขาดน้ำต้นทุนอย่างรุนแรง รวมทั้งหากเกิดอุทกภัยก็สามารถช่วยระบายน้ำไปยังพื้นที่
กักเก็บน้ ำระยะไกลได้อย่างทันท่วงที จึงขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือ
จำเป็น เพื่อจัดหารถสูบส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อม
อุปกรณ์ ที่เหลืออีกจำนวน 18 คัน วงเงิน 810,000,000 บาท ประจำ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18
ศูนย์เขต เขตละ 1 คัน
19. เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบ
กลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้
สำนักงบประมาณเสนอว่า ด้วยขณะนี้เป็นช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 ได้กำหนดว่าการขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณใด ให้ ก ระทำได้ แ ต่ เฉพาะภายในปี งบประมาณนั้ น ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถเบิ ก เงิน จากคลั งได้ ภ ายใน
ปีงบประมาณให้ ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้ เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้ น
ปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว รายการที่อนุมัติจัดสรรและไม่
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้จะไม่ไ ด้รับอนุมัติให้กันเงิน ประกอบกับรัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจำนวนมาก ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงบประมาณจึงเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณชะลอการ
ดำเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้
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1. รายการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ไม่สามารถขอรับ
จัดสรรงบประมาณได้ภายในวันที่ 24 กันยายน 2563
2. รายการที่สำนักงบประมาณได้จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้
ผู ก พั น หรื อ ออกประกาศเชิ ญ ชวนได้ ภ ายในวั น ที่ 28 กั น ยายน 2563 ทั้ งนี้ ให้ ห น่ ว ยรับ งบประมาณแจ้ งส่ งคื น
งบประมาณดังกล่าวต่อสำนักงบประมาณภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อนำไปใช้ในโครงการที่มีความสำคัญและ
เร่งด่วนต่อไป
20. เรื่อง แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ และให้ กก.
ไปหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดอีกครั้ง ดังนี้
1) อนุมัติหลักการให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย
1.2 ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และตกลง
ยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (ALSQ)
1.3 มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay)
1.3.1 หลั ก ฐานการชำระเงิ น ค่ า โรงแรมที่ พั ก (ALSQ) หรื อ โรงพยาบาลที่ พั ก (AHQ)
ภายในประเทศไทย
1.3.2 หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.3.2.1 หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก ที่จะใช้เป็นที่พักหลังจากออกจาก
โรงแรมที่พักที่เป็นสถานที่กักตัว (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ตามระยะเวลาที่ประสงค์จะพำนักระยะยาว
(Long Stay) ภายในประเทศไทย
1.3.2.2 หลักฐานสำเนาโฉนดห้องชุดของที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลต่างด้าว
1.3.2.3 หลักฐานการเช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียมหรือบ้านพัก
1.3.2.4 หลักฐานการชำระเงินดาวน์ของบุคคลต่างด้าวในการซื้อหรือเช่าที่พั ก
อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่บุคคลต่างด้าวสามารถซื้อได้ตามกฎหมาย
โดยบุคคลต่างด้าวจะต้องผ่านการดำเนินการตามการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด -19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมีสิทธิขอรั บการตรวจลงตรา
ประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) โดยเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000
บาท ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 90 วัน
2) ภายหลังจากที่ครบกำหนดเวลาอนุญาตตามข้อ 1 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมี
อำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 90 วัน โดยคนต่างด้าวต้องยื่นคำขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียม
ตามที่กำหนด
3) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. เสนอแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภท
พิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพื่อนำนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเดินทางเข้าราชอาณาจักรเนื่องด้วยปัจจุบันเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) ทำให้ นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปไม่
สามารถเดินทางได้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าว แต่เนื่องจากประเทศไทยสามารถบริหาร
จัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จนได้รับการจัดอันดับประเทศที่มี
ความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิด -19) ภายในประเทศไทย ทำให้ คนต่ างด้าวที่ เรียกว่ากลุ่ ม ที่มีก ำลั งซื้อสู งและมี

33
ศักยภาพจากทุกประเทศทั่วโลกมีความต้องการเดินทางเข้ามาพร้อมครอบครัวเพื่อมาพำนักระยะยาว (Long Stay)
ภายในประเทศไทย
ประกอบกับในระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยมีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย นำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท เมื่อเกิด
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) ทำให้ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศขาดรายได้และได้รับ ผลกระทบในทุกภาคส่ วน รัฐบาลมีนโยบายที่จะเริ่มเปิดให้ นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย ในพื้นที่ปิดที่สามารถควบคุมป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
21. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,082.7605 ล้านบาทให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดู
ฝน ปี 2563 และให้พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ดังนี้
1. ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด 30 แห่ ง กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น และ
กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็ น หน่ วยรับงบประมาณตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ และเป็นผู้รับผิดชอบดำเนิน
โครงการดังกล่าวข้างต้น ของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล เป็นผู้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามขั้นตอนของระเบียบและแนวทางที่เคยปฏิบัติต่อไป
2. ให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการอย่างเคร่งครัด และเร่งรัดการ
ดำเนิ น การเข้ า สู่ ก ระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภายในเดื อ นกั น ยายน 2563 ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ปฏิ บั ติ ที่
กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของทางราชการและที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ เพื่อทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตาม
ขั้นตอนต่อไป
3. ให้ ส ำนั ก งานทรั พ ยากรน้ ำ แห่ งชาติ ในฐานะฝ่ ายเลขากองอำนวยการน้ ำแห่ ง ชาติ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมถึงสรุปผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ และรายงานผลการดำเนินการ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย
สาระสำคัญของโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บกักน้ำ ในฤดูฝนปี 2563
1. ความเป็นมา
สืบเนื่องจากการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน 2563 ตาม 8 มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับ
น้ำฝน ปี 2563 สำนักงานทรัพยากรน้ำ (สทนช.) พบว่าในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 มีพื้นที่เฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการ
เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 32 จังหวัด 140 อำเภอ 366 ตำบล ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศ
ไทยได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นซินลากู และจะต้องเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้นในเดือนกันยายน 2563 โดยมีพื้นที่ที่
จะต้องเฝ้ าระวังในพื้ น ที่ 54 จังหวัด 317 อำเภอ 1,566 ตำบล จากการคาดการณ์ พื้ นที่เสี่ ยงน้ำท่ว มของสถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และยังคงต้องมีการเตรียมการเพื่อรับมือพายุดีเปรสชั่นฮีโกสซึ่งจะพัดเข้าสู่
ประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ประกอบกับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันทำ
ให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการลด
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ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและทำให้การบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2563 สามารถดำเนินการได้ตาม 8
มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับน้ำฝน ปี 2563 เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพ ยากรน้ ำแห่ งชาติ (กนช.) จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อพิจารณาแผนงาน
เร่งด่วนเพื่อเตรียมการรับมือ แก้ไข และบรรเทาปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี
2563 เพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 อีกทั้ งสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่า
ไหลหลาก โดยได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบแผนงาน/โครงการเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว สามารถสรุป
แผนงานโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563
ดำเนินการโดย 3 กระทรวง 6 หน่วยงานและจังหวัด 30 แห่ง วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,082.7605 ล้านบาท
2. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วม
1.2 เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร เช่น เกษตรแปลงใหญ่ และด้านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
1.3 เพื่อส่ งเสริ มให้ เกิดการสร้างอาชีพ รายได้และการจ้างแรงงานให้ กับ ประชาชน และผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน
1.4 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
3. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ทั้งประเทศ
4. แนวทางการดำเนินการ
1. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจาก
ภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่
ประชาชนและทางราชการ
2. เป็นโครงการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที โดยให้หน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจัดทำแบบรูปรายการ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4 ปร.5) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนัก
งบประมาณและกรมบัญชีกลางกำหนด
3. ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น เพื่อดำเนินการโดยพิจารณาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการขอรับจัดสรร
5. แผนงาน/โครงการที่เห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุบงบกลางปี 2563 รายการเงินสำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
สทนช. ได้ ส รุ ป โครงการบรรเทาปั ญ หาภั ยแล้ งและน้ ำท่ ว มในพื้ น ที่ 60 จังหวัด ที่ จะขอรั บ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่อดำเนิ น การเร่งด่วนในปี 2563 ที่สามารถแก้ไข และบรรเทาปัญ หาน้ำท่วม รวมทั้งเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการเก็บ กักน้ ำได้อย่างทัน ท่ วงที และแผนงานที่มีส ถานะพร้อมดำเนินการได้ทั นที จำนวนทั้งสิ้ น 9
โครงการ งบประมาณรวม 5,082.7605 ล้านบาท จำแนกตามหน่วยงาน จำนวน 6 หน่วยงานและจังหวัด 30 แห่ง
ดังนี้
จำนวน
งบประมาณ
ลำดับ
หน่วยงาน
(โครงการ)
(บาท)
รวม
9
5,082.7605
1
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1
706.5962
2
กรมทรัพยากรน้ำ
2
1,796.1018
3
กรมชลประทาน
3
1,482.1930
4
กรุงเทพมหานคร
1
340.000
5
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1
23.6007
6
จังหวัด 30 แห่ง
1
734.2688
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6. ประเภท/ลักษณะงาน
1. ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม 2. ระบบประปา 3. งามซ่อมแซม/ปรับปรุง 4. ขุดแหล่งเก็บน้ำ
ใหม่ 5. บ่ อ น้ ำบาดาล 6. ฝาย/ฝายชะลอน้ ำ 7. ระบบส่ ง น้ ำ และระบบกระจายน้ ำ 8. ระบบระบายน้ ำ ชุ ม ชน
9. ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืช 10. เครื่องจักร/เครื่องมือ
22. เรื่อง ผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศด้า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ประเด็ น การปฏิ รู ป ที่ 6 : การบริ ห ารจั ด การการประมงทะเล ของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การบริหารจัดการการประมง
ทะเลของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และแจ้ง
ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และ
เร่ งรั ดการปฏิรู ป ประเทศด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม ประเด็น การปฏิรูป ที่ 6 : การบริห ารจัด การ
การประมงทะเล ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิ สภา มาเพื่อดำเนินการ โดยคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุ ฒิ ส ภา ได้ มี ข้ อ เสนอแนะและข้ อ สั ง เกต ดั ง นี้ 1) การพั ฒ นาการทำประมง
2) การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3) ประเด็นการให้ความสำคัญในเชิงนโยบาย 4) ประเด็นการบริหารจัดการ
“จุ ด อ้ า งอิ ง ” ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 5) ประเด็ น ระบบ (Monitoring Control and Surveillance : MCS) ที่ มี
ประสิทธิภาพ 6) ประเด็น IUU-Free Thailand และ 7) ประเด็นการเชื่อมโยงการบริหารงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน
2. รองนายกรั ฐ มนตรี (นายจุ ริ น ทร์ ลั ก ษณวิศิ ษ ฏ์ ) สั่ งและปฏิ บั ติ ราชการแทนนายกรัฐ มนตรี
พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ กษ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
ดังกล่ าวไปพิ จ ารณาร่ วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม สำนั กงานตำรวจ
แห่งชาติ (ตช.) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการ
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่ได้รับ
แจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
กษ. เสนอว่า ได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
ขอคณะกรรมาธิการฯ แล้ว สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
1. การพัฒนาการทำการประมง ฟื้นฟูแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสม กรม
ประมงได้ดำเนินการผลิตและปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำทั้งน้ำจืดและชายฝั่ง บูรณะแหล่งน้ำด้วยการขุดลอกและกำจัด
วัชพืช และได้ดำเนินโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2521 - 2561 รวมทั้งสิ้น 631 แห่ง และเฉพาะในช่วงปี 2561 - 2563 ได้
ดำเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง ในพื้นที่
7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด ระยอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล และ
จังหวัดปัตตานี สำหรับแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563 - 2565 ได้กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการประมงทะเล
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ของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2563 - 2565 โดยเพิ่มจำนวนแหล่งอาศัยสัตว์
ทะเลที่มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 5 แห่ง/ปี
2. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยพัฒนาทั้งการเพาะเลี้ยงน้ำจืดและชายฝั่ง ปรับปรุงพื้นที่
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำ และได้ ด ำเนิ น โครงการเกษตรกรรมยั่ ง ยื น โดยการส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ เกษตรกร/
ผู้ประกอบการที่ดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ มีการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต และ
ปรับปรุงระบบการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่
ได้รับ การรับ รองมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ ออกสู่ผู้ บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทำให้สินค้าเกษตรปลอดภัยและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. ประเด็นการให้ความสำคัญในเชิงนโยบาย คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการโดยมีอำนาจหน้าที่ ใน
การกำหนดนโยบายและกำกับการบริหารจัดการการประมง รวมทั้งได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันในการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) อีกทั้ง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ/
คณะอนุกรรมการ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประเด็นการบริหารจัดการ “จุดอ้างอิง” ที่มีประสิทธิภาพ กรมประมงได้จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบขั้น ตอนการคำนวณ (Maximum Sustainable Yield: MSY) และเสนอแนะวิธีก ารที่ เหมาะสมในการ
วิ เคราะห์ จุ ด อ้ า งอิ ง ของประเทศไทยซึ่ ง ปั จ จุ บั น ใช้ วิ ธี แ บบจำลองผลผลิ ต ส่ ว นเกิ น ของฟอกซ์ ( Fox Surplus
Production Model) ซึ่งมีความเหมาะสมเนื่องจากทรัพยากรประมงของไทยมีลักษณะเฉพาะของเขตร้อน (tropical
multi-species fishery) จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์จุดอ้างอิงแบบกลุ่มสัตว์น้ำดังที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งยัง
ได้จัดจ้างที่ปรึกษาชาวออสเตรเลีย เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการประมงทะเล (Fisheries Management Plan:
FMP) โดยที่ปรึกษาได้ตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการประเมิน MSY แล้ว มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ได้กำหนด
กรอบการดำเนิ น งานภายใต้ FMP บนพื้ น ฐานของผลการประเมิน MSY ในปั จจุบั น ตลอดจนได้จั ดทำโครงการ
“การพัฒนาระบบเชื่อมโยงการคาดการณ์และการประเมินสภาวะการประมง เพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจการ
บริหารจัดการการทำประมง” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น
5. ประเด็ น ระบบ (Monitoring Control and Surveillance : MCS) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กรมประมงดำเนิ นการตรวจสอบเรื่อ IUU list ที่ผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านระบบ Windward Intelligence
โดยศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) โดย FMC มีภารกิจในการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ ศรชล. และมีการบูรณาการร่วมกันในการทำงาน โดยการส่งข้อมูล
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์กลุ่ม E - mail นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ามีระบบ Single Window
@ Marine Department ในการแจ้งเรือเข้า -ออกเรือ ซึ่งข้อมูลจากระบบดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบแจ้ง
อนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ และ Port Clearance ผ่านระบบ NSW
6. ประเด็ น IUU-Free Thailand ประเทศไทยมุ่ ง มั่ น จะดำเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประกอบด้วย 4 แนวทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ IUU-free Thailand ภายในปี 2567 ได้แก่ 1) การดำเนินนโยบาย
IUU-free Thailand อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 2) การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในความร่ ว มมื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 3) การพัฒนามาตรฐานการควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำและสินค้าสัตว์น้ำ และ 4) การปรับปรุงระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับของไทย ทั้งนี้ จะได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนและงบประมาณต่อไป
7. ประเด็นการเชื่อมโยงการบริหารงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะกิจแกไข
ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมง โดยมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะ สั่งการ และกำกับ
ดูแลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และแรงงานในภาคประมงให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
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และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้งได้มีการพิจารณากลั่นกรองการออกกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง
กับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง การบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทางกฎหมาย
และเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบังคับ
ใช้กฎหมาย
ต่างประเทศ
23. เรื่อง องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แปลง B -17
& C - 19 เพื่ อการเปลี่ ยนแปลงอัต ราการหั กค่ า ใช้ จ่า ยตามสั ญ ญาแบ่ งปั น ผลผลิ ตในพื้ น ที่ พั ฒ นาร่ว มไทย มาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แปลง B -17 & C -19
ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย ระหว่างองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย กับบริษัทผู้ได้รับสัญญา คือ บริษัท PC JDA
Limited (PC JDAL) และบริษัท PTTEP International Limited และเห็นชอบให้องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ลงนาม
ในร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แปลง B - 17 & C - 19 กับบริษัทผู้ได้รับสัญญา เมื่อร่างสัญญาฯ ได้
ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) แล้ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
กระทรวงพลังงานขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิต
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) แปลง B -17 & C - 19 เพื่ อ เปลี่ ยนแปลงอั ตราการหั กค่ าใช้จ่ ายตามสั ญ ญาแบ่ งปั น ผลผลิ ต
ปิโตรเลียม (น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ) ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย จากเดิมกำหนดให้ผู้รับสัญญาสามารถหัก
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นต้นทุนการประกอบกิจการได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของผลผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดเป็นไม่เกิน
ร้อยละ 60 ของผลผลิตปิโตรเลียมทั้ง หมด เนื่องจากบริษัทผู้ได้รับสัญญาได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
ระยะที่ 5 ของแปลง B -17 & C -19 ตามมติ ที่ ป ระชุม องค์ กรร่ว มไทย - มาเลเซี ยทำให้ ต้ อ งมี ก ารลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น
บริษัทผู้ได้รับสัญญาจึงขอเปลี่ยนแปลงอัตราการหักค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถหัก ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมดได้ครบ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแบ่งปันผลผลิตสิ้นสุด ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2572
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้รายได้ภาครัฐ
และองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียลดลง เนื่องจากภาครัฐจะได้รับภาษีในอัตราร้อยละ 10 คงเดิม และในส่วนขององค์กร
ร่วมฯ แม้จะได้รับส่วนแบ่งของผลกำไรจากผลผลิตปิโตรเลียมที่ลดลง แต่เมื่อคำนวณจากผลผลิตทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจาก
การลงทุนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมแล้วจะทำให้องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ได้รับผลกำไรเพิ่มขึ้นจากเดิม
24. เรื่อง องค์กรร่วมไทย - มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติแปลง B - 17 C -19 และแปลง B - 17 - 01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B
-17 & C - 19 และแปลง B - 17 - 01 ในพื้นที่พัฒ นาร่วมไทย - มาเลเซีย ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างองค์กรร่วมไทย มาเลเซีย และบริษัทผู้ ป ระกอบการ คือ บริษัท PC JDA Limited และบริษัท PTTEP International Limited ใน
ฐานะกลุ่มผู้ขายก๊าซ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เปโตรนาส ในฐานะกลุ่มผู้ซื้อก๊าซ และเห็นชอบให้
องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ลงนามในร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B -17 &
C -19 และแปลง B - 17 - 01 ฉบับดังกล่าวกับกลุ่มผู้ซื้อก๊าซ เมื่อร่างสัญญาฯ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนัก
อัยการสูงสุด (อส.) แล้ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
กระทรวงพลังงานขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
แปลง B -17 & C - 19 และแปลง B - 17 - 01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างองค์กรร่วม
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ไทย - มาเลเซีย และบริษัทผู้ประกอบการ คือ บริษัท PC JDA Limited และบริษัท PTTEP International Limited
ในฐานะกลุ่มผู้ขายก๊าซ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เปโตรนาส ในฐานะกลุ่มผู้ ซื้อก๊าซ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อขายก๊าซธรรมชาติไปจากสัญญาเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (29 กันยายน 2552) เห็นชอบไว้
สรุป ดังนี้
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
ที่เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ช่วงที่ 1
วันที่
ปริมาณซื้อขายเดิม
ปริมาณซื้อขาย
ตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามข้อเสนอของ พน.
(29 กันยายน 2552)
ในครั้งนี้ (DCQ2)
1 มกราคม 2564 - 1 มกราคม 2569
250
320
ช่วงที่ 2
1 มกราคม 2569 - 1 มกราคม 2570
255
1 มกราคม 2570 - 1 มกราคม 2571
ไม่ได้ระบุในสัญญา
210
1 มกราคม 2571 - 1 มกราคม 2572
165
ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็ นชอบร่างสัญญาเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
ระหว่ างองค์ ก รร่ ว มไทย - มาเลเซี ย กั บ คู่ สั ญ ญามาแล้ ว หลายครั้ ง เช่ น กรณี ก ารเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณซื้ อ ขาย
ก๊าซธรรมชาติของแปลง A -18 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 และ 22 ตุลาคม 2556 เป็นต้น
ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 129 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563
ได้มีมติเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B - 17 & C - 19 และแปลง
B - 17 - 01 ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าการทำร่างสัญญาเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
หลั ง จากมี ก ารสำรวจและค้ น พบก๊ า ซธรรมชาติ ที่ ค าดว่ า จะสามารถซื้ อ ขายได้ เพิ่ ม เติ ม (Additional Volume
2) นั้น เป็นการส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาแหล่งพลังงานในพื้นที่พัฒนาร่วม เนื่องจากผู้ขายก๊าซ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนจะ
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ขายได้มากขึ้น จึงให้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐบาลของทั้งสอง
ประเทศต่อไป และกระทรวงพลังงานได้ส่งร่างสัญญาดังกล่าวให้ อส. ตรวจพิจารณาควบคู่กันไปด้วยแล้ว
25. เรื่อง การให้เงินสนับสนุนผ่านโครงการ Project - Based Programme ให้แก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 565,840.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาท
ถ้วน) ผ่านโครงการ Project - Based Programme ให้แก่ ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
การให้เงินสนับสนุนแก่ ACMM เป็นการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในกรณีจำเป็นตามที่ ACMM
ร้อ งขอ ซึ่งเป็ น ความรั บ ผิ ดชอบของประเทศสมาชิ ก ตามที่ ระบุ ไว้ในเอกสารขอบเขตการปฏิ บั ติ งาน (Terms of
Reference : TOR) ของ ACMM เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการดังกล่าว จะ
ทำให้ ACMM แสดงบทบาทด้านการแพทย์ทหารในการตอบสนองต่อ COVID - 19 ตั้งแต่ต้นทางได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะ
ช่วยให้การป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ
ในการลดการขาดแคลนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการ
ร่วมมือกันเพื่อควบคุมโรคระบาดของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเป็นการแสดงบทบาทนำของประเทศไทยในการ
สนั บ สนุ น ACMM ผ่ านโครงการ Project - Based Programme ให้ แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเพื่อให้
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ประเทศคู่เจรจา ประเทศอื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศได้มีบทบาทในการสนับสนุน ACMM เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
การดำเนินการดังกล่าว ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 565,840.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน) ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณแก่ประเทศไทยในระยะยาวแต่อย่างใด
26. เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบต่ อ ร่ า งเอกสารท่ า ที ไ ทยสำหรั บ การประชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ สมั ย สามั ญ
ครั้งที่ 75
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบร่างเอกสารท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 75 ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย อนุ มั ติ ให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศพิ จ ารณาและดำเนิ น การโดยไม่ ต้ อ งขอความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
สาระสำคัญ
1. ร่างเอกสารท่าทีไทยฉบับ นี้จัดทำขึ้นสำหรับคณะผู้แทนไทยพิจารณาใช้ในการเข้าร่วมประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัย สามัญ ครั้งที่ 75 โดยมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศ และส่งเสริมให้
ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงบทบาทของไทยในฐานะสมาชิกที่ดีของสหประชาชาติ ที่ผ่านมา ไทยมีบทบาท
ที่แข็งขันและสร้างสรรค์ในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่สามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยื นได้ รวมทั้งแสดง
จุดยื น และท่าที ของไทยในประเด็น ต่าง ๆ ระดับโลกที่มีความสำคัญ และเป็นข้อห่ วงกังวลของประชาคมระหว่าง
ประเทศอย่างครบถ้วน เช่น สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การพัฒ นา สตรี เด็ก และผู้พิการ สิทธิมนุษยชน และความ
มั่นคง
2. โดยที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังดำเนินต่อไป คณะผู้แทนถาวรไทยประจำ
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จึงได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ในช่วงสัปดาห์
การประชุมระดับผู้นำ (High-level Week) รวมทั้งการประชุมสมัยหลักของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัย
สามัญ ครั้งที่ 75 โดยประสานท่าทีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอย่างใกล้ชิด และผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามการ
ประชุมต่าง ๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกลของสหประชาชาติ
3. ร่ า งเอกสารท่ า ที ไ ทยฯ ครอบคลุ ม ประเด็ น ต่ า ง ๆ ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม สมั ช ชา
สหประชาชาติ สมัย สามัญ ครั้งที่ 75 ที่ไทยให้ ความสำคัญในแต่ละหมวด รวมทั้งสิ้น 9 หมวด ได้แก่ 1) หมวด A
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) หมวด B การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
3) หมวด C การพัฒนาทวีปแอฟริกา 4) หมวด D สิทธิมนุษยชน 5) หมวด E การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
6) หมวด F ความยุ ติ ธ รรมและกฎหมายระหว่ างประเทศ 7) หมวด G การลดอาวุธ 8) หมวด H การควบคุ ม
สารเสพติด การป้องกัน อาชญากรรมและการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศทุกรูปแบบ และ 9) หมวด I
การบริหารจัดการอื่น ๆ
27. เรื่อง ปฏิญญาการรำลึกถึงการครบรอบ 75 ปี สหประชาชาติ (Declaration for the Commemoration
of the 75th Anniversary of the United Nations)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปฏิญญาการรำลึกถึงการครบรอบ 75 ปี สหประชาชาติ (Declaration
for the Commemoration of the 75th Anniversary of the United Nations) และให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทน
ให้การรับรองปฏิญญาฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสำคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยก่อนการรับรอง ให้กระทรวงการต่างประเทศใช้ดุลยพินิจดำเนินการได้
โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
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สาระสำคัญ
1. ปฏิญญาฯ มีสาระสำคัญเพื่อรำลึกถึงการครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งสหประชาชาติเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและความมุ่งมั่นของรัฐสมาชิกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของกลไกสหประชาชาติ และ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อรับมือกับความท้าทายที่โลกประสบอยู่ในปัจจุบันและอนาคต อาทิ ความไม่เท่า
เทียม ความยากจน ความหิวโหย ความขัดแย้งทางอาวุธ การก่อการร้าย ความไม่มั่นคงปลอดภัย การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และโรคระบาด โดยมีกลไกของสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. ปฏิญญาฯ ระบุถึงความร่วมมือในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งทุกประเทศต้อง
ยึดมั่นในระบบพหุภาคี เนื่องจากจะเป็นหนทางที่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างยั่งยืน
รวมทั้งสามารถรับมือกับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ในโอกาสวาระครบรอบ 75 ปี นี้ รั ฐ สมาชิ ก กำหนดเป้ า หมายสำหรั บ สหประชาชาติ แ ละ
ความร่วมมือกันในอนาคต ได้แก่ 1) การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 2) ความร่วมมือในการปกป้องโลกจากภัยคุกคามต่าง ๆ
3) การส่ งเสริ ม สั น ติ ภ าพและป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง 4) การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายระหว่ า งประเทศและยึ ด มั่ น ใน
ความยุติธรรม 5) การส่งเสริมบทบาทของสตรีและเด็กหญิง 6) การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 7) การส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านดิจิทัล 8) การปฏิรูปสหประชาชาติ 9) การสร้างความมั่นคงทางการเงินของสหประชาชาติ 10) การ
ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ 11) การรับฟังและทำงานร่วมกับเยาวชน และ 12) การเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ
28. เรื่อง การเจรจาจั ด ทำข้อตกลงเป็น หุ้น ส่วนด้ วยความสมั ค รใจ (Voluntary Partnership Agreement:
VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
(EU)
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และมีมติ ดังนี้
1. เห็ น ชอบต่ อ กรอบการเจรจาการทำข้ อ ตกลงเป็ น หุ้ น ส่ ว นด้ ว ยความสมั ค รใจ (Voluntary
Partnership Agreement: VPA) ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎ หมายป่ า ไม้ ธรรมาภิ บ าล และการค้ า (Forest Law
Enforcement, Governance and Trade : FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับ สหภาพยุโรป (European Union :
EU)
2. เห็นชอบท่าทีการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้
กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU)
3. เห็นชอบหลักการในการดำเนินการตามกรอบการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความ
สมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพ
ยุโรป (EU)
4. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ในการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ
(VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU
สาระสำคัญ
1. กรอบการเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
(1) การกำหนดคำนิยามและกรอบสินค้าประเภทไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย
(2) กำหนดการรั บ รองแหล่ งที่ มาของไม้และผลิ ต ภัณ ฑ์ ไม้ ที่ป ระเทศไทยส่ งออกสู่ ตลาด
สหภาพยุโรป
(3) การปรับปรุงและกำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการรับรองแหล่งที่มาของไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ให้ โปร่งใส มีประสิทธิภ าพ ไม่สร้างภาระต้นทุนที่ไม่เหมาะสม และอำนวยความสะดวกทาง
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การค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งการลดอุปสรรคทางการค้าของสินค้าไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยให้มากที่สุด เพื่อขยายการส่งออกสินค้าประเภทนี้ของไทยอย่างยั่งยืน
(4) มีมาตรฐานการป้องกันและเยียวยาสำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม้ประเทศไทยที่
ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบการทำ VPA
(5) ให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(6) ให้มีมาตรการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป เช่น การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปให้ ใช้
สินค้าไม้ของประเทศไทย ผ่านทางการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Procurement) การ
เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม เป็นต้น
(7) ให้มีการเจรจาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในภาพรวม
2. ท่าทีการเจรจาการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้ วยความสมัครใจฯ ที่ได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
(1) การเจรจาจะต้องพิจารณาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศให้มากที่สุด
(2) การเจรจาจะใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายภายในประเทศที่มีอยู่ หากจะต้อง
มีการปรับแก้กฎหมายหรือตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ จะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย และสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยต้องไม่ลิดรอนสิทธิ์ของคนไทยรวมทั้งไม่เป็นการกีดกันทางการค้า
(3) มี ม าตรการคุ้ ม ครองหรือ ลดหย่ อ นพิ ธี ก ารทางศุ ล กากรอำนวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากไทยไปยังสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ในระหว่างที่ประเทศไทยยังจัดทำข้อตกลงดังกล่าวและ
หลังจากที่การเจรจาสำเร็จลุล่วง
3. หลักการในการดำเนินการตามกรอบการเจรจาการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ
(VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ที่
ได้รับ ความเห็น ชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 20 ธันวาคม 2559 มีสาระสำคัญ โดยสรุป คือ จะต้องดำเนินการ
ภายใต้กรอบการเจรจาที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 โดยคณะกรรมการการ
เจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า
(FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) แต่งตั้งโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็น
คณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมเจรจาเพื่อพิจารณาภาคผนวกที่จะใช้ประกอบข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความ
สมัครใจฯ
4. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำข้อตกลง VPA
(1) เมื่อข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) สำเร็จจนประเทศไทยได้รับ
สิทธิในการออกใบรับรองเฟล็กที (FLEGT License) จะช่วยให้ผู้ส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย
สามารถส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปได้สะดวกและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการรักษาตลาดและ
ขยายโอกาสทางการค้าของสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยในตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดของผู้บริโภค
ที่มีความสามารถในการซื้อสูง ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการ
ยืนยันการประกอบการที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาลของประเทศไทยในตลาดโลกอีกด้วย
(2) นอกจากนี้ ยั งเป็ น การยับ ยั้ งการผลิ ต สิ น ค้ าไม้ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม้ จ ากแหล่ งที่ ม าที่ ผิ ด
กฎหมาย หรือจากการบุกรุกทำลายป่า โดยจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ สร้างความยั่งยืนต่อป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การสงวนรักษาพันธุ์พืช สมุนไพร สัตว์ป่าและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
(3) การเจรจาจั ด ทำข้ อ ตกลง VPA นอกจากจะช่ ว ยอำนวยความสะดวกด้ า นการ
ค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยแล้ว ยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการสร้างมาตรฐาน
ให้ เป็ น ที่ย อมรั บ ในระดับ สากล เพื่ อเพิ่ มมูล ค่าสิ นค้าและเพิ่ม โอกาสในการส่ งออกสิ นค้าไม้ แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์ ไม้ของ
ประเทศไทยไปยังต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา
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ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และจีน ก็มีนโยบายมาตรการในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากต่างประเทศ
ในลักษณะเดียวกัน
(4) เมื่อการขยายตัวของธุรกิจไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เพิ่มมากขึ้น ความต้องการแรงงานก็จะ
เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนชาวไทยอีกทางหนึ่ง
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสำหรับ
การเจรจาระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุ โรป สำหรับการจัดประชุมระหว่างประเทศและการแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาล
หรือคณะผู้แทนรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมการประชุมในระดับต่ำกว่ารัฐมนตรี ดังนี้
5.1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้าคณะผู้แทนไทย
หรือผู้แทน
5.2 อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้แทน
5.3 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้แทน
ผู้แทน
5.4 อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้แทน
ผู้แทน
5.5 อธิบดีกรมยุโรป หรือผู้แทน
ผู้แทน
5.6 อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย หรือผู้แทน
ผู้แทน
5.7 อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน
ผู้แทน
5.8 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือผู้แทน
ผู้แทน
5.9 ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง
ผู้แทน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
5.10 ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจป่าไม้ กรมป่าไม้
ผู้แทน
โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางและวางกรอบเจรจาให้รอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งเจรจา ควบคุม กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปผลการเจรจา จัดทำรายงาน ข้อดี - ข้อเสีย และความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แต่งตั้ง
29. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติอ นุ มัติ ตามที่ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขเสนอแต่งตั้ง นางสมฤทั ย
ช่วงโชติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา) สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา) สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
30. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่ ง ตั้ ง
นายถิระศักดิ์ ทองศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรม
ชลประทาน ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ด้ านวิศ วกรรมโยธา (ด้ านสำรวจและหรื อ ออกแบบ) (วิศ วกรโยธา
ทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
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31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้ง นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์ ที่ปรึกษา
ระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
32. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวม 5 คน เนื่ องจากประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้
1. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการ
2. พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย โสวรรณวณิชกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
33. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ รวมจำนวน 13 คน ตามมาตรา 71 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2562 ดังนี้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ประกอบด้วย
ด้านการผังเมือง จำนวน 5 คน 1. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 2. นายรัชทิน ศยามานนท์ 3. นายจรูญ
เดช เจนจรัสสกุล 4. นายไพโรจน์ เผือกวิไล 5. นายพสุ โลหารชุน
ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 คน 6. ชายชโยดม สรรพศรี 7. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
ด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 2 คน 8. ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต 9. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
ด้านภูมิศาสตร์ จำนวน 2 คน 10. นางสาวศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 11. นางสาวพันธ์ทิพย์ จงโกรย
สาขาวิชาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน 12. นายเสรี ศุภราทิตย์
13. พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
34. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง
35. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
คณะรั ฐมนตรี มี มติ อนุ มั ติ ตามที่ สำนั กงานสภาความมั่ นคงแห่ งชาติ เสนอแต่ งตั้ ง พลเอก ณั ฐพล
นาคพาณิ ชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก สังกัด กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาความ
มั่นคงแห่งชาติแล้ว ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุ ลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
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36. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง
นางสาวพรรณประภา ยงค์ ต ระกู ล ให้ ด ำรงตำแหน่ งข้ า ราชการการเมื อ ง ตำแหน่ ง ประจำสำนั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
37. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง พลตรี วิระ โรจนวาศ
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
38. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอการแต่งตั้งข้าราชการให้ ดำรง
ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย ดังนี้
1. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง รองปลั ด กระทรวง (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สำนั ก งานปลั ด กระทรวง
(แทนตำแหน่งเกษียณ)
2. นายอำพั น ธุ์ เวฬุ ตั น ติ พ้ นจากตำแหน่งผู้ ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ ตรวจราชการกระทรวง
ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงาน
ปลัดกระทรวง (แทนตำแหน่งเกษียณ)
3. นายประยู ร อิ น สกุ ล พ้ น จากตำแหน่ งผู้ ต รวจราชการกระทรวง (ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงาน
ปลัดกระทรวง (แทนลำดับที่ 5)
4. นายสั ญ ญ า แสงพุ่ ม พงษ์ พ้ น จากตำแหน่ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นวิ ศ วกรรมชลประทาน
(ด้านบำรุงรักษา) (วิศวกรชลประทานทรงคุณ วุฒิ ) กรมชลประทาน และแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง (แทนตำแหน่งเกษียณ)
5. นายพิ ศาล พงศาพิ ชณ์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริห ารระดับสูง) สำนักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (แทนตำแหน่งเกษียณ)
6. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมวิชาการเกษตร (แทนตำแหน่งเกษียณ)
7. นายปราโมทย์ ยาใจ พ้ น จากตำแหน่ งผู้ ต รวจราชการกระทรวง (ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
ระดั บ สู ง ) สำนั ก งานปลั ด กระทรวง และแต่ งตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง อธิ บ ดี (นั ก บริ ห าร ระดั บ สู ง ) กรมหม่ อ นไหม
(แทนตำแหน่งเกษียณ)
8. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (แทนลำดับที่ 1)
ตั้งแต่ วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วัน ที่ ท รงพระกรุณ าโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ มแต่ งตั้ ง
เป็นต้นไป
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39. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงศ์ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทางราง ไปดำรงตำแหน่ง
รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ
2. นายทวี เกศิสำอาง อธิบ ดี (นักบริห ารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ในตำแหน่งที่ว่างอยู่
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
40. เรื่อง การแก้ไขเพิ่ มเติ มคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีป ระจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระธาน กรรมการ รองป ระธาน กรรมการ แ ละกรรมการใน ค ณ ะกรรม การต่ า ง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐ มนตรีมีมติรับ ทราบคำสั่ งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 265 /2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ ง
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามที่ได้มีคำสั่ งสำนั กนายกรัฐ มนตรี ที่ 240/2563 เรื่อง มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี และ
รั ฐ มนตรี ป ระจำสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นั้น
เพื่ อให้ การบริ หารราชการแผ่ นดินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 11 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ .ศ. 2534 จึ ง ให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
คำสั่ ง สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 240/2563 เรื่ อ ง มอบหมายให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ป ระจำ
สำนั กนายกรั ฐมนตรี ปฏิบั ติหน้ าที่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ดังนี้
1. ยกเลิกข้อ 1.3.3 และข้อ 2.3.3
2. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6.2.6
“6.2.6 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
แบบบูรณาการ”
3. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6.4
“6.4 การมอบหมายให้ปฏิบั ติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
6.4.1 กรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค
6.4.2 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค”
4. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 7.2.7
“7.2.7 กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

