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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (28 ตุลาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้ 
 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
    เงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพ่ือใช้ในการดำเนินการ 
    ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านดู่  
    ตำบลนางแล และตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ. ....  

เศรษฐกิจ - สังคม 
  5.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
    จังหวัดปราจีนบุรี 
  6.  เรื่อง  แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565  
  7.  เรื่อง   รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน  
  8.  เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  9.  เรื่อง  ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนวัดของ 
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
  10.  เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
    ยุทธศาสตร์ชาติ  และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 1/2563 
  11.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุม  
    ครั้งที่ 25/2563 และครั้งที่ 26/2563 
  12.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 
    เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 13/2563  
   13.  เรื่อง  แนวทางและมาตรการรณรงค์เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณี
     ลอยกระทง พุทธศักราช 2563 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่  สืบสาน 
     วัฒนธรรมไทย” 
   14.  เรื่อง  รายงานการเกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ

    ทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บนบก 
  15.  เรื่อง  การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
  16.  เรื่อง  การอนุญาตให้เรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เข้ามาในราชอาณาจักร 
  17.  เรื่อง  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ 
    กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 

ต่างประเทศ 
 
  18.  เรื่อง  ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุน 
    พิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี 2563 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
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    สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และเรื่อง 
    ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - 
    ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชน
    จีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  19.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมแห่ง 
    ราชอาณาจักรไทย และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ 
    สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและความร่วมมือทาง
    นิติวิทยาศาสตร์ 
  20.   เรื่อง  ผลการเจรจากับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร กรณีการจัดทำตารางข้อผู้พัน 
    ภายใต้องค์การการค้าโลกของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผล 
    เนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) 
  21.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สารสนเทศด้านน้ำของแม่น้ำล้านช้างตลอดจน
    ทั้งปีโดยประเทศจีนแก่ประเทศสมาชิกคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้าน 
    ทรัพยากรน้ำ ของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง และร่างหนังสือแสดง 
    เจตจำนงว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการแบ่งปันสารสนเทศความร่วมมือ 
    ด้านทรัพยากรน้ำของแม่โขง-ล้านช้าง 
 

แต่งตั้ง 
  22.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  23.  เรื่อง  การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ 
    การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  24.  เรื่อง  ขออนุมัติเพ่ิมจำนวนกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
    มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไข 
    เพ่ิมเติม และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการ 
    ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************* 
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัย
พัฒนา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดำเนินการต่อไปได้  
  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง  
  เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ได้ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพ่ือเป็นการส่งเสริมโรงงาน
ของมูลนิธิและลดภาระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมของมูลนิธิชัยพัฒนา  
   อก. เสนอว่า   
  1. เนื่องจากมูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพ่ือพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
ดังกล่าว อาจมีการประกอบกิจการโรงงานภายใต้บังคับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมรวมอยู่
ด้วย โรงงานจึงมีภาระท่ีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่
มูลนิธิ    
   2. ปัจจุบันการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิชัยพัฒนามีการประกอบกิจการโรงงานรวม         
3 แห่ง ซึ่งในเบื้องต้นค่าธรรมเนียมรายปีที่มูลนิธิชัยพัฒนาจะต้องชำระในแต่ละปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่
กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 และโรงงานจำพวกท่ี 3 
พ.ศ. 2563 จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 7 ,800 บาท ทั้งนี้ ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้  
ลำดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง ค่าธรรมเนียมรายปี 

1. โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนา
พลังงานทดแทนจากข้าวครบ
วงจร  

สีข้าวและผลิต
กระแสไฟฟ้า  

พระนครศรีอยุธยา 5,400 บาท 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและ
พืชน้ำมันอ่ืน ๆ  

ผลิตและบรรจุภณฑ์
จากพืชน้ำมัน 

เชียงราย 900 บาท 

3. ผลิตอาหารเม็ด โครงการ
อุตสาหกรรมประมงพ้ืนบ้าน  

ผลิตอาหารเม็ด
สำหรับปลา  

พังงา 1,500 

   3. ดังนั้น การดำเนินการของมูลนิธิจึงเป็นไปเพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม อันมิใช่เป็นการดำเนินงานในทางธุรกิจเต็มรูปแบบ ประกอบกับเพ่ือเป็นการส่งเสริมโรงงานของมูลนิธิให้เกิดขึ้น 
และมีการดำเนินการโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จึงสมควรที่จะดำเนินการเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของมูลนิธิ
ชัยพัฒนาโดยการกำหนดให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเตมิ ให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา   
  4. มูลนิธิชัยพัฒนาได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอ่ืน ๆ   
  5. อก. ได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาแล้ว เห็นสมควรที่จะ
กำหนดให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้แก่
โรงงานของมูลนิธิฯ รวม 3 แห่งดังกล่าวเพ่ือเป็นการส่งเสริมโรงงานของมูลนิธิฯ และลดภาระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม
ของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับที่ อก. เคยมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ภายใต้โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และได้ดำเนินการจั ดทำ
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา พ.ศ. …. โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
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6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2)                
พ.ศ. 2562 และมาตรา 43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
  6. อก. ได้ดำเนินการจัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 
27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่ าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้
จากเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 7,800 บาท ซึ่งรายได้ที่รัฐจะสูญเสียไปมีมูลค่าไม่มากเมื่อเทียบ
กับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินการของโรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา   
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา พ.ศ. …. มาเพ่ือดำเนินการ  
 
2. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงิน
เข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพ่ือใช้ในการดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้
ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน               
แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ อก. รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสำคัญของร่างระเบียบ  
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 9 และข้อ 10 แห่งระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพ่ือใช้ในการดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2563 เพ่ือขอขยายระยะเวลาการนำส่งเงินของโรงงาน                
เข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายสำหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 และฤดูการผลิตปี 2561/2562 โดยให้โรงงาน
น้ำตาลทรายต้องนำส่งเงินของโรงงานเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 
2563 เป็นต้นไป เพ่ือช่วยเหลือโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความล่าช้าของการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย และปัญหาโรงงานขาดสภาพคล่องทางการเงิน
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
   ทั้งนี้ อก. เสนอว่า   
  1. โดยที่ได้มีหนังสือจากสมาคมโรงงานน้ำตาลทราย รวม 3 สมาคม ขอให้ อก. พิจารณาผ่อนผัน
ขยายระยะเวลาการนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย               
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพ่ือใช้ในการดำเนินการ              
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2563 สำหรับเงินที่เรียกเก็บของฤดูการผลิตปี 2560/2561 
และ ปี 2561/2562 เพ่ือใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2563 ออกไป
จนกว่าจะมีประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิต              
ปี 2560/2561 และปี 2561/2562 โดยขอให้กองทุนฯ หักกลบลบหนี้ระหว่างเงินที่กองทุนฯ จะต้องจ่ายชดเชยให้
โรงงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 กับเงินที่กองทุนฯ เรียกเก็บจากโรงงาน
ตามระเบียบดังกล่าว   
   2. คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการ
ผลิตปี 2560/2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำเรื่องเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนออก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยผลจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 จะทำให้กองทุนฯ ต้องจ่ายเงินชดเชยคืนให้กับโรงงาน
เป็นจำนวน 19,771,515,128.62 บาท ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527   
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  3. โดยที่การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย             
ขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 และปี 2561/2562 ล่าช้า และฤดูการผลิตปี 2562/2563 มีปริมาณอ้อย            
ที่ประมาณการไว้เพ่ือใช้ในการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2562/2563 ที่ 111.5 ล้านตัน แต่หลังจากปิดหีบ
ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ปรากฏว่ามีอ้อยเข้าหีบเพียง 74.89 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าประมาณการถึง 36.61  ล้านตัน 
รวมทั้งผลพวงจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้โรงงานประสบปัญหาการขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน    
  4. ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของโรงงานซึ่งอาจทำให้มีปัญหา
การจ่ายเงินค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี  2563/2564 ประกอบกับกองทุนฯ ยังมีภาระที่จะต้องจ่ายเงิน
ชดเชยค่าอ้อยให้กับโรงงาน เนื่องมาจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย              
ขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2560/2561 สูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น เป็นจำนวน 19 ,771,515,128.62 บาท อก. โดย
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จึงได้ยกร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย                 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพ่ือใช้ในการดำเนินการ                 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขึ้นเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 9 และข้อ 10                   
แห่งระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุน
อ้อยและน้ำตาลทรายเพ่ือใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2563 โดยขอ
ขยายระยะเวลาในการนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ สำหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 และฤดูการผลิตปี 2561/2562               
โดยให้โรงงานต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป   
   5. คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบตามข้อ 4. ตามท่ี สอน. เสนอ  
จึงได้เสนอร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงิน              
เข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพ่ือใช้ ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย                  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพ่ือดำเนินการ  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล และตำบลริมกก 
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่              
ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล และตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม 
(คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับ
ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดำเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล และตำบลริมกก อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย เพ่ือสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวง
ชนบท ชร. 5023 และขยายถนน สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่น – บ้านหนอง
บัวแดง และสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย 
ส่วนที่ 2 (กม.ที่ 15+520)   
  ทั้งนี้ คค. เสนอว่า   
  1. เนื่องจากจังหวัดเชียงรายขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงาน
ทาง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่คับคั่งบริเวณสี่แยกศูนย์ราชการพร้อมบริเวณใกล้เคียง และเป็นการเปิด
พ้ืนที่ของการพัฒนาด้านเหนือของสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองใน
อนาคต และสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางทางภาคเหนือตอนบน รวมทั้งเป็นประตูการค้า
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการเพ่ือสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่าง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท ชร. 5023 และขยายถนน สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่น – บ้านหนองบัวแดง และสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน
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หมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (กม.ที่ 15+520) ในท้องที่ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล และ             
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพ่ือให้ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด   
   2. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ดังนี้   
    2.1 โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับ
ทางหลวงชนบท ชร. 5023 เป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง ชนิดผิวจราจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 30 – 52 เมตร 
รวมระยะทางประมาณ 3.014 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 80 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 
3 รายการ และโครงการขยายถนน สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่น – บ้านหนอง
บัวแดง เป็นโครงการขยายถนนเดิม ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก        
ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.00 – 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 – 2.50 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2.50 – 
4.50 เมตร เขตทางกว้าง 16 – 47 เมตร รวมระยะทางประมาณ 3.735 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 45 ไร่ 
มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 70 รายการ ซึ่งทั้งสองโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการดำเนิน
โครงการประมาณ 500.08 ล้านบาท (ใช้งบประมาณในการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ประมาณ                   
5.50 ล้านบาท การเวนคืนประมาณ 257.58 ล้านบาท และการก่อสร้างประมาณ 237.00 ล้านบาท)   
     2.2 โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 
กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (กม.ที่ 15+520) เป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อม             
เกาะกลาง ชนิดผิวจราจรแบบลาดยาง ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ทางเท้า 
(เฉพาะในเขตชุมชน) กว้างข้างละ 3.40 เมตร เขตทางกว้าง 30 เมตร รวมระยะทางประมาณ 2.356 กิโลเมตร มีที่ดิน
ที่ถูกเวนคืนประมาณ 45 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 3 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนิน
โครงการประมาณ 134.00 ล้านบาท (ใช้งบประมาณในการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ประมาณ  
2.00 ล้านบาท การเวนคืนประมาณ 50.00 ล้านบาท และการก่อสร้างประมาณ 82.00 ล้านบาท)   
  3. การวิเคราะห์โครงการ สรุปผลดังนี้     
   ความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตรมข้อ 2.1 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)             
มีค่า 62.25 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 13.44% อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
(B/C Ratio) มีค่า 1.13 และโครงการตามข้อ 2.2 พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 144.50 ล้านบาท อัตรา
ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 22.87% อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 2.18 ซึ่งถือ
ได้ว่าทั้งสองโครงการมีความเหมาะสมในการดำเนินการ   
  4. สำนักงบประมาณเห็นว่า กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนรวม 3 สาย 
ประกอบด้วยถนนสาย ค2 จ7 ง4 ผังเมืองรวมเมืองเชียงรายถนนสายแยก ทล.1 – ชร. 5023 ตำบลบ้านดู่                  
อำเภอเมืองเชียงราย และถนนสายเชื่อมระหว่าง ทล. 1207 กับแนวถนนโครงการของกรมทางหลวง สายเลี่ยงเมือง
เชียงราย ส่วนที่ 2 (กม.ที่ 15+520) จังหวัดเชียงราย ประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 307.5800 ล้านบาท 
โดยกรมทางหลวงชนบทมีแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแผนเบิกจ่ายค่าทดแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –             
พ.ศ. 2566 ดังนั้น เห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และจะพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแล้ว   
  5. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ ไ ด้รับผลกระทบ                 
กับโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว   
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณา                  
การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องนี้ ให้สอดคล้องตามนัยมติคณะรัฐมนต รีเมื่อวันที่  2 มกราคม 2563                  
(เรื่อง แนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ) และให้รับความเห็นกระทรวง
สาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปประกอบการพิจารณาด้วย 
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แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ มท. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย   
   สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง   
   กำหนดให้มีการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า ดังนี้   
   1. กำหนดบทนิยามคำว่า “กระเช้าไฟฟ้า” หมายความว่า “สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการขนส่งบุคคล
จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งโดยการลากจูงให้เคลื่อนที่ไปตามลวดเกลียวโลหะ หรือตามราง หรือการเคลื่อนที่ใน
ลักษณะทำนองเดียวกัน ด้วยระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ และให้หมายความรวมถึงอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระเช้าไฟฟ้าและบริเวณที่เป็นส่วนประกอบในการให้บริการกระเช้าไฟฟ้า เช่น ห้องเครื่อง ห้องควบคุม ห้องพัก           
รอ ทางเข้าออก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน”   
   2. กำหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลักษณะ
กระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างโดยมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
  3. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง การอนุญาตให้ใช้ การตรวจสอบมาตรฐาน
การรับน้ำหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีจำเป็นเกี่ยวเนื่องกับกระเช้าไฟฟ้า รวมทั้งกำหนด
แบบคำขออนุญาต แบบใบอนุญาต และแบบอื่นใดท่ีจะใช้ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้    
  4. กำหนดให้กระเช้าไฟฟ้าเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้   
  5. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างและใช้กระเช้าไฟฟ้า  
  ทั้งนี้ มท. เสนอว่า   
  โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 8 ทวิ บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจออก
กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเช้า
ไฟฟ้า โดยกฎกระทรวงดังกล่าวต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง การอนุญาตให้ใช้             
การตรวจสอบมาตรฐานการรับน้ำหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องกับ
กระเช้าไฟฟ้า เพ่ือกำหนดแบบคำขออนุญาต แบบใบอนุญาต และแบบอ่ืนใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว ประกอบกับเพ่ือให้การใช้กระเช้าไฟฟ้ามีความปลอดภัยต่อประชาชน  จึงได้กำหนดให้กระเช้าไฟฟ้าเป็น
อาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ที่บัญญัติให้อาคารประเภทควบคุมการใช้             
คือ อาคารอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยทุกปี   
   ดังนั้น  เพ่ือให้ เป็นไปตามบทบัญญัติดั งกล่าว รวมทั้ งกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับ                            
การดำเนินการที่เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างและการใช้กระเช้า ไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงว่าด้วย               
การควบคุมกระเช้าไฟฟ้า และคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ได้มีมติ
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ. .... มาเพ่ือดำเนินการ  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
5. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม 11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2563) เป็น 13 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2565) 
ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิมจำนวน 9,078 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [ตามมติคณะรัฐมนตรี (27 ตุลาคม 2552) และมติคณะรัฐมนตรี (7 พฤศจิกายน 
2560)] โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน ใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการเกษตรกรรม 
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การอุปโภค บริโภค และการประปา ตลอดจนการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำสาขา              
ในเขตพ้ืนที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ งการดำเนินงานที่ผ่านมา มีงานที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 1 รายการ ได้แก่ งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน ซึ่งปัจจุบันได้เปิดใช้
งานและเก็บกักน้ำแล้ว และมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดดังนี้ 
ลำดับ รายการก่อสร้าง วงเงิน 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาสัญญา ผลงานสะสม 

(ร้อยละ) 
1 งานก่อสร้างระบบชลประทาน

ฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 
• คลองส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว 
46.968 กิโลเมตร 
• คลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 
12 สาย ความยาวรวม 37.018 
กิโลเมตร 
• อาคารประกอบ 

862.82 
 

27 มีนาคม 2558 – 
16 เมษายน 2563 

78.66 

2 งานก่อสร้างระบบชลประทาน
ฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 
• คลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 
25 สาย ความยาวรวม 102.697 
กิโลเมตร 
• อาคารประกอบ 

369.41 23 มีนาคม 2560 – 
4 กรกกฎาคม 2563 

46.74 

3 งานก่อสร้างระบบชลประทาน
ฝั่งขวา 
• คลองส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว 
14.569 กิโลเมตร 
• คลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 9 
สาย  ความยาวรวม  19 .346 
กิโลเมตร  
• คลองระบายน้ำ ความยาวรวม 
8.950 กิโลเมตร 

215.69 23 มีนาคม 2560 – 
16 กันยายน 2562 

23.39 

4 งานก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่ง
ซ้ายพร้อมอาคารประกอบ 
• คลองระบายน้ำฝั่งซ้าย จำนวน 
9 สาย ความยาวรวม 28.49 
กิโลเมตร 
• อาคารประกอบ 

75.90 14 กุมภาพันธ ์2562 – 
6 สิงหาคม 2563 

35.15 

รวม  1,523.82*  60.27 
* หมายเหตุ : กรอบวงเงินค่าก่อสร้างอยู่ภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯ รายการระบบชลประทาน วงเงิน 1 ,595.48 
ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (7 พฤศจิกายน 2560) 
  2. กษ. รายงานว่า เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไป
จากท่ีได้ออกแบบก่อสร้างไว้เดิม กรมชลประทานได้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับราษฎรและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชนในพ้ืนที่ ประกอบกับในขั้นตอนการจัดหาที่ดินมีเจ้าของ
ทรัพย์สินส่วนหนึ่งไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ภาครัฐกำหนด บางส่วนไม่ยินยอมให้เข้าใช้ พ้ืนที่ รวมถึงที่ดิน
บางแปลงติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย ซึ่งในการดำเนินการจัดหาที่ดิน กรมชลประทานใช้วิธีเจรจาซื้อขายที่ดินจาก
ราษฎรที่ถูกเขตชลประทานควบคู่กับการใช้พระราชกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
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อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ทำให้การจัดหาที่ดินเกิดความล่าช้าส่งผลกระทบต่อแผนงานการก่อสร้างระบบ
ชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการออกไป จากเดิม 11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2563) 
เป็น 13 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2565) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม จำนวน 9,078 ล้านบาท ทั้งนี้ กษ. 
โดยกรมชลประทานได้เสนอขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับการดำเนินงานไว้แล้วจำนวน 
421.76 ล้านบาท และจะได้พิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณในส่วนที่เหลือจำนวน 396.73 ถ้านบาท ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ต่อไป โดยคาคว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทั้ งหมด ในปีงบป ระมาณ พ.ศ. 2565             
ทั้งนี้ กรมชลประทานจะพิจารณางดค่าปรับตามสัญญากับผู้รับจ้างเนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าต่อไป 
 
6. เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 ตามที่สำนักงาน 
ก.พ. เสนอ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางสำคัญให้บุคลากรภาครัฐ ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐนำไปดำเนินการด้าน
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นทิศทางเดียวกันตอบเป้าประสงค์ของการเป็นบุคลากรและหน่ วยงานภาครัฐที่ได้รับ
ความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนในฐานะ “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”                      
ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มีขนาดเล็กและโปร่งใส และสร้างผลผลิตและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาประเทศและ
ยกระดับชีวิตของประชาชน 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  สำนักงาน ก.พ. รายงานว่า 
  1. ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน โดยการพัฒนา
และปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐเป็นหนึ่งในประเด็นการดำเนินการปฏิรูปประเทศที่สำคัญตามที่ปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว และแผนการปฏิรูปประเทศ               
(พ.ศ. 2561 - 2565) ประกอบกับปัจจุบันมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการทำงานของภาครัฐ เช่น (1) บริบทการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเชื่อมโยงของโลกและสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง และ (2) กรอบ
ทิศทางการพัฒนาระบบราชการในอนาคต (ช่น ระบบราชการมีขนาดเล็กและมีลำดับการบังคับบัญชาที่สั้นลง การใช้
เทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนการทำงานภาครัฐ) ดังนั้น ภาครัฐต้องทบทวนการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรภาครัฐ 
โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติฯ และแผนการปฏิรูปประเทศฯ รวมทั้งรองรับความท้าทายในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น การเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และการรับมือหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  2. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
2563 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 ตามข้อเสนอของ อ.ก.พ. วิสามัญ
เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยมี  
สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 
      2.1 สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐฯ โดยนำกรอบทักษะเชิง
ยุทธศาสตร์ 4 ทักษะ [ได้แก่ (1) ทักษะดิจิทัล (2) ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว (3) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ และ (4) ทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์] และทักษะด้านภาวะผู้นำ 6 ทักษะ [ได้แก่ (1) การยึดมั่นใน
มาตรฐานจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ (2) การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (3) การพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน และ
สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร (4) การสร้างและส่งเสริมให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการและความร่วมมืออย่างเต็มที่  
(5) การผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง และ (6) การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์]                   
มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น สรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น แนวทางการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ระบบนิเวศในการทำงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมี
สภาพแวดล้อมและระบบการ
ทำงานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ

- พัฒนากลไกในระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) 
ให้เชื่อมโยง สนับสนุน สอดคล้องซึ่งกันและกัน  
- กำหนดการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่
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พัฒนากรอบความคิดและกรอบ
ทักษะสำหรับการทำงาน และการ
ด ำ เนิ น ชี วิ ต ใน ยุ ค ดิ จิ ทั ล แ ล ะ
ศตวรรษท่ี 21  

สอดคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้ของบุคลากรภาครัฐ 
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นการพัฒนา ที่ 2 : การพัฒนากรอบทักษะ เพื่อการทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 และการสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนการ
พัฒนาระบบราชการในอนาคต 
เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะที่
จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ภาครัฐ สร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม
ที่ เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและ
ประชาชน และการผสานการ
ท ำงาน และการใช้ ชี วิ ตอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

- กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
องค์กร ทิศทางการพัฒนาประเทศ และการปฏิรูปภาครัฐ 
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปภาครัฐสอดรับการทำงานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และศตวรรษที่ 21 
- ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นได้
เรียนรู้และทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิดในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง    การมุ่งเน้น
ประโยชน์ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม และทำงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพในบริบทท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะ 
เป็ นผู้ ใฝ่ เรียนรู้และพัฒ นา ให้
ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวม 
ทำงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือก
ป ฏิ บั ติ  ยึ ด มั่ น ใน ม า ต ร ฐ า น
จริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากล
ที่สอดรับกับยุคดิจิทัล 

- ปลูกฝังกระบวนการทางความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ในการ
ทำงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  (เช่น กรอบความคิดแบบ
มุ่งเน้นส่วนรวม และกรอบความคิดในการทำงานในยุคดิจิทัล) ภายใต้
มาตรฐานจริยธรรมตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงตำแหน่งระดับสูง 
- ส่งเสริมผู้นำให้เป็นต้นแบบทางความคิดและพฤติกรรมในการทำงาน เพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม และสามารถถ่ายทอด โน้มน้าวให้บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติตาม 
- ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในค่านิยมการ
ทำงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 

หมายเหตุ : แนวทางการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐฯ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บุคลากรแรก
บรรจุจนถึงตำแหน่งประเภทบริหาร ซึ่งการนำทักษะเชิงยุทธศาสตร์และทักษะด้านภาวะผู้นำมาใช้ หน่วยงานอาจปรับ
รายละเอียดให้เหมาะสมตามบริบทของหน่วยงานได้ 
      2.2  ผลลัพธ์ที่คาดหวัง มุ่งหวังที่จะนำไปสู่การที่หน่วยงาน และบุคลากรภาครัฐได้รับความ
เชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนในฐานะ “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ที่ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี มีขนาดเล็กและโปร่งใส และสร้างผลผลิตและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศและยกระดับชีวิตของ
ประชาชน โดยบุคลากรภาครัฐในอนาคต เป็นผู้ที่ “มองภาพใหญ่และเข้าใจภารกิจขององค์กร” “เป็นนวัตกรที่เน้น
สร้างผลสัมฤทธิ์” ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม” และ “ให้ความสำคัญกับการทำงานบูรณาการ” รวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐมีระบบนิเวศในการทำงานที่เหมาะสม และสอดรับกับบริบท สามารถส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      2.3 หน้าที่ของผู้ เกี่ยวข้องในการดำเนินการ  โดยแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐฯ                     
จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการร่วมมือกันของทุกฝ่าย เช่น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ผู้บริหารส่วนราชการ และ
สำนักงาน ก.พ. ซึ่งแต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน 
      2.4 การนำแนวทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้ 
   2.4.1 ตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ. สามารถวัดผลสำเร็จจากการดำเนินการในปี 2565 เช่น               
(1) ความสำเร็จของการพัฒนา นโยบาย/หลักเกณฑ์/ระบบ/เครื่องมือ/กลไก ที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาบุคลากร
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ภาครัฐ และ (2) ความสำเร็จในการส่งเสริมให้ส่วนราชการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแนวทาง               
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 และยุทธศาสตร์องค์กรของหน่วยงาน 
   2.4.2 ตัวชี้วัดส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ตามบทบาทของส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐที่กำหนดไว้ โดยสามารถวัดผลสำเร็จการดำเนินการระหว่างปี 2563 – 2565 เช่น (1) หน่วยงานมี
แผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร (2) ระดับความสำเร็จในการออกแบบกรอบการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับของ
หน่วยงาน และ (3) ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล               
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นรายปี 
      2.5 แผนปฏิบัติการในการดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐฯ               
ของสำนักงาน ก.พ. ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐาน แนวทาง และวิธีการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ และ (2) จัดทำ “คู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565” และ
ดำเนินการชี้แจงให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐรับรู้ เข้าใจ และนำแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐฯ ไปใช้ 
 
7. เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน
กรกฎาคม 2563 ตามท่ีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ดังนี้  
  1. การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อปท. ทุกแห่ง ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ครบถ้วนและ               
บันทึกรายชื่อผู้สมัครในระบบรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) ของกรมการปกครองแล้ว 435,735 คน 
(เป้าหมาย อปท. 7,550 แห่ง  อาสาภัยพิบัติฯ 377,500 คน) และได้จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ใน 
62 จังหวัด 1,441  อปท. มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 74,466 คน 
  2. การฝึกอบรม “จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท)”  ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 
(ศอญ. จอส. พระราชทาน) ได้กำหนดให้มีโครงการ “จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท)” เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีจิต
อาสาได้เข้าร่วมโครงการในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจแก่ตัวผู้ต้องขัง ซึ่งมีหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 3 วัน ชั่วโมงการศึกษา 15 ชั่วโมง หมวดวิชา 
จำนวน 7 วิชา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 คน ต่อรุ่น ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนวิทยากรจิตอาสาตามหลักสูตร “จิตอาสาราชทัณฑ์ 
(จอส.รท.)”  เมื่อได้รับการร้องขอจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน 
  3. โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ศอญ. จอส. พระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนได้จัดทำ “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณา
ราษฎร โดยกำหนดพ้ืนที่เป้าหมายดำเนินโครงการในพ้ืนที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2 ครอบคลุมป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน              
ป่าพรุและที่ดินของรัฐประเภทอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 2.68 ล้านไร่ ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  ในช่วงปี 
2563-2570 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) จำนวน 10,000 ไร่ ระยะที่ 
2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565) จำนวน 800,000 ไร่ และระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) จำนวน 
1,880,000 ไร่ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการดำเนินการ เช่น 1) การอบรมหลักสูตรจิตอาสาฟ้ืนฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุม
ไฟป่า ในวันที่  23 กรกฎาคม 2563 ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ                       
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2) การเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563                   
ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่และ 3) การเปิดโครงการปลูกป่าและ
ป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่จังหวัด ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ 
  4. การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  ได้แก่ การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” 
เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้ รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญ
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สาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปล่อยปลาและดูแลรักษา
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและส่งเสริมการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมรณรงค์รักษาความ
ปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำและกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 
  5. ข้อมูลจำนวนจิตอาสาและกิจกรรมจิตอาสา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีจิตอาสาลงทะเบียน 
รวม 6,661,047 คน [จำแนกตามพ้ืนที่ (ภูมิลำเนา) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  จำนวน 455,188 คน ส่วนภูมิภาค 
จำนวน 6,205,859 คน และจำแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย จำนวน 2,963,823 คน เพศหญิง จำนวน 3,697,224 
คน] และมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จำนวน 49,844 ครั้ง กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 627 ครั้ง  
 
8. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เสนอ 
  ทั้งนี้  สตง. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน               
พ.ศ. 2561 มาตรา 27 บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
และมาตรา 28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินจัดทำแล้ว ให้แจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้
จัดทำประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว จึงได้เสนอประกาศคณะกรรมการฯ มาเพ่ือดำเนินการ 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  สตง. เสนอว่า 
  1. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนการปฏิรูปประเทศ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตลอดจนการพัฒนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นองค์กรภาครัฐที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
  2. นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำเป็นประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่             
30 กันยายน พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนการ
ปฏิบัติราชการ อันจะส่งผลให้การตรวจเงินแผ่นดิน และการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
      2.1 ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน 
   2.1.1 การตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางจริยธรรม 
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (1) การใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    (2) การใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
    (3) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ (Public Private 
Partnership : PPP) 
    (4) การจัดหารายได้ การใช้จ่าย และการบริหารการเงินการคลังของหน่วยรับ
ตรวจที่เป็นเงินนอกงบประมาณ รวมถึงเงินสะสมหรือเงินอ่ืนใดที่มีอยู่ หรือสามารถนำมาใช้จ่ายได้ 
   2.1.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ กฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ 
รวมถึงการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่การเงินการคลังของรัฐ 
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   2.1.3 การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังและ
งบประมาณแผ่นดินแก่หน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.1.4 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้การตรวจเงินแผ่นดินและการบริหาร
จัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   2.1.5 การให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินแก่ภาคประชาชน และ             
การเข้าถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของ สตง. 
      2.2 ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน 
   2.2.1 การจัดหารายได้ การใช้จ่ายเงิน การบริหารการเงิน การคลัง และการก่อหนี้ของ
หน่วยรับตรวจเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจมีข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 
   2.2.2 หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
       2.2.3 สตง. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
การตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.2.4 ภาคประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกในการสอดส่องดูแลรักษาเงิน
แผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ และสามารถเข้าถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของ สตง. ได้โดยสะดวก 
      2.3 การดำเนินการเพื่อพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 
   2.3.1 ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน 
    (1) ส่ งเสริมการพัฒนาคู่มือและแนวทางการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ               
การตรวจสอบแต่ละด้าน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
    (2) ส่งเสริมการประเมินผลและติดตามผลการควบคุมคุณภาพและระบบประกัน
คุณภาพของงานตรวจสอบของ สตง. เพื่อควบคุมคุณภาพ และติดตามผลการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบให้เป็นไป
ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
    (3) พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเอกชน และพิจารณา
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเอกชนต่อรายงานการเงินประจำปีของหน่วยรับตรวจ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี 
    (4) สนับสนุนการวางระบบและรวบรวมการให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ และ
ตอบข้อสอบถามแก่หน่วยรับตรวจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินและกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
    (5) พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือประโยชน์             
ในการวิเคราะห์ และการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ 
    (6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการข้อมูลภาครัฐระหว่างองค์กรอิสระและ
หน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกัน 
    (7) ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐแก่หน่วยรับตรวจ รวมทั้งจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ             
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
   2.3.2 ด้านวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
    (1) สนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์            
(e- Learning) เพ่ือเสริมสร้างทักษะประสบการณ์และเทคนิคขั้นสูงที่จำเป็นต่อการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการอบรมเพ่ือพัฒนากลยุทธ์และเทคนิคการตรวจสอบโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ การพัฒนาทักษะ               
ด้านดิจิทัล ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับหน่วยรับตรวจได้              
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
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    (2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ สตง. และการพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจเงิน
แผ่นดินอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรของ สตง. มีความรู้ด้านกฎหมายและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน และการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รวมทั้งให้ความสำคัญกับเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชี พ การใช้
สมรรถนะในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรและการวิเคราะห์และประเมินผลโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน 
สตง. ให้มีความเหมาะสม 
    (3) สนับสนุนการรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร สตง. ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดทางจริยธรรมที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
    (4) เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจ
เงินแผ่นดินกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการวิจัยเพ่ือการส่งเสริมการรักษาวินัยการเงิน
การคลังของหน่วยรับตรวจ 
    (5) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์กับประเทศ
สมาชิกองค์การ : สถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งอาเซียน (ASEANSAI) องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุด              
แห่งเอเชีย (ASOSAI) และองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (NTOSAI) เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการตรวจเงินแผ่นดินให้ทันต่อการตรวจสอบในยุคดิจิทัล 
    (6) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารงาน
ตรวจสอบ และการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงให้ความสำคัญกับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบและข้อมูลภายในองค์กร 
   2.3.3 ด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
    (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของ สตง. 
ได้ 
    (2) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจเงินแผ่นดินอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
    (3) ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการรักษาระบบ
พิทักษ์คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล พัฒนาหลักเกณฑ์และรักษาแนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย 
เลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจและ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
    (4) ส่งเสริมให้มีการศึกษารูปแบบแนวทางการปรับปรุงค่าตอบแทนหรือสิ ทธิ
ประโยชน์ที่เหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอในการดำรงชีพ เพ่ือสร้าง
ขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและลูกจ้าง สตง. 
    (5) ปลุกจิตสำนึกและยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร สตง. ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้อง ตามข้อกำหนดทางจริยธรรมที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
   2.3.4 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : 
DBMS) ที่ใช้ในการตรวจสอบของ สตง. ให้ทันสมัย และมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี รวมทั้งพัฒนารูปแบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
    (2) พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
สนับสนุนงานภายในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการดำเนินงานภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ 
   2.3.5 ด้านการประชาสัมพันธ์การตรวจเงินแผ่นดิน 



 

 

 

15 

    (1) มุ่งเน้นการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ                   
การตรวจเงินแผ่นดินทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที 
    (2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน เพ่ือช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้โดยสะดวก และเกิดการมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ 
    (3) สร้างความร่วมมือกับสื่อดิจิทัล เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจ
บทบาทของ สตง. ในการเป็นองค์กรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรัฐ 
   2.3.6 ด้านการประสานงานและความร่วมมือกับต่างประเทศ 
    (1) สนับสนุนการทำหน้าที่คณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่าง
ประเทศ (INTOSAI Governing Board) วาระปี พ.ศ. 2562 – 2568 และเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมสมัชชาสมาชิก ASOSAI ในปี พ.ศ. 2564 ในฐานะประธานองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุด                  
แห่งเอเชีย (Chairman of ASOSAI) วาระปี พ.ศ. 2564 - 2567 
    (2) สร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ด้ านวิชาการและประสบการณ์                     
ด้านการตรวจเงินแผ่นดินกับประเทศสมาชิกในองค์การสถาบันตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI) ในการ
พัฒนาผู้ตรวจสอบให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจเงินแผ่นดิน 
    (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สตง. เข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมขับเคลื่อน              
การพัฒนาองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ ( INTOSAI) องค์การสถาบัน การตรวจสอบสูงสุด
ภูมิภาคเอเชีย (ASOSOI) และองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดภูมิภาคอาเซียน (ASEANSAI) 
 
9. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนวัดของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.) เสนอ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ข้อเสนอแนะฯ ดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ โดยให้รับความเห็นของสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณา
ดำเนินการด้วย  
  สาระสำคัญของเรื่อง  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า  
  1. เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง กรณีการตรวจสอบพบการทุจริต
งบประมาณเงินอุดหนุนของ พศ. ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน 3 ประเภท  ได้แก่ 1) งบประมาณ
เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด 2) งบประมาณเงินอุดหนุนการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ 
3) งบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจากการศึกษาพฤติการณ์/รูปแบบ
การทุจริต รวมทั้งข้อกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเงินอุดหนุนวัดของ พศ. พบว่า  
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดช่องและเอ้ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และเจ้า
อาวาสในฐานะผู้แทนของวัด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ไม่มีความรู้เพียงพอในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของแผ่นดิน ทำให้บุคคลบางกลุ่มใช้วัดเป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ ทำให้เกิดปัญหาและความเสี่ยงในการทุจริตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำคำขอและจัดสรรงบประมาณ                
การเบิกจ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือสร้างความโปร่งใส และการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ 
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  2. คุณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสี่ยง
เกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณเงินอุดหนุนวัดของ พศ. จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณเงิน
อุดหนุนวัดของ พศ. รวม 5 ด้าน ดังนี้ 

ด้าน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
1 )  ด้ า น ก า ร จั ด ท ำ ร ะ บ บ
ฐานข้อมูล 

รัฐบาลควรกำหนดให้การบูรณาการและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
ฐานข้อมูลของวัดเป็นวาระแห่งชาติ โดย พศ. ต้องมีระบบฐานข้อมูลกลางข้อมูล
การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณ การบริหารงบประมาณและการ
ติดตามและประเมินผล โดยนำข้อมูลเดิมมาจัดทำเป็นข้อมูลรูปแบบดิจิทัลใน
ฐานข้อมูลกลาง รวมทั้งควรจัดทำระบบสารสนเทศรองรับการใช้งานข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลกลางในรูปแบบ Web-Base Technology หรือ Mobile Application 
ที่ ผู้ ใช้ งานสามารถปฏิบั ติ งานและเรียกดูข้อมูลบน Web Browser หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ มีการรายงานข้อมูลแบบ Real-Time และเปิดเผย 
ข้อมูลให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

2) ด้านกระบวนการจัดทำคำขอ
และการจัดสรรงบประมาณ 

2.1) ให้ พศ. ดำเนินการจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณ ด้านการก่อสร้าง
การบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด เป็นงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
2.2) กรณีงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทอ่ืน เช่น เงินอุดหนุนการส่งเสริมเผย
แผ่พระพุทธศาสนา เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม และเงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 
ให้ พศ. จัดทำหลักเกณฑ์การขอรับและการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีส่วนร่วม
และเป็นธรรม สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณ โดยจัดทำเป็นระเบียบหรือประกาศ
ที่เป็นทางการ พร้อมประกาศให้สาธารณชนรับทราบ 
2.3) ให้ พศ. ปรับปรุงคณะกรรมการ/คณะทำงานพิจารณาคำขอและการจัดสรร
งบประมาณงบเงินอุดหนุนทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาค โดยเพ่ิมเติม
องค์ประกอบคณะกรรมการ/คณะทำงานจากภายนอก เช่น ผู้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรี ผู้แทนผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับวัด เช่น  กระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และ นักวิชาการด้านการ
บริหารจัดการ และด้านการศาสนา ตามความเหมาะสมโดยมีหน้าที่และอำนาจใน
การพิจารณาคำขอและการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน การจัดทำแผน
บูรณาการด้านงบประมาณเงินอุดหนุนวัด จัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ของวัดที่สำคัญ 
เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานและความจำเป็นของวัด ข้อมูลการอุดหนุนงบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลฐานะการเงินและรายรับ-รายจ่ายของวัด ข้อมูลศาสน
สถาน ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม ข้อมูลจำนวนพระภิกษุ-สามเณร และการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน รวมทั้ง
การประเมินศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวัดด้วย 
2.4) การจัดทำคำขอและการพิจารณางบประมาณงบเงินอุดหนุนของ พศ. ควรให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและฐานข้อมูลจริง รวมทั้งให้พิจารณาจากข้อมูลฐานะ
การเงินและรายรับ -รายจ่ายของวัด ประกอบด้วย และให้มีการประมาณ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการที่จะขอรับงบประมาณให้ชัดเจน 

3) ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 3.1) ให้ พศ. ประสานงานและสนับสนุนให้วัดหรือผู้ได้รับงบประมาณงบเงิน
อุดหนุน ต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน และในการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน
ของวัดไม่ควรเบิกจ่ายล่วงหน้าก่อนมีแผนการใช้จ่ายเงิน และให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของกระทรวงการคลัง (กค.) เรื่อง การเบิกจ่ าย
งบประมาณงบเงินอุดหนุนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
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การจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้
มีการรายงานผลการเบิกจ่ายและใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุนตามแนวทางท่ี พศ. 
กำหนด และให้ พศ. ดำเนินตามหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ของวัด ตามกฎกระทรวงและมติมหาเถรสมาคมที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
3.2) ให้ พศ. ร่วมกับกรมบัญชีกลางจัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติในการใช้และการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมมีการให้
คำแนะนำ/ความรู้แก่วัดและผู้ได้งบประมาณงบเงินอุดหนุนจาก พศ. 

4 )  ด้ า น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล 

พศ. ต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณงบเงินอุดหนุน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์
และงบประมาณที่ ได้รับ ทั้ งนี้  อาจมีการบูรณาการกับหน่วยงานด้านการ
ตรวจสอบและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  
ผู้แทนผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน เพ่ือร่วมกันติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณงบเงิน
อุดหนุน พร้อมการเปิดเผยรายงานผลการติดตามและประเมินผลของโครงการต่อ
สาธารณะ 

5) ด้านการแจ้งเบาะแส 5.1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต พศ. ควรเป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน 
และให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
และวิธีการ ตลอดจนสิทธิที่ได้รับในการแจ้งเบาะแสการทุจริตตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันฯ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บำเหน็จความชอบ 
การกันเป็นพยาน การลดโทษและการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553 
5.2) กำหนดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากพระภิกษุและ
ประชาชน และควรกำหนดกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ชัดเจน 
และมีความรวดเร็ว 
 

 
10. เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 1/2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (คณะกรรมการ ป.ย.ป)  ครั้งที่ 1/2563 ตามที่สำนักงานขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เสนอ และมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง และประสานกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ยุทธศาสตร์ชาติ และ                
การสร้างความสามัคคีปรองดอง เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
ต่อไป  รวมทั้งให้รับความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสำคัญของรื่อง  
  คณะกรรมการ ป.ย.ป. ได้มีการประชุมครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2563 โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ สรุปได้ดังนี้ 
  1. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ย.ป.  โดยควรมุ่งเน้นเฉพาะประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นปฏิรูปประเทศจากคณะกรรมการ ป.ย.ป. รวมทั้งประเด็นกิจกรรมที่ จะส่งผลต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และประเด็นปฏิรูปจาก
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ โดยมีกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) กระทรวง ทำหน้าที่ติดตามรายงานความคืบหน้าและปัญหาและอุปสรรคของ                
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การดำเนินการขับเคลื่อนต่อสำนักงาน ป.ย.ป. เพ่ือจัดทำรายงานและเสนอแนวทางการดำเนินการแก้ไข                           
ต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. ต่อไป และเห็นชอบให้สำนักงาน ป.ย.ป. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัด (KPI) การปฏิรูปประเทศตามประเด็นการขับเคลื่อนของส่วน
ราชการ โดยพิจารณาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ตลอดจนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(สำนักงาน ก.พ.) กำหนดแนวทางในการนำผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหัวหน้าส่วนราชการ 
  2. เห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกคณะกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (2) คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (3) คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ (4) คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์
ชาติและ (5) คณะกรรมการเตรียมการเพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง และให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือการตรา
กฎหมายเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภพ โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเกี่ยวกับเรื่องการใช้ระบบ Big 
Data ที่มีระดับชั้นความลับของข้อมูล ให้ข้อมูลพ้ืนฐานของทุกกระทรวงสามารถเผยแพร่และนำมาใช้ประโยชน์ได้โดย
ไม่ก้าวล่วงความเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือละเมิดอำนาจของแต่ละหน่วยงาน แต่สามารถขอใช้ประโยชน์ได้เป็นครั้งคราว 
  3. เห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ ดังนี้ 
   3.1 การขับเคลื่อนผ่านกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง เช่น (1) กำหนดให้ผลการดำเนินการ               
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด และให้นำผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย             
ประจำปีต่อไป และ (2) ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ในกรณีที่เกิดปัญหาการดำเนินการที่ต้องมีการ             
บูรณาการระหว่างหลายหน่วยงาน หรือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน โดยการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หาแนวทางแก้ไขปัญหานำเสนอคณะกรรมการ ป.ย.ป. และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ 
นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเร่งรัด ผลักดัน และขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศทุกด้านให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ ป.ย.ป. กระทรวงเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปของแต่ละกระทรวงตามความคล่องตัว โครงสร้างและประสิทธิภาพของหน่วยงาน  โดยเน้น
การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เพ่ิมภาระในการทำงานแก่หน่วยงานต่าง ๆ มากจนเกินไป 
   3.2 หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป.) โดยปรับปรุงรูปแบบการจัดอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. จาก
มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นมุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งนายกรัฐมตรีเน้นหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ฝึกอบรมให้เหมาะสมกับการ
เป็นข้าราชการในศตวรรษที่ 21 
   3.3 เห็นชอบประเด็นขับเคลื่อนสำคัญของคณะกรรมการ ป.ย.ป.  3 ประเด็น ได้แก่                
(1) การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (2) การขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ผลการดำเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (3) การขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
   3.4 รับทราบผลงานสำคัญของสำนักงาน ป.ย.ป. เช่น เรื่องการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ (Regulatory Guillotine) โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ ได้แก่ (1) เรื่องการปฏิรูป
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของประเทศ การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ประมวลผลเรื่องร้องเรียนหรือร้อง
ทุกข์จากประชาชนให้สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการบูรณาการข้อมูลให้มีความ
ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป (2) เรื่องการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน 
ให้สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด              
ฝุ่นควันในช่วงต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ และให้สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนให้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
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เพื่อจำแนกแหล่งกำเนิดของฝุ่นควัน เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
ควันของประเทศอย่างยั่งยืนและ (3) โครงการนำร่องการบูรณาการการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้พิการ 
ให้สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาระบบ Big Data ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเพื่อให้มีฐานข้อมูลผู้พิการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
11. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุม ครั้งที่ 25/2563 และ            
ครั้งที่ 26/2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
(คกง.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 26/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 
ตามท่ีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันสู่ Oleochemical แบบครบวงจร
ภายหลังผลกระทบ COVID - 19 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยปรับลดกรอบวงเงินโครงการฯ จาก 22 ,500,000 บาท เป็น 22,064,600 
บาท และให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พร้อมทั้งมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการฯ 
  2. อนุมัติโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรท่องเที่ยวไทย เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยปรับลดกรอบ
วงเงินโครงการฯ จาก 72,000,000 บาท เป็น 66,681,600 บาท และให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมการ
ท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ 
  3. อนุมัติโครงการพัฒนาเนินทรายงาม (Sand Dune) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามเส้นทาง
ท่องเที่ยว Scenic Route ของกรมการท่องเที่ยว กก. โดยปรับลดกรอบวงเงินโครงการฯ จาก 21,227,000 บาท เป็น 
19,126,300 บาท และให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ 
  4. อนุมัติโครงการต้นแบบเพ่ือยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism Services) เพ่ือมุ่งสู่การ
ท่องเที่ยวคุณภาพสูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว (สป.กก.) กก. กรอบวงเงิน 4,059,800 บาท โดยใช้
จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็น พร้อมทั้งมอบหมายให้ สป.กก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ 
  5. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 1.1 – 1.4 รับความเห็นและข้อสังเกตของ 
คกง. ไปพิจารณาประกอบการดำเนินโครงการฯ ตามข้ันตอน (ถ้ามี) 
  6. รับทราบผลการดำเนิ นการตามมติ คณ ะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่  4  สิ งห าคม 2563 ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2563 ของจังหวัดตรัง จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามข้ันตอนต่อไป 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  คกง. รายงานว่า ที่ประชุม คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และ
ครั้งที่ 26/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้เห็นชอบโครงการ เพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ              
จำนวน 4 โครงการ โดยมีสาระสำคัญของโครงการสรุปได้ ดังนี้ 
      1. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันสู่ Oleochemical1 แบบครบวงจรภายหลัง
ผลกระทบ Covid - 19 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อว. 
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รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ • เพ่ือเตรียมความพร้อมและสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเข้าสู่ระบบ

มาตรฐานที่สนับสนุนให้มีการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เกษตรผู้ผลิตทะลาย
ปาล์ ม  โรงสกั ดน้ ำมั น ป าล์ ม  แล ะโรงกลั่ น น้ ำมั น ป าล์ ม  (Roundtable on 
Sustainable Plam Oil - RSPO) 

กิจกรรม • เตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้ จัดอบรม และเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม 
และโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่เป้าหมายให้สามารถเข้าสู่มาตรฐาน RSPO  
• จัดทำห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ รองรับการ
จัดทำมาตรฐาน RSPO และให้บริการวิเคราะห์คุณภาพปาล์มน้ ำมันและ                
งานวิชาการให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการปาล์มน้ำมัน 
• พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ Oleochemical ที่มีความเป็นไปได้ในเชิง
พาณิชย์ โดยประกอบเครื่องต้นแบบสกัดวิตามินเอ และอุปกรณ์กลั่นแยกกรดไขมันที่
มีมูลค่าสูง เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง  
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Oleochemical ที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ 
อย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์  
• อบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ ระนอง และนครศรีธรรมราช ไม่น้อยกว่า 200 
ราย 

งบประมาณ 22,064,600 บาท  
กรอบระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
______________________ 
1Oleochemical หมายถึง การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ 
  2. โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ของกรมการท่องเที่ยว กก. 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ • เพ่ือยกระดับคุณภาพและพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจและ

บุคลากรที่เก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 
• เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

กิจกรรม • คัดเลือกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ 
• จัดอบรมและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงาน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 
7 กลุ่ม หลักสูตรการอบรม 18 ชั่วโมง (3 วัน) ครั้งละ 250 คน จำนวน 48 ครั้ง รวม 
12,000 คน 

งบประมาณ 66,681,600 บาท  
กรอบระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
  3. โครงการพัฒนาเนินทรายงาม (Sand Dune) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามเส้นทาง
ท่องเที่ยว Scenic Route ของกรมการท่องเที่ยว กก. 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ • เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้นแบบ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal) ตามเส้นทางท่องเที่ยว Scenic Route 
• เพ่ือส่งเสริมและสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันออก (Thailand Riviera) 

กิจกรรม • จ้างที่ปรึกษาสำรวจและรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนิน
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ทรายงามและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
• ก่อสร้างและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นขั้นพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว
เนินทรายงาม 
• จัดอบรมบุคลากรทุกภาคส่วน จำนวน 8 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนครั้ง
ละไม่น้อยกว่า 50 คน 
• จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว 

งบประมาณ 19,126,300 บาท  
 กรอบระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
  4. โครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism Services) เพื่อมุ่งสู่การ
ท่องเที่ยวคุณภาพสูง ของ สป.กก. กก.  

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ • เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ความรู้และยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการให้

สามารถปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
(SHA) 

กิจกรรม • ประสานและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 10 ประเภทกิจกรรมในแต่ละจังหวัด 
• จัดอบรมผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจกรรม เพ่ือยกระดับการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการให้สามารถปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน SHA ในพ้ืนที่ 4 
จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) ระยะเวลา 2 วัน 

งบประมาณ 4,059,800 บาท  
 กรอบระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
  5. แผนงานที่ 3.22 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดตรัง จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดกระบี่  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ (4 สิงหาคม 2563) อนุมัติโครงการภายใต้แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชนของจังหวัดรวมทั้งสิ้น 157 โครงการ กรอบวงเงิน 884 ,625,068 บาท และมีมติ (25 สิงหาคม 2563) อนุมัติ
โครงการภายใต้แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดรวมทั้งสิ้น 53 โครงการ กรอบวงเงิน 
142,386,554 บาท โดยให้จังหวัดใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามขั้นตอนต่อไป เพ่ือดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
จังหวัดตรัง จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ข้างต้น ดังนี้  

โครงการ หน่วยดำเนินงาน ระยเวลาดำเนินงาน วงเงิน (บาท) 
(1) โครงการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล สิงหาคม 63 – สิงหาคม 64 1,200,000 

(2) โครงการส่งเสริมการเกษตร
ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง เพื่อการท่องเที่ยว 

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ตุลาคม 63 – กรกฎาคม 64 3,750,000 

(3) โครงการทอผ้าภูมิปัญญา
ปราจีนบุรี 

สำนักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดปราจีนบุรี 

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 620,300 

(4) โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพ 
จังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) 

สำนักงาน 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดกระบี่ 

ตุลาคม 63 –  มีนาคม 64 1,300,000 

รวมกรอบวงเงิน 6,870,300 
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______________________ 
2แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการ
ส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่ งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานสุขภาพและ
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
 
12. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 13/2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  (ศบค.) ครั้งที่ 13/2563  เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ตามท่ีศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้   
  สรุปสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
   1. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์ฯ ดังนี้ 
    1) สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 มีจำนวนผู้ติดเชื้อรวม
ทั้งสิ้น 41,018,201 ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมาก 3 ลำดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล  
    2) สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ 
9 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 3,709 ราย เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,259 ราย (ร้อยละ 33.94) 
หายป่วยแล้ว 3,495 ราย (ร้อยละ 94.23) เสียชีวิต 59 ราย (ร้อยละ 1.59) และกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล 155 ราย 
(ร้อยละ 4.18)  
   2.  ความคืบหน้าการพัฒนาและผลิตวัคซีนโรคโควิด - 19 ที่ประชุมรับทราบรายงานความ
คืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด - 19 ทั่วโลกและแนวทางการดำเนินการเพ่ือให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนโควิด - 19  
โดยได้มี การทำความร่วมมือด้ านการวิจัยกับต่ างประเทศ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 600 ล้ านบาท  
เพ่ือสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต โดยสนับสนุน บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 
จำกัด ให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด - 19 รวมถึงการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงการผลิตและ
จัดสรรวัคซีนวิจัยป้องกันโควิด - 19 ชนิด Adenoviral vector (AZD1222) ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  
   3.  การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามแนวชายแดน ที่ประชุมรับทราบรายงานฯ 
ดังนี้ 
   1) การสกัดก้ันและจับกุมบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
   2) การตรวจกิจกรรมและสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลาย  
   3) การกำหนดมาตรการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวเมียนมาในสถานประกอบการในลักษณะบูรณาการ 
โดยกรุงเทพมหานครและจั งหวัด 70 จังหวัด  ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการทั้ งหมดที่ มี  
การจ้างแรงงานชาวเมียนมา มีจำนวนทั้งสิ้น 106,208 แห่ง ดำเนินการออกตรวจแล้วจำนวน 963 แห่ง (ข้อมูลสะสม
จำนวน 1 ,882 แห่ง) ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโควิด - 19 แรงงานชาวเมียนมาแล้ว จำนวน 9 ,231 คน               
(ข้อมูลสะสมจำนวน 12,068 คน) ดำเนินการสุ่มตรวจโรคโควิด -19 ของแรงงานชาวเมียนมาแล้ว จำนวน 1,496 คน 
ทั้งนี้ ไม่พบผู้ติดเชื้อ 
   4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
ตามแนวชายแดน ซึ่งได้มีมาตรการสำหรับจังหวัดชายแดนที่มีช่องทางขนส่งสินค้า 27 จังหวัด และรับทราบประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 31/2563 ลงวันที่  17 ตุลาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรค
โควิด - 19 โดยได้มีคำสั่งระงับการนำเข้า - ส่งออกสินค้าใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดตากและกาญจนบุรี เนื่องจากพบ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
  4.  รายงานความคืบหน้าการดำเนินมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมาย ที่ประชุมรับทราบ
รายงานความคืบหน้าฯ ดังนี้  
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   1) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคณะมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ  
   2) การอนุญาตให้ลูกเรือสัญชาติบริติชและสัญชาติเช็กเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางน้ำ  
   3) การกำหนดประเทศและเมืองต้นทางที่ได้รับการผ่อนผันให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
โดยการขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)  
   4) การอนุญาตให้สายการบินทำการบินแบบมีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger)  
   5) การอนุญาตให้เรือยอร์ชเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
   6) การอนุญาตให้ลูกเรือต่างชาติ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขึ้น เรือออกจาก
ราชอาณาจักร (sign on)  
   7) การผ่อนผันให้กลุ่มบุคคลเข้าประเทศไทยโดยเข้าสู่การกักกันตัวแบบ Wellness Quarantine  
   ข้อสังเกตที่ประชุม 
   เห็นควรให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหา
แนวทางการบริ ห ารจั ดการขั้ น ตอน  กระบวนการสำห รั บการอนุ มั ติ  อนุ ญ าตในการเดิ นท างเข้ า ม า 
ในราชอาณาจักรของนักธุรกิจต่างชาติ ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาจัดกลุ่มนักธุรกิจและพิจารณา
ม าต รก าร ใน ก ารคั ด ก รอ ง  กั ก ตั ว ให้ ชั ด เจ น แ ล ะ เห ม าะ ส ม  ทั้ งนี้  เ พ่ื อ ช่ ว ย อ ำน วย ค ว าม ส ะด ว ก 
ในด้านการค้าการลงทุนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย 
   5.  ที่ประชุมเห็นควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 7) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2563 
  6. การขอเพิ่มจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ชมกีฬา ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาเสนอการเพ่ิมจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ชมในสนามกีฬา โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ชมกีฬา ดังนี้ 

ประเภทสนามกีฬา ลักษณะการเชียร์ คำสั่ง ศบค. ฉบับท่ี 8 ข้อเสนอจำนวนผู้ชม 
ในสนามกีฬา 

สนามกีฬากลางแจ้ง การเชียร์เสียงดัง ร้อยละ 25 (4,000 คน) ร้อยละ 50 
การเชียร์เสียงไม่ดัง ร้อยละ 50 (6,000 คน) ร้อยละ 70 

สนามกีฬาในร่ม การเชียร์เสียงดัง ร้อยละ 15 (1,000 คน) ร้อยละ 30 
การเชียร์เสียงไม่ดัง ร้อยละ 25 (2,000 คน) ร้อยละ 50 

   7. การใช้ Smart Band สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด - 19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรายงานความคืบหน้า โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมได้จัดเตรียม Smartband  ในรูปแบบ Wristband ร่วมกับ Startup ของไทย ซึ่งสามารถใช้งานได้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 โดยมีคุณลักษณะการใช้งานเป็นอุปกรณ์สำหรับการใช้ติดตามตัวนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมายังประเทศไทย โดยอุปกรณ์นี้สามารถทำให้ทราบสถานที่อยู่ของผู้สวมใส่ (Tracking) ได้ตลอดเวลา มีระบบ
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และอ่ืน ๆ หากนักท่องเที่ยวมีอุณหภูมิเกิน 37.5 
องศาเซลเซียส ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลและทีมแพทย์เพ่ือเข้าดูแลเบื้องต้น ทำการตรวจเชื้อและเฝ้าดูอาการ
ต่อไป และสามารถนำไปใช้ขอรับบริการภายในโรงแรมหรือขอความช่วยเหลือได้ เช่น การขอความช่วยเหลือกรณีหลง
ทาง เป็นต้น  
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
   1.  ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - 19 ในทุกมิติ ผ่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โฆษก ศบค. หรือสื่อโซเชียลมีเดีย รวมทั้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการพัฒนาการสร้างการรับรู้ในลักษณะ ศบค. Digital ต่อไป  
   2.  ให้กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างแหล่งข่าว
ประชาชนตามแนวชายแดน ให้แจ้งเบาะแสแก่ เจ้าหน้าที่ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด การลักลอบ  
ค้ามนุษย์ การลักลอบนำเข้าสินค้าและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เป็นต้ น ทั้ งนี้  กรณี  
การปิดด่านสินค้าชายแดน ให้พิจารณาบริหารจัดการตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป 
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   3.  ให้กระทรวงแรงงานทำการส่งตัวแรงงานต่างด้าวที่พ้นการกักตัว 14 วันแล้ว เพ่ือดำเนินการ  
จัดจ้างงานในประเทศต่อไป  
   4.  ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) พิจารณาเกี่ยวกับมาตรการ Transit Passenger 
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเดินทางในระยะต่อไปด้วย โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ  
   5.  ให้กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน 
ที่ เกี่ ยวข้ อง พิ จารณ าดู แลควบคุ มการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ใน พ้ื นที่ จุ ดจอดเรือ (เช่ น  เรือยอร์ ช  
เรือสำราญ เป็นต้น) ที่ เดินทางเข้ ามาในราชอาณาจักร และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้ านสาธารณสุข 
ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาด โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานในการอำนวยการและบูรณาการการปฏิบัติของส่วนราชการดังกล่าว 
   6.  ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 พิจารณาศึกษาเพ่ิมเติมและกำหนดแนวทางการกักตัวแบบ Wellness 
Quarantine รูปแบบ Sport 
   7.  ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดเกณฑ์การจัดกลุ่ม
ประเทศเสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงต่ำให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ติดเชื้อและมาตรการในการป้องกันโรค 
ของแต่ละพ้ืนที่และให้พิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศด้วย สำหรับบาง
ประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ให้ใช้ข้อมูลในระดับมณฑลหรือเมืองประกอบการพิจารณา 
   8.  ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำให้  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการกีฬาและด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด   
   9.  ให้กระทวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการส่งเสริมการ
วิจัยและนวัตกรรม แอปพลิเคชัน Smart band เพ่ือพัฒนาต่อยอดและใช้งานในอนาคตต่อไป 
 
13. เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง 
พุทธศักราช 2563 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่  สืบสานวัฒนธรรมไทย” 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องใน
ประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่  สืบสานวัฒนธรรมไทย” ตามที่กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอ ดังนี้  
  สาระสำคัญ  
 1. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและ
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือกำหนด
แนวทางและมาตรการรณรงค์ในการสืบสานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม) เป็นประธานฯ ทั้งนี้ มีหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
ในช่วงประเพณีลอยกระทง การดูแลรักษาความปลอดภัยการรักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมฯ จำนวน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม) กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า และกรมการขนส่งทางบก) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย) กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) สำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร) มูลนิธิ        
เมาไม่ขับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย
ที่ประชุมมีแนวคิดบูรณาการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  ซึ่งทุกหน่วยงานเห็นพ้องต้องกันในแนวคิด  “ลอยกระทง
วิถีใหม่  สืบสานวัฒนธรรมไทย” ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ด้วยเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมการดำเนินงานที่
เหมาะสม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ จึงได้ร่วมกันวางแนวทาง และ



 

 

 

25 

มาตรการรณรงค์การสืบสานประเพณีที่ดีงามเหมาะสม เป็นไปตามคุณค่าสาระที่แท้จริง รวมถึงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช 2563 

 2. ที่ประชุมบูรณาการการกำหนดแนวทางและมาตรการรณรงค์ ในการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
พุทธศักราช 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางและมาตรการรณรงค์เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 ตามที่
กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 14 หน่วยงาน ได้เสนอดังนี้  
 2.1 แนวทางการดำเนินการในปีพุทธศักราช 2563 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่   
สืบสานวัฒนธรรมไทย” สื่อความหมายได้ ดังนี้ 

   (1) ลอยกระทงวิถีใหม่ หมายถึง การดำเนินการจัดงานตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกัน   ก็คำนึงมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในช่วงประเพณีลอยกระทง และการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการรักษาความปลอดภัยใน
ด้านอื่น ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (2) สืบสานวัฒนธรรมไทย หมายถึง การอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทง ที่ทรงคุณค่า สาระอันดีงาม และการปฏิบัติตามแบบของประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงการ
แสดงออกที่งดงาม อ่อนโยน เอ้ืออาทร มีน้ำใจไมตรีให้แก่กันและกัน และบรรยากาศแห่งการแสดงความกตัญญูต่อ 
“น้ำ” และการแสดงออกต่อพระพุทธศาสนา ต่อพระแม่คงคา แม่น้ำ ลำคลอง ส่งเสริมคุณค่าต่อครอบครัว ต่อชุมชน 
ต่อสังคม โดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทง ซึ่งง่ายต่อการย่อยสลาย และเป็นมิตรต่อแม่น้ำลำคลอง ลดการ
ใช้โฟม เพ่ือดำรงประเพณีลอยกระทงซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป 
   2.2 แนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อดำเนินการประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 
    (1) การรณรงค์เรื่อง “ลอยกระทงวิถีใหม่” ประกอบด้วย 
     1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงประเพณีลอยกระทงอย่าง
ชัดเจน และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เช่น การห้ามปล่อยโคมลอยหรือยิงบั้งไฟ ในพ้ืนที่ที่อยู่ในเส้นทางการบินของ
เครื่องบินเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง การงดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด รวมถึง การยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มี
เหตุอันควร การรณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า ด้วยการงดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาในบริเวณงานหรือ
ใกล้เคียง รวมถึง ชี้แจงแก่วัดต่าง ๆ ถึงการปล่อยโคมลอยเพ่ือเป็นพุทธบูชา ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างเคร่งครัด 
      1.2 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทั้งทางน้ำและทางบก 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับส่งประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง รวมถึง การตรวจสอบความ
พร้อมของโป๊ะและท่าเรือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด พร้อมรับการใช้บริการจากประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากที่สุด 
     1.3 ขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมาตรการป้องกัน
และควบคุมการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข อาทิเช่น มีการจัดสถานที่เหมาะสมไม่แออัด  
มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 เปอร์เซ็นต์ ล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำสะอาด สบู่เหลว ก่อนหรือหลังทำกิจกรรม 
    (2) การรณรงค์เรื่อง “สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประกอบด้วย 
    (2.1) ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติแต่งชุดไทยเข้าร่วม
ประเพณีลอยกระทง ใช้วัสดุธรรมชาติ และย่อยสลายง่าย ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น เช่น หยวกกล้วย กาบกล้วย ขนมปัง 
และใบตอง มาประดิษฐ์กระทง เพ่ือร่วมกันรักษาและป้องกันการเกิดมลพิษต่อสายน้ำ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการงด
ใช้วัสดุย่อยสลายยากและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้แต่ละครอบครัว กลุ่มประชาชน หน่วยงาน ใช้กระทง 1 ใบ 
ตามแนวทาง “1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ “1 หน่วยงาน 1 กระทง” เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและลด
ปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง 
    (2.2) ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรม 
การละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรม ตามประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดมรดกภู มิปัญญาทาง
วัฒนธรรม และให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม ตามหลัก
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ประเพณีลอยกระทง โดยคำนึงถึงการจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 14 หน่วยงาน มีความเชื่อมั่นว่า การประสาน
ความร่วมมือในการบูรณาการแนวทางและมาตรการรณรงค์ ตามแนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรม
ไทย” จะก่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ตามแนวทาง
เดียวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
อนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ให้คงคุณค่า สาระและความงดงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ที่สามารถ
แสดง ให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ อีกท้ังยังเป็นการเตรียมการเพื่อป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
รวมทั้งการดูแลทรัพย์สิน สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ต่อไป 

 
14. เรื่อง รายงานการเกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อ 
ส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บนบก 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้ ระบบการขนส่ง 
ก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บนบก ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
 สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง 

1. กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ สำหรับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บนบก ให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ใบอนุญาตเลขที่  กท2310039 ออกให้  ณ วันที่  18 พฤษภาคม 2563 ใช้ได้จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2563                   
(ออกใบอนุญาตครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 และเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2539
ก่อนที่กฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้) โดยในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2563 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ
ประจำปี รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามและตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำเนากรมธรรม์ประกันภัย และกรมธุรกิจพลังงานได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วเป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนดจึงได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว 
  2. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บนบกได้รับประกาศกำหนดเขตระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและเขตระบบโครงข่าย
ก๊าซธรรมชาติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องกำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในทะเลและบนบกในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อบนบกในท้องที่ 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3. กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานได้รับแจ้งเหตุเบื้องต้นจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 13.30 น. โดยแจ้งว่าระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ บริเวณจังหวัด
สมุทรปราการ เกิดเพลิงไหม้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลจึงทราบว่าจุดเกิดเหตุ
เป็นระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บนบก เกิดเหตุระหว่าง
สถานีควบคุม WN2 และ WN3 (อยู่ห่างจากสถานีควบคุม WN2 18.223 กิโลเมตร และห่างจากสถานีควบคุม WN3 
13.732 กิโลเมตร) ถนนเทพราช-ลาดกระบัง ในพ้ืนที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อธิบดี รอง
อธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานจึงได้เข้าตรวจสอบพ้ืนที่เกิดเหตุ เวลาประมาณ 15.30 น. พบว่าสามารถ
ควบคุมเพลิงไหม้ส่วนใหญ่ได้แล้ว มีการปะทุของไฟเกิดขึ้นเป็นบางช่วงเมื่อมีการระบายก๊าซที่คงค้างออกมา  สภาพ
พ้ืนที่โดยรวมได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดและเพลิงไหม้ ส่งผลให้ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ที่พักคนงาน และที่
พักอาศัยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี รวมถึงสถานีตำรวจภูธรเปร็ง 
ได้รับความเสียหาย และมีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้บาดเจ็บ 66 ราย ในเบื้องต้น กระทรวงพลังงานโดยกรม
ธุรกิจพลังงานได้แจ้งให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระงับการประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บนบก ระหว่างสถานีควบคุม WN2 และ WN3 เป็นการชั่วคราว 
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และได้แจ้งให้ดำเนินการซ่อมแซมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
และดำเนินการทดสอบและตรวจสอบตามที่กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยกำหนด และแจ้งผลให้กรมธุรกิจ
พลังงานทราบต่อไป  
  ทั้งนี้ท่อในบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวดำเนินการอยู่ก่อนที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจะกำหนดให้กิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อต้องได้รับการเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มดำเนินการ ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการเป็น
ท่อเหล็ก API 5L เกรด X65 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 นิ้ว ความหนาของท่อ 0.594 นิ้ว ความดันใช้งานสูงสุด 1,043 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระดับความหนาแน่นของชุมชนอยู่ในระดับ 3 อยู่ลึกจากระดับพ้ืนดินประมาณ  2.99 - 3.66 เมตร 
ทั้งนี้เนื่องจากมีการถมดินเพ่ิมจากระดับอ้างอิงเดิม ความลึกท่อจริงอาจมากกว่าที่ระบุข้างต้น 
  4. ถนนเทพราช-ลาดกระบัง อยู่ในระหว่างการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมช่องทางสัญจรและปรับสภาพผิว
การจราจร และมีการปรับสภาพพ้ืนที่ใกล้เคียงเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อซึ่งอยู่ใต้เขตระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าบริเวณตรงข้ามวัดเปร็งราษฎร์บำรุง เป็นที่พักคนงานของบริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด รวมถึงมีการนำรถขุด และ
วัสดุก่อสร้างมากองในพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้น ไม่มีการขออนุญาตเข้าทำงานในโครงข่ายก๊าซ
ธรรมชาติ และโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ และเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อในพ้ืนที่
ดังกล่าวมีความกว้าง 23 เมตร ส่วนเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่ดังกล่าวมีความกว้างจากแนวศูนย์กลางเสาสาย
ส่งข้างละ 20 เมตร รวมทั้งสองด้านกว้าง 40 เมตร และเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่คู่ขนานกัน 2 โครงข่าย 

 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการประกาศเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 แล้ว จึงถือว่าเขตดังกล่าวเป็นเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อตาม
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องกำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต พ.ศ. 
2559 มีรายละเอียดข้อห้ามปฏิบัติในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและบทกำหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ซึ่งการดำเนินการของบริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด ดังกล่าวข้างต้น 
เป็นการกระทำอันอาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อรวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว และ
อาจเป็นเหตุให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อถูกทำลายเสียหาย เป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 37 และมีบทลงโทษ
ตามมาตรา 73 ตามข้อ 4.14 กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานจะเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  5. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ 80000510/340/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 แจ้ง
เหตุก๊าซธรรมชาติรั่วและเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ สำหรับโครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บนบก โดยได้แจ้งให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ ปตท. ได้เข้าสู่พ้ืนที่ เพ่ือระงับเหตุ พร้อมทั้ง
ดำเนินการตัดแยกระบบบริเวณช่วงสถานีควบคุม WN2 และ WN3 ซึ่งสามารถควบคุมเหตุได้แล้ว และได้จัดตั้งศูนย์
ควบคุมเหตุฉุกเฉิน แจ้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ และเร่งแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่ และในวันที่ 23 ตุลาคม 2563  
เวลา 11.30 น. ปตท. ได้แจ้งสรุปรายงานเหตุการณ์เพ่ิมเติมเป็น 7 หัวข้อ ดังนี้ 
   (1) การระงับเหตุโดย ปตท. 

12.49 น. ศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ ปตท. จ.ชลบุรี ตรวจพบความผิดปกติโดยความดันก๊าซ
ระหว่างสถานีควบคุมความดันก๊าซ WN2 และ WN3 ลดลงอย่างรวดเร็ว 

12.55 น. ได้รับแจ้งเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วและมีเพลิงไหม้ 
12.58 น. ศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ ปตท. สั่งปิดวาล์วที่สถานีควบคุมก๊าซ WN2 และ WN3 

เพ่ือตัดแยกระบบผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) 
13.10 น. ปตท. ประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 2 และจัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินที่ศูนย์

ปฏิบัติการชลบุรี 
13.40 น. ปตท. เข้าถึงพ้ืนที่เพ่ือระงับเหตุ 
16.14 น. สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ 

   (2) ผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
    สามารถจ่ายก๊าซให้โรงไฟฟ้า  PPTC สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
(27 แห่ง) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ลาดกระบัง ได้แล้ว และได้จัดเตรียมเชื้อเพลิงทดแทน (CNG) ให้สถานที่
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ใช้ก๊าซธรรมชาติ บริษัท เอ็นจีเคเซรามิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด รวมถึงบริหารจัดการจ่ายก๊าซจากสถานีอ่ืนทดแทนให้แก่
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. เอส.วี.โพรเกรสซีฟ  สาขาบางปะกง แล้ว ส่วนโรงไฟฟ้า Eastern Power and Electric 
Co., Ltd  ไม่มีแผนเดินเครื่อง ในช่วงนี้ 
   (3) ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  

ผู้เสียชีวิต 3 ราย - นางมะลิ บุญมั่น อายุ 80 ปี 
- นางสาวละมัย กลมอ่อน อายุ 85 ปี 
- นางสมศรี จันทร์แถม ไม่ทราบอายุ 

ผู้บาดเจ็บ 66 ราย - กลับบ้านแล้ว 37 ราย 
- รักษาตัวที่โรงพยาบาล 25 ราย 
- อาการสาหัส 4 ราย 

   (4) ความเสียหายทางทรัพย์สิน  
- สถานีตำรวจภูธรเปร็ง 
- โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 
- อาคาร บ้านเรือน จำนวน 34 หลังคาเรือน 
- ร้านค้า 7 แห่ง 
- รถยนต์ 62 คัน 
- รถจักรยานยนต์ 59 คัน 

   (5) การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดย ปตท. 
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สนับสนุน

อาหาร น้ำดื่ม และที่พักชั่วคราวในระยะเร่งด่วน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และอำนวยความ
สะดวกให้แก่ทีมปฏิบัติงาน 

- เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ  
ผู้ได้รับผลกระทบ มาตรการเยียวยา 

ผู้เสียชีวิต มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ 100,000 บาท   
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ปตท. พร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด โดย ปตท.ได้ประสานงาน 

บริษัททิพยประกันภัย ดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บาดเจ็บ
ทุกรายและทีมมวลชนสัมพันธ์ ปตท. ได้เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้
ผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่ง และพร้อมช่วยเหลือ
อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
บ้านเรือนเสียหาย 

จัดเตรียมที่พักชั่วคราว 1 คืน ณ วัดเปร็งราษฎร์บำรุง พร้อมทั้งจัดหา
อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกครัวเรือน 
โดยในระหว่างการซ่อมแซมบ้านเรือน ปตท. จะจัดหาที่พักชั่วคราว
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

- มอบถุงยังชีพ 100 ถุง และ ผ้าห่ม 100 ผืนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 
- เข้าพ้ืนที่เพ่ือฟ้ืนฟูความเสียหายและสภาพแวดล้อมในชุมชน ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

   (6) การซ่อมท่อส่งก๊าซฯ  
    - ประเมินการเบื้องต้นใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วัน โดยในวันที่  23 ตุลาคม 2563 ได้
ดำเนินการเตรียมท่อขนาด 36 นิ้ว เข้ายังพ้ืนที่ และดำเนินการไล่ก๊าซธรรมชาติที่ค้างอยู่ในระบบตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากการวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติและออกซิเจน ณ จุดเกิดเหตุ 
    - ดำเนินการก่อสร้างโดยการขุดเปิดหน้าดิน และเชื่อมต่อเข้ากับระบบเพ่ือเริ่มจ่ายก๊าซ 
  (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม – บริษัท UAE เข้าเก็บตัวอย่างดินและน้ำ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 
 6. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ 80000510/341/2563 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 แจ้ง
ข้อมูลเพ่ิมเติมเหตุการณ์ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกคู่ขนานเส้นที่ 2  และได้จัดส่งแบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
เบื้องต้น ตามแนบท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่
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มีผลกระทบต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้มีการปรับแก้ข้อมูลจากรายงานเหตุการณ์เมื่อ
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ตามข้อ 4.5 ในส่วนของข้อมูลผู้บาดเจ็บ และการมอบเงินชดเชย เป็นดังนี้ 

ผู้บาดเจ็บ 71 ราย - กลับบ้านแล้ว 8 ราย 
- รักษาตัวที่โรงพยาบาล 54 ราย 
- อาการสาหัส 9 ราย 

 - มอบเงินชดเชยนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้ 
  (1) ผู้เสียชีวิต รายละ 5,000,000 บาท 
  (2) ผู้ป่วยอาการสาหัส รายละ 500,000 บาท 
  (3) ผู้ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาล รายละ 200,000 บาท 
  (4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่กลับบ้านแล้ว รายละ 50,000 บาท 
 7. ปัจจุบันมีระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้รับใบอนุญาต จำนวน 192 โครงการ  
วางพาดผ่าน 23 จังหวัด โดยแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ได้เป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 
 

ประเภทโครงการ  ความยาว (กม.)  ร้อยละ 
ท่อประธานบนบก 2,172.98 39.48 
ท่อประธานในทะเล 2,338.31 42.49 
ท่อไปยังโรงไฟฟ้า 196.53 3.57 
ท่อจำหน่าย (ไปยังสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ) 767.11 13.94 
ท่อไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 28.71 0.52 

รวม 5,503.62 100.00 
  ทั้งนี้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่เป็นท่อประธานบนบกของประเทศไทยมีจำนวน 22 โครงการ ความยาว
รวม 2,172.98 กิโลเมตร โดยมีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด 
เป็นผู้รับใบอนุญาต  
 8. การทดสอบตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อดำเนินการตาม
กฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานความปลอดภัยโดยอ้างอิง มาตรฐาน  
ASME B31.8 เป็นหลัก การทดสอบตรวจสอบประจำปีมีหัวข้อในการทดสอบ ดังนี้ 
  (1) การลาดตระเวนตรวจแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการตรวจตราการรั่วไหลของก๊าซ
ธรรมชาติ 
  (2) การตรวจสอบสภาพความผุกร่อนบนผิวท่อเหนือผิวดิน (Atmospheric corrosion 
survey) 
  (3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันการผุกร่อน (Cathodic Protection) 
  (4) การทดสอบระหว่างการใช้งาน โดยวิธีการตรวจสอบโดยอ้อม (Indirect Inspection) 
  (5) การตรวจสอบสภาพภายในท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (In Line Inspection) 
  (6) การประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
  (7) การตรวจสภาพท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีตรวจวัดความหนาท่อ  
(Wall thickness monitoring) 
  ทั้งนีบ้ริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทดสอบตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อ สำหรับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บนบก ตามหัวข้อที่มาตรฐานความปลอดภัยกำหนด
ข้างต้น และจัดส่งรายงานผลการทดสอบประจำปี 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต และในส่วนของ
การประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงของท่อจากการตรวจสอบสภาพภายในท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ( In Line Inspection) 
ซึ่ง บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)  ได้ทำการทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยได้ว่าจ้างบริษัท Baker 
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Hughes เป็นผู้ทำการทดสอบและตรวจสอบ โดยทางผู้ทดสอบสรุปว่า ไม่พบเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้ท่อรองรับแรงดันได้
น้อยกว่าที่ออกแบบไว้ หรือมีความเสี่ยงต่อการความผิดปกติของรูปทรงท่อ (Mechanical Damage) อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ต่อไป  ส่วนการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบป้องกันการผุกร่อนพบวาเป็นไปตามค่าที่มาตรฐานกำหนด 
 9. กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่าง
กฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ทั้งนี้มีอนุบัญญัติเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่อยู่ระหว่างการยกร่างดังกล่าว จำนวน 5 ฉบับ 
ดังนี้ 
   (1) ร่าง ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. .... 
  (2) ร่าง ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการติดตั้ งป้ ายหรือ 
เครื่องหมายเตือนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
  (3) ร่าง ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการในกรณี
เกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

(4) ร่าง ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การยกเลิกใช้งานระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการถาวร 

(5) ร่าง ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการจัดทำรายงานผลการ
ทดสอบและตรวจสอบ และแผนการบำรุงรักษาระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  
 10. ข้อสันนิษฐานสาเหตุการเกิดเหตุท่อก๊าซธรรมชาติรั่ว และเพลิงไหม้ระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บนบก ระหว่างสถานีควบคุม WN2 และ WN3 ใน
เบื้องต้น มีความเป็นไปได้อย่างน้อย 6 แนวทาง ดังนี้ 
 (1) การผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 (2) ความเสียหายของคุณสมบัติทางกลของท่อจากโรงงานผลิตหรือการก่อสร้าง 
 (3) ความผิดปกติของระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงเหนือท่อ 

 (4) ความผิดปกติของอุปกรณ์ตรวจวัดหรือควบคุมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
  (5) การเกิดการสไลด์หรือการทรุดตัวของดิน ทำให้ท่อเกิดความเสียหายฉับพลัน 
  (6) การรุกล้ำแนวเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อโดยบุคคลที่ 3 
  ทั้งนี้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุดังกล่าวในรายละเอียดและแจ้งให้กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาต่อไป 
 11. เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานได้
ระงับการประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บน
บก ระหว่างสถานีควบคุม WN2 และ WN3 เป็นการชั่วคราว และแจ้งให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ 
ดังนี้ 

 (1) จัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ แนวทางป้องกันและแก้ไข ปริมาณความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และให้รายงานกรมธุรกิจ
พลังงานทราบภายใน 60 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ดำเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557 

 (2) จัดทำแผนการฟื้นฟูสภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบตามแผนดังกล่าวให้ครบถ้วน 
 (3) ประเมินความมั่นคงแข็งแรงและผลกระทบจากเหตุการณ์ต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บนบก ระหว่างสถานีควบคุม WN2 และ WN3  
 (4) แจ้งมาตรการและรายละเอียดในการดำเนินการซ่อมแซม  มาตรการในการป้องกัน

สิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบกระบวนการซ่อมแซมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อดังกล่าว รวมถึงวิธีการ
ที่จะใช้ในการทดสอบและตรวจสอบท่อที่ได้รับการซ่อมแซมก่อนนำกลับมาใช้งาน เพ่ือให้ กระทรวงพลังงานโดยกรม
ธุรกิจพลังงานเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินการ 
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 (5) เมื่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ ได้รับความเสียหายได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพปลอดภัยและดำเนินการทดสอบและตรวจสอบตามที่กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยกำหนด ให้ส่ง
รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบให้กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานประกอบการพิจารณาอนุญาตให้
ประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อในส่วนที่ถูกระงับการใช้งาน 
 12. เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือให้มีการพิจารณาข้อมูล หลักฐานทั้งหมดอย่างรอบคอบ เห็นควร
พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้ของ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บนบก ระหว่างสถานีควบคุม 
WN2 และ WN3 โดยมีองค์ประกอบคณะทำงาน ดังนี้ 
  (1) รธพ.        ประธานคณะทำงาน 
  (2) ผู้แทนจากสภาวิศวกร      คณะทำงาน 
  (3) ผู้แทนจากสมาคมทดสอบโดยไม่ทำลาย    คณะทำงาน 
  (4) ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    คณะทำงาน 
  (5) ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผน    คณะทำงาน 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (6) ผู้แทนจาก กฟผ.      คณะทำงาน 
  (7) ผู้แทนจาก สกพ.      คณะทำงาน 
  (8) ผู้แทนจาก ปตท.      คณะทำงาน 
  (9) นิติกร ธพ.       คณะทำงาน 
  (10) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคลังและขนส่งทางท่อ ธพ.     คณะทำงานและเลขานุการ 
  โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ ตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดก๊าซธรรมชาติ            
รั่วและเพลิงไหม้ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บนบก 
ระหว่างสถานีควบคุม WN2 และ WN3 อย่างรอบคอบ รัดกุมและมีรายละเอียดครบถ้วนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
กำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อต่อไป  
 13. กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สำรวจพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงตามแนวท่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น พ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างถนน พ้ืนที่ที่มี
การก่อสร้างขนาดใหญ่ เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่รุกล้ำแนวเขตระบบหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายต่อ
เขตระบบ รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ตามพ้ืนที่แนวท่อ และ
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อประชาชน กรณีเกิดเหตุท่อก๊าซธรรมชาติรั่ว รวมถึงการจัดทำระบบแจ้ง
เตือนประชาชนในพื้นท่ีแนวท่อต่อไป 
 
15. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เสนอ 
  เรื่องเดิม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมติ
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 6) ตั้งแต่วันที่         
1 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่  31 ตุลาคม 2563 เพ่ือขยายระยะเวลาการบังคับใช้อำนาจต ามพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19               
ที่เกิดขึ้นในประเทศ 
  การดำเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ในฐานะ
ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) ได้เชิญหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ ตามพระราช
กำหนดฯ ผู้แทนส่วนราชการและประชาคมข่าวกรองเข้าร่วมการประชุม โดยมีเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติเป็น
ประธาน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และพิจารณากำหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อลดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
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      1. ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในภาพรวมทั่วโลกยังมีแนวโน้ม
ทวีความรุนแรง และมีการแพร่กระจายในหลายภูมิภาค รวมทั้ง มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปัจจุบันได้
เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกท่ีสองในประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ เมียนมาและมาเลเซีย ส่งผลให้มีแรงงานจาก
ประเทศดังกล่าวลักลอบเข้ามาในประเทศผ่านทางช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยเหตุผลทาง เศรษฐกิจ
และความหวาดกลัวในการติดเชื้อ ทำให้ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
      2. ที่ประชุมเห็นว่า ปัจจุบันมีการบังคับใช้มาตรการผ่อนคลายกิจกรรม/กิจการที่มีความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติหลายกลุ่มสามารถเดินทางเข้ามาภายใน
ราชอาณาจักรได้ ประกอบกับมีสถานการณ์การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อชุมนุมประท้วงทางการเมือง ซึ่งจะเป็นการ
เพ่ิมความเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่สอง นอกจากนี้ ปัจจุบันการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่ อ 
พ.ศ. 2558 ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการซึ่งยังต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงระยะหนึ่ง จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยอำนาจ
ตามพระราชกำหนดฯ เพ่ือกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเข้มงวด อาทิ 1) การควบคุมการเดินทางเข้า - ออก
ราชอาณาจักรในทุกช่องทาง 2) การจัดทำระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย และ 3) การ
กำหนดมาตรการควบคุมโรคที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรม/กิจการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องมี
ระบบการบริหารจัดการวิกฤติการณ์ในลักษณะการรวมศูนย์ที่มีการบูรณาการกำลังจากพลเรือน ตำรวจ และทหาร 
เข้าร่วมปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอตามภารกิจที่เก่ียวข้อง 
      3. ที่ประชุมยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึง
เหตุผลความจำเป็นในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพื่อไม่ให้ผู้เห็นต่างนำไปเป็นเหตุในการยุยงปลุกปั่นให้เกิดการต่อต้านรัฐบาล 
      4. สมช. ได้นำผลการประชุมส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 
13/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบผลการประชุม และมีมติให้นำเสนอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ต่อไป 
 
16. เรื่อง การอนุญาตให้เรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เข้ามาในราชอาณาจักร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
      1. อนุมัติหลักการให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1.1 เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬาใน
ราชอาณาจักร ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศ
ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลาง ตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการผ่อน
คลายผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
   1.2 ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และยินยอมกักตัวภายในเรือ ไม่น้อยกว่า 14 วัน 
   1.3 มีหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา โดยแสดง
การเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสาร  
   1.4 มีหลักฐานกรมธรรม์การทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองตรวจรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในวงเงิน 100,000 US ตลอดช่วงเวลาที่อยู่
ในประเทศไทย รวมถึงการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เข้ามาในราชอาณาจักร
โดยมีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่
น้อยกว่า 400,000 บาท 
   1.5 มีหลักฐานการชำระเงินล่วงหน้า ในการเช่าจองสถานที่จอดเรือ 
   1.6 ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าทา่ว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) 
ที่เข้ามาในน่านน้ำไทย 
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  2. บุคคลต่างด้าวที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ซึ่งได้ปฏิบัติตามข้อ 1.  มีสิทธิขอรับการ
ตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพ่ือเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับ
ใช้ได้ครั้งเดียวจากสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 
ครั้งละ 2,000 บาท ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
  ทั้งนี้ การตรวจลงตราตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ 
กำหนด 
  3. ให้ผ่อนผันแก่คนต่างด้าวที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในกรณี ดังต่อไปนี้  เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการตามข้อ 1.2 ถึงข้อ 1.6 และข้อ 2. ได้ 
   3.1 กรณีที่เดินทางออกจากประเทศต้นทางและอยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาในน่านน้ำ
ไทยก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ 
   3.2 กรณีเรือสำราญและกีฬา เข้ามาและจอดเรืออยู่ที่ท่าเรือในราชอาณาจักรก่อนประกาศ
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548    
(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผลใช้บังคับ 
  มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)               
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
  4. ภายหลังจากที่ครบกำหนดเวลาอนุญาตตามข้อ 2 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมี
อำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีกสองครั้ง ครั้งละเก้าสิบวัน โดยคนต่างด้าวต้องยื่นคำขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียม
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้ และให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ต่อในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีผู้
ยื่นคำขออยู่ต่อก่อนวันที่ประกาศนี้สิ้นผลใช้บังคับ และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 
  5. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2564 
  ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมเสนอว่า 
  คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้
มีการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 มีมติรับทราบ ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา
การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019                  
(โควิด - 19) เสนอ ซึ่งมอบหมายให้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประสานกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการ
ต่างประเทศ จัดทำรายละเอียดเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้กลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้ าหน้าที่ประจำ
ยานพาหนะ และผู้โดยสารของเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว
ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) 
  กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า กำหนดแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ  Special 
Tourist Visa (STV) เพ่ือนำนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ และผู้โดยสาร ของ
เรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่มีศักยภาพเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เนื่องด้วย
ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทำให้นักท่องเที่ยวและบุคคล
ทั่วไป ไม่สามารถเดินทางได้ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว แต่เนื่องจากประเทศไทย
สามารถบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จนได้รับ การจัด
อันดับประเทศท่ีมีความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งและในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ภายในประเทศไทย ทำให้คนต่างด้าวที่เรียกว่ากลุ่มที่มีกำลังซื้อ
สูงและมีศักยภาพจากทุกประเทศทั่วโลกมีความต้องการเดินทางเข้ามาเพ่ือท่อง เที่ยว โดยเรือสำราญและกีฬา 
ภายในประเทศไทย 
  ประกอบกับในระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยมีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย นำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท เมื่อเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ
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ขาดรายได้และได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน รัฐบาลมีนโยบายที่จะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดิน
ทางเข้ามาเพ่ือท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ในพ้ืนที่ปิดที่สามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
 
17. เรื่อง ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร 
ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งท่ีเกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เก่ียวข้องตามท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2563 คณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบที่
นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ตามที่ได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 
15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2)                 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 04.00 นาฬิกา ถึงวันที่              
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นั้น หากสถานการณ์ฉุกเฉินอันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงได้คลี่คลายลงก่อนครบกำหนดวันสิ้นผลใช้บังคับ นายกรัฐมนตรีจะได้ออกประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครโดยเร็ว ตามมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แล้วแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขต
ท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำประกาศ
ดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 248 ง วันที่ 22 ตุลาคม 
2563 แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรนำประกาศดังกลา่วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
 

  ต่างประเทศ 
 
18. เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง 
ประจำปี 2563 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ
ประเทศไทย และเรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้ กองทุนพิเศษแม่โขง -              
ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ              
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
เสนอ ดังนี้ 
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิ เศษแม่โขง -              
ล้านช้าง ประจำปี 2563 ระหว่าง กษ. และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน (สถานเอกอัครราชทูตจีน)               
ประจำประเทศไทย 
   1.1 ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กษ. สามารถ
ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
   1.2 อนุมัติให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี 2563 ระหว่าง กษ. 
และสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย (กษ. จะลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกับฝ่ายจีนภายในเดือน
ตุลาคม 2563)  
  2. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิ เศษแม่โขง -              
ล้านช้าง ระหว่าง พณ. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง พณ. 
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  



 

 

 

35 

   2.1 ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้ พณ. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง  
   2.2 อนุมัติให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ระหว่าง พณ. กับสถาน
เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง พณ. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(พณ. จะลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติแล้ว)  
  สาระสำคัญของเรื่อง  
  กษ. และ พณ. รายงานว่า 
  1. กษ. และ พณ. ได้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ 
MLC ขึ้น เพ่ือรับมอบงบประมาณ จำนวน 1,406,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (43.93 ล้านบาท) ในการดำเนินโครงการ
จากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  หลักการเบื้องต้น  
   1. มุ่งให้เกิดสันติภาพและความม่ังคั่งในอนาคตต่อสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง 

2. ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ในการปรึกษาหารือ การร่วมมือกัน การช่วยเหลือกันและมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน 

   3. เคารพกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยและจีน 
   4. ร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ 
  การยืนยันงบประมาณและโครงการ 
   หน่วยงาน กษ. 
   ( 1 )  Climate Change Adaptation and Food Security for Small Farmers
(โครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความม่ันคงทางอาหารสำหรับเกษตรกรรายย่อย) 
   วัตถุประสงค์ : เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้วยระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการดินและน้ำ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
   วงเงิน 133,700 ดอลลาร์สหรัฐ (4.18 ล้านบาท)  
   (2) Promoting Integrated and Sustainable Agricultural System in Lancang 
- Mekong Countries (2nd Year Continuous Project)  
(โครงการส่งเสริมระบบการจัดการที่ดินเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ในอนุภูมิภาคล้านช้าง - แม่โขง)  
   วัตถุประสงค์ : เพ่ิมทักษะการประยุกต์ใช้และการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานและ
ยั่งยืนให้แก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ภูมิภาค (กรมพัฒนาที่ดิน)  
   วงเงิน 91,300 ดอลลาร์สหรัฐ (2.85 ล้านบาท) 
   (3) Development and Promotion of Soil Doctor Program for Sustainable 
Land and Agricultural Management Practices in Lancang - Mekong Countries (โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมเครือข่ายหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่โขง - ล้านช้าง)  
   วัตถุประสงค์ : พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายหมอดินอาสาและมีคู่มือการปฏิบัติงานและ
ฐานข้อมูลความรู้ของเครือข่ายหมอดินอาสาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (กรมพัฒนาที่ดิน)  
   วงเงิน 442,600 ดอลลาร์สหรัฐ (13.83 ล้านบาท) 
   ( 4 )  Regional Participatory Implementation of Integrated Pest 
Management System (โครงการระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานผ่านการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม)  
   วัตถุประสงค์ : ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีการพัฒนาระบบการควบคุมศัตรูพืชโดย             
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ชีววิธีในพืชเศรษฐกิจ มีระบบการเฝ้าระวัง ติดตาม พยากรณ์ และเตือนภัยศัตรูพืชรวมทั้งมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
อย่างปลอดภัย (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
   วงเงิน 286,000 ดอลลาร์สหรัฐ (8.93 ล้านบาท) 
   หน่วยงาน พณ. 
   Boosting Cross-Border Trade Opportunities in MIC SEZs Through R3A 
and China - Pan Asia Railway Network (โครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศ
สมาชิกแม่โขง - ล้านช้างจากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China - Pan Asia)  
   วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าม
พรมแดน (Cross Border E - Commerce : CBEC) โดยจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับ (1) การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษเชียงของให้เป็นศูนย์กลาง CBEC รวมทั้งส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยและอาเซียนผ่านเส้นทาง R3A 
และเขตการค้าเสรีคุนหมิง (2) ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟของจีนที่สร้างเชื่อมต่อจาก
คุนหมิงถึงบ่อหาน และ (3) ยกระดับการเชื่อมโยงพ้ืนที่ในภูมิภาคตอนเหนือของประเทศสมาชิก MLC ให้เชื่อมโยง
อาเซียน จีน และยุโรปในอนาคต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
   วงเงิน 452,600 ดอลลาร์สหรัฐ (14.14 ล้านบาท) 
  2. ในส่วนของ พณ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการ จึงได้
จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง พณ. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ข้ึน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   ขอบเขตความร่วมมือ เช่น การดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการขนส่งสินค้าจาก
อาเซียนผ่านประเทศที่สาม (จีน) การแลกเปลี่ยนบุคลากรในฐานะทรัพยากรบุคคลและผู้ช่วยวิจัย การพัฒนาและ
แบ่งปันเครือข่ายข้อมูล เป็นต้น  
   ระยะเวลาของความร่วมมือ บันทึกความเข้าใจจะมีระยะเวลาเริ่มต้นห้าปีนับจากวันที่มีผล
บังคับใช้ เว้นแต่จะมีการยกเลิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าสองเดือน การยุติข้อตกลงจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญาใด ๆ ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสร้างขึ้นหรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่
เกิดข้ึนตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ 
   การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เมื่อ
ทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั้งสองฝ่ายที่มีผลนับจาก
วันที่ลงนาม 
   ผลผูกพัน บันทึกความเข้าใจฯ ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายต่อทั้งสองฝ่ายและไม่เป็น
สนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
   ที่ผ่านมาประเทศไทยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษ MLC 
มาแล้วทั้งสิ้น 18 โครงการ รวมวงเงิน 36.6 ล้านหยวน (157.38 ล้านบาท) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่าง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ MLC สำหรับโครงการดังกล่าวมาโดยตลอด  
 
19. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
วิชาการและความร่วมมือทางนิติวิทยาศาสตร์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 
(ยธ.) แห่งราชอาณาจักรไทย และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(จีน) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและความร่วมมือทางนิติวิทยาศ าสตร์ (Draft Memorandum of 
Understanding between The Central Institute of Forensic Science, Ministry of Justice of the 
Kingdom of Thailand and Institute of Forensic Science, Ministry of Public Security of China on 
Forensic Science Academic Exchange and Cooperation) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมี
ความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ให้ ยธ. หารือกับกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี



 

 

 

37 

พิจารณาอีกครั้ง  และให้ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
  สาระสำคัญ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังนี้ 
  1. ความร่วมมือและช่วยเหลือด้านการเสริมสร้างศักยภาพ 
   1.1 ด้านการพัฒนาวิชาชีพ 
   - การฝึกอบรม สัมมนา ประชุม และแลกเปลี่ยนบุคลากร 
   - การจัดหาเครื่องมือและทรัพยากร 
   - การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ 
   - การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยและการพัฒนา 
   1.2 ด้านการพัฒนาเทคนิค 
   - การพัฒนาฐานข้อมูลไบโอเมตริกซ์และการตรวจเปรียบเทียบ 
   - การพัฒนาเทคนิค วิธีการ เทคโนโลยี ผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) และ
สมรรถนะห้องปฏิบัติการตรวจ DNA  
   - การพัฒนาความรู้ สมรรถนะ เทคโนโลยี มาตรฐานการตรวจด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิ จิทัล 
(Digital Forensics) 
  2. ระยะเวลา/การมีผลใช้บังคับ  
   มีผลใช้บังคับ 5 ปี นับแต่วันที่ลงนาม และอาจได้รับการต่ออายุออกไปอีก 5 ปี (ภายใต้การ
ยินยอมร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการหมดอายุ  
 
20.  เรื่อง ผลการเจรจากับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร กรณีการจัดทำตารางข้อผู้พัน ภายใต้องค์การ
การค้าโลกของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักร (Brexit) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้ 
                   1. เห็นชอบรา่งความตกลงระหว่างไทยและสหภาพยุโรปฯ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange 
of Letter) ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรฯ 
                   2. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกหรือผู้แทนลงนามย่อกำกับในร่างความตกลงระหว่างไทยและสหภาพยุโรปฯ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน 
(Exchange of Letter) ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรฯ เพ่ือรับรองว่า เนื้อหาสาระสำคัญในเอกสารทั้งสองฉบับ
ดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เพ่ือให้สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร
สามารถดำเนินการตามกระบวนการภายในของทั้งสองประเทศเพ่ือลงนามในความตกลงระหว่างไทยและสหภาพยุโรป
ฯ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Letter) ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรฯ ตามลำดับ โดยการลงนาม
ย่อในเอกสารทั้งสองฉบับข้างต้นไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันใด ๆ กับไทย จนกว่าร่างเอกสารทั้งสองฉบับจะได้รับความเห็น
ชอบของรัฐสภา และจะได้มีการลงนามและดำเนินการให้มีผลผูกพันกับไทยต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงระหว่างไทยและสหภาพยุโรปฯ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและสหราช
อาณาจักรฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้อง
นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
                   3. เห็นชอบให้นำเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างไทยและสหภาพยุโรปฯ และ
ร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Letter) ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรฯ ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
                   4. อนุมัติให้เอกอัครราทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลกหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลงระหว่างไทยและสหภาพยุโรปฯ และหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of 
Letter) ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรฯ ภายหลังจากท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว 
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                   5. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดำเนินการออกหนังสือมอบหมายอำนาจเต็ม (Full 
Powers) ให้เอกอัครราทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือผู้แทน
ลงนามในร่างความตกลงฯ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน รวม 2 ฉบับ 
                   สาระสำคัญของเรื่อง 
                  1. ร่างความตกลงระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณสินค้าที่มีโควตาภาษีของ
สหภาพยุโรป เป็นการจัดสรรปริมาณโควตาของสินค้าโควตาภาษีที่สหภาพยุโรปจัดสรรให้แก่ไทย ภายหลังระยะเวลา
เปลี่ยนผ่านการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ซึ่งแต่เดิมการจัดสรรปริมาณโควตาของสหภาพ
ยุโรปได้รวมสัดส่วนของสหราชอาณาจักรอยู่ด้วย ตารางจัดสรรสัดส่วนใหม่นี้จะไม่รวมถึงปริมาณโควตาของสหราช
อาณาจักร โดยร่างความตกลงฯ มีผลใช้บังคับเมื่อ (1) หลังจากวันที่ประเทศไทยและสหภาพยุโรปแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ
ว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว หรือ (2) มีผลใช้บังคับจากวันที่สหราชอาณาจักรสิ้นสุดใช้ตาราง
ข้อผูกพันของสหภาพยุโรป แล้วแต่ว่าวันใดเกิดข้ึนภายหลัง 
                             2. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Letter) ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับ
การจัดสรรปริมาณสินค้าที่มีโควตาภาษีของสหราอาณาจักร เป็นการจัดสรรปริมาณโควตาของสินค้าโควตาภาษีที่มี                 
สหราชอาณาจักรจัดสรรให้แก่ไทยภายหลังระยะเวลาเปลี่ยนผ่านการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป และไทยตกลงจะ
ถอนการคัดค้านตารางข้อผูกพันของสหราชอาณาจักรทั้งหมดอย่างเป็นทางการด้วยวิธีแจ้งเป็นจดหมายถึงสำนัก
เลขาธิการองค์การค้าโลก ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ มีผลใช้บังคับเมื่อสหราชอาณาจักรและประเทศไทยแจ้งให้อีกฝ่าย
ทราบเมื่อการดำเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะมีผลใช้บังคับ 14 วัน ภายหลังรับการแจ้งหลังสุด
ของทั้งสองฝ่าย 
                   ทั้งนี้  การลงนามย่อในเอกสารทั้งสองฉบับข้างต้นไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันใด ๆ กับไทย จนกว่า               
ร่างเอกสารทั้งสองฉบับจะได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และได้มีการลงนามและดำเนินการให้มีผลผูกพันกับไทย
ต่อไป 
 
21.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สารสนเทศด้านน้ำของแม่น้ำล้านช้างตลอดทั้งปีโดยประเทศจีน
แก่ประเทศสมาชิกคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ ของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
และร่างหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการแบ่งปันสารสนเทศความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของ
แม่โขง-ล้านช้าง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สารสนเทศด้านน้ำของแม่น้ำล้านช้าง
ตลอดทั้งปีโดยประเทศจีนแก่ประเทศสมาชิกคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของกรอบความ
ร่วมมือมือแม่โขง-ล้านช้าง (Memorandum of Understanding under the Joint Working Group on Water 
Resources Cooperation of Lancang-Mekong Cooperation on the Provision of Hydrological 
Information of the Lancang River Throughout the Year by China to the Other Five Member 
Countries) และเห็นชอบร่างหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการแบ่งปันสารสนเทศความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรน้ำของแม่ โขง -ล้านช้าง (Letter of Intent on the Establishment of Lancang-Mekong Water 
Resources Cooperation Information Sharing Platform)  ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำใน
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ และร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก
ครั้ง และอนุมัติให้เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือผู้แทนที่ได้ รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ และร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ ดังกล่าว ตามท่ีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ             
                   สาระสำคัญของร่างบันทึกฯ และร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ สรุปดังนี้ 
                   1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบ
ความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง และตอบสนองความจำเป็นในการบรรเทาอุทกภัยและภัยพิบัติของประเทศบน              
แม่น้ำโขง โดยคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำของฝ่ายจีน ตกลงที่จะส่งข้อมูลด้านอุทกวิทยาของแม่น้ำล้านช้าง
ตลอดปีให้กับคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำของประเทศสมาชิกอีก 5 ประเทศ ดำเนินการโดยหลักความร่วมมือ
ฉันท์มิตร ประโยชน์ร่วมกัน การไว้ใจซึ่งกันและกัน และความเสมอภาคกัน ทั้งนี้  ข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่ฝ่ายจีนจะส่ง
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ให้ ได้แก่ ข้อมูลด้านอุทกวิทยาของสถานียุนจิ่นหง (Yunjinghong) และสถานีหมานอัน (Man’an) ซึ่งตั้งอยู่ท้ายน้ำ
ของแม่น้ำล้านช้างในจีน โดยคณะทำงานร่วมฝ่ายจีนจะจัดส่งข้อมูลระดับน้ำ ข้อมูลฝนตลอดทั้งปี ของทั้งสองสถานีที่
กล่าวถึงดังกล่าวให้แก่คณะทำงานร่วมทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ คณะทำงานร่วมฝ่ายกัมพูชา คณะทำงานร่วมฝ่ายลาว 
คณะทำงานร่วมฝ่ายเมียนมา คณะทำงานร่วมฝ่ายไทย และคณะทำงานร่วมเวียดนาม วันละสองครั้ง โดยจะจัดส่ง
ข้อมูลครั้งที่ 1 ก่อนเวลา 09.00 น. (เวลาปักกิ่ง) รวมทั้งข้อมูลที่สำรวจตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ผ่านมถึงเวลา 
08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และส่งข้อมูลครั้งที่ 2 ก่อนเวลา 21.00 น. (เวลาปักกิ่ง) รวมทั้งข้อมูลที่สำรวจตั้งแต่เวลา 
09.00 น ถึงเวลา 20.00 น. ของวันดังกล่าว 
                   ทั้งนี้บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ได้มีการลงนามในบนทึกความเข้าใจโดยผู้แทนจากคู่
ภาคีที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลบังคับเป็นเวลาห้าปี และจะ
ขยายเวลาออกไปอีกห้าปี โดยความเห็นชอบร่วมกันของภาคีที่มีข้ึน ก่อนวันหมดอายุของบันทึกความเข้าใจ และภาคี
สามารถแก้ไขทบทวนบันทึกความเข้าใจได้ หากได้รับความเห็นชอบจากภาคีทั้งหมด โดยบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่
จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 
                   2. ร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการสร้างแพตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล
ความร่วมมือทรัพยากรน้ำแม่โขง-ล้านช้าง โดยวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม คือ เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกัน 
ความเสมอภาคผลประโยชน์ร่วมกัน ความเข้าใจและความไว้วางใจในด้านทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศสมาชิก กรอบ
ความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong Lancang Cooperation: MLC) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์น้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิก สนับสนุนในการแบ่งปันและการใช้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับน้ำ ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิก และพัฒนาตอบสนองต่อความท้าทายที่
เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างทันท่วงที รวมทั้งอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำโขง – ล้านช้าง ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้งานสำหรับ
แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่โขง – 
ล้านช้าง ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้อ่ืน ๆ ภาระผูกพันและการอนุญาตสำหรับผู้ใช้แต่ละประเทศจะได้รับการอธิบายและ
กำหนดผ่านการศึกษาและหารือ โดยคณะกรรมการร่วมสาขาทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง –                
ล้านช้าง   
 

แต่งตั้ง 
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ               
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย เพื่อทดแทน
ตำแหน่งที่จะว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้   
   1. นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม    
   2. นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐ
สวิส   
  3. นายชาตรี  อรรจนานั นท์  อธิบดี กรมการกงสุ ล  ให้ ดำรงตำแหน่ ง เอกอัครราชทู ต                       
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   
  4. นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรง
ตำแหน่ง อธิบดีกรมการกงสุล    
   5. นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย   
  6. นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก                 
ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
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23. เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังนี้  
   1. ให้คณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (คณะกรรมการ ธ.ก.ส.)               
มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน (นับรวมประธานกรรมการโดยตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งไว้แล้ว และผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง) ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจ
ใดมีความจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้เป็นการ
เฉพาะราย แต่ทั้งนี้จำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินสิบห้าคน  
   2. แต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ดังนี้   
     1) นายทองเปลว  กองจันทร์  รองประธานกรรมการ  
    2) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรรมการ  
    3) นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์    กรรมการ   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ได้รับแต่งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระของ
ผู้ซึ่งตนแทน  
 
24. เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
อ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้  
   1. ให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ 
จำนวน 1 คน กรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 13 คน และผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า
สิบเอ็ดคน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้เป็นการเฉพาะราย แต่ทั้งนี้จำนวนกรรมการรวม
ทั้งสิ้นต้องไม่เกินสิบห้าคน   
   2. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 11 คน 
ดังนี้   
    1) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ      เป็นประธานกรรมการ  
   2) นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร     เป็นกรรมการ   
   3) นายดนุชา พิชยนันท์     เป็นกรรมการ    
   4) นายศักดิ์ เสกขุนทด     เป็นกรรมการ    
   5) เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน  เป็นกรรมการ    
   6) นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์     เป็นกรรมการ    
   7) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ   เป็นกรรมการ   
   8) นายเชวง ไทยยิ่ง    เป็นกรรมการ    
   9) พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ    เป็นกรรมการ   
   10) นายพนิต ธีรภาพวงศ์   เป็นกรรมการ    
   11) พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์    เป็นกรรมการ  แทนนายสุรงค์ บูลกุล โดยให้มี
วาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน   
   ทั้งนี้ แต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  

... 
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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 


