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วันนี้ (24 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการคัดกรองคนตางดาวที่เขามาใน
ราชอาณาจักรและไมสามารถเดินทางกลับประเทศอันเปนภูมิลําเนาได พ.ศ. ….
2.
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเขาเปนผูประกันตน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
3.
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสําหรับการบริจาคใหแกสถานศึกษาที่
จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับ
ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ)
4.
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. [ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการ
ดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ชวยนอง)]
5.
เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตาม
มาตรการสงเสริมการชําระเงินเพื่อซื้อสินคาและบริการ และการนําสงขอมูล
ภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบอิเล็กทรอนิกส)
6.
เรื่อง รางกฎกระทรวงการนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว
พ.ศ. ….
7.
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระคาชลประทาน
และการยกเวนและการผอนชําระคาชลประทาน พ.ศ. ….
8.

เรื่อง

9.

เรื่อง

10.
11.
12.
13.
14.

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

เศรษฐกิจ - สังคม
การใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สําหรับโครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่ 5
(บึงกาฬ – บอลิคําไซ)
การใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สําหรับ
โครงการพัฒนาเมืองภายใตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะที่ 3 ใน
สวนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ําประปา และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขยะ)
เปาหมายของนโยบายการเงินประจําป 2563
แผนการคลังระยะปานกลาง (ปงบประมาณ 2564 – 2567)
ของขวัญปใหม พ.ศ. 2563 สําหรับประชาชน จากกระทรวงคมนาคม
โครงการของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ประจําป 2563 ของกระทรวงพลังงาน
การจัดทําโครงการของขวัญปใหมของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบใหประชาชน
ประจําป พ.ศ. 2563 (มท.)

2
15.
16.

เรื่อง

มาตรการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม

เรื่อง

ตางประเทศ
รางหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อตออายุกรอบความตกลงความรวมมือระหวางอาเซียน
กับองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)

17.

เรื่อง

18.

เรื่อง

19.

เรื่อง

20.

เรื่อง

21.

เรื่อง

22.

เรื่อง

23.

เรื่อง

24.

เรื่อง

25.

เรื่อง

26.

เรื่อง

27.

เรื่อง

แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวัฒนธรรม)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงแรงงาน)
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ
แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
เพิ่มเติมองคประกอบผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต
การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการทาเรือแหง
ประเทศไทย
การแกไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการคัดกรองคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรและไมสามารถ
เดินทางกลับประเทศอันเปนภูมิลําเนาได พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการคัดกรองคนตางดาวที่เขามา
ในราชอาณาจักรและไมสามารถเดินทางกลับประเทศอันเปนภูมิลําเนาได พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
1. กํ า หนดบทนิ ย าม “คนต า งด า ว” “ผู ได รั บ การคุ ม ครอง” “ผู อ ยู ร ะหว า งคั ด กรองสถานะ”
“คณะกรรมการ” และ “พนักงานเจาหนาที่”
2. ให มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรีย กวา “คณะกรรมการพิจ ารณาคั ดกรองผูได รับ การคุมครอง”
ประกอบด วย ผู บั ญ ชาการตํ ารวจแห งชาติ หรือรองผูบั ญ ชาการตํารวจแห งชาติที่ ไดรับ มอบหมาย เป น ประธาน
กรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เป น รองประธานกรรมการ ผูแทน
กระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผูแทนกระทรวงมหาดไทย
ผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคง
แห งชาติ ผู แทนสํ านั กงานอั ย การสู งสุ ด และผูบั ญ ชาการตํ ารวจสั น ติ บ าล ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ านวนไม เกิ น สี่ คน เป น
กรรมการ ใหผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง เปนกรรมการและเลขานุการ และใหแตงตั้งผูชวยเลขานุการ
จํานวนไมเกินสองคน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และ
อาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
3. กําหนดใหคณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจกําหนดหลักเกณฑและพิจารณาคัดกรองคนตางดาว
เพื่ อให ส ถานะเป น ผู ได รับ การคุ มครอง รวมทั้ งพิจารณาอุทธรณ การยกคํารองขอรับ สิทธิเปน ผูไดรับ การคุมครอง
สงเสริมความรวมมือและการประสานงานกับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ และองคกรภาคเอกชนที่
เกี่ยวของในการดําเนินการเกี่ยวกับผูไดรับการคุมครอง ใหเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศและนโยบายตามมติ
คณะรัฐมนตรี รายงานสถานการณ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาและวิธีการแกไขและปองกันปญหาตอนายกรัฐมนตรี
ในการปฏิบั ติห นาที่ต ามระเบียบนี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ อาจขอให สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐชี้แจงหรือจัดสงขอมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของมาเพื่อใช
ประกอบการพิจารณา หรืออาจเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง ความเห็น คําแนะนําทางวิชาการ หรือสงเอกสารหรือ
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร
4. กําหนดใหสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ตช. ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
และมีหนาที่และอํานาจรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประสานงาน
กับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคกรภาคเอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
5. กําหนดใหการคัดกรองผูไดรับการคุมครองเปนไปตามที่กําหนด เชน
5.1 ในระหวางการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือตามระเบียบนี้ หากพบ
คนต า งด า วที่ อ างตนว า มี เหตุ ส มควรจะเป น ผู ได รับ การคุ ม ครอง ให ช ะลอการส งตั ว คนต างด าวนั้ น ออกไปนอก
ราชอาณาจักร เวนแตมีเหตุที่จะกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
5.2 ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคํารองขอรับสิทธิเปนผูไดรับการคุมครองใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวา คนตางดาวรายใดไมมีสิทธิยื่นคําขอเปนผู
ไดรับการคุมครองตามระเบียบนี้ ใหยกคํารองขอและแจงผลการพิจารณาใหคนตางดาวทราบ โดยคนตางดาวนั้นอาจ
อุทธรณผลการพิจารณาตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณา
6. กําหนดใหในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาคนตางดาวมีสิทธิยื่นคําขอเปนผูไดรับการคุมครอง
ให แจ งคนต างด าวนั้ น เพื่ อยื่ น คําขอเป น ผู ได รับ การคุมครองตอคณะกรรมการ ตามแบบที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด และใหพนักงานเจาหนาที่ออกเอกสารแสดงสถานะเปนผูอยูระหวางคัดกรองสถานะแกคนตางดาวนั้น ภายใต
บังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง พนักงานเจาหนาที่อาจอนุญาตใหผูอยูระหวางคัดกรองสถานะไปพักอาศัยอยู ณ ที่
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ที่เห็นสมควร โดยใหคํารับรองวาจะมาพบพนักงานเจาหนาที่เพื่อรับทราบคําสั่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
ระหวางรอการพิจารณาใหสถานะเปนผูไดรับการคุมครองก็ได
7. กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองคําขอเปนผูไดรับการคุมครองตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักความเปน
เอกภาพของครอบครัว สิทธิในการไดรับความชวยเหลือในการพิจารณาคําขอ พันธกรณีระหวางประเทศ และนโยบาย
ตามมติคณะรัฐมนตรีประกอบดวย
8. กํ าหนดให เมื่ อคนต างด าวไดรับ สถานะเปน ผูไดรับ การคุมครองแลว ให ห นว ยงานที่เกี่ย วของ
ดําเนินการกับผูไดรับการคุมครอง เชน
8.1 ไมสงตัวผูไดรับการคุมครองกลับไปยังประเทศอันเปนภูมิลําเนา เวนแตเปนกรณีที่ผู
ไดรับการคุมครองนั้นประสงคจะกลับออกไปนอกราชอาณาจักรดวยความสมัครใจ หรือมีเหตุที่จะกระทบตอความ
มั่นคงของประเทศ
8.2 ใหความชวยเหลือในการกลับไปยังประเทศอันเปนภูมิลําเนาตามความสมัครใจ เมื่อเหตุ
แหงการที่ไมสามารถเดินทางกลับไดสิ้นสุดลง หรือพิจารณาใหความชวยเหลือในการติดตอประสานงานเพื่อใหผูไดรับ
การคุมครองสามารถเดินทางไปประเทศที่จะพํานักตอไปได
8.3 ดําเนินการตามสมควรเกี่ยวกับการใหการศึกษาแกผูไดรับการคุมครองที่เปนเด็กและ
การสาธารณสุข ทั้งนี้ ตามกฎหมาย พันธกรณีระหวางประเทศ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ
9. กําหนดใหกระทรวงการตางประเทศประสานงานกับ รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศเพื่ อจัด ทํ าข อมู ลเกี่ ยวกับ การดําเนิ น การกับ ผูไดรับ การคุมครองตามที่คณะกรรมการกําหนด และแจงให
คณะกรรมการทราบเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการกับผูไดรับการคุมครอง
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเขาเปนผูประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเขา
เปนผูประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
รง. เสนอวา
1. โดยที่สภาพการณสังคมในปจจุบันผูสูงอายุมีอายุยืนยาวมากขึ้น และเปนกลุมประชากรที่ยังมี
สุขภาพแข็งแรงสามารถทํ างานหรือประกอบอาชีพอิสระได และเพื่อสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคมผูสูงอายุใหมีความยั่งยืนในการดํารงชีวิต จึงสมควรขยายคุณสมบัติของบุคคลซึ่งสมัครเขาเปน
ผูประกันตน จาก “ตองมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ” เปน “ตองมีอายุไมต่ํากวา 15 ป
บริบูรณ และไมเกิน 65 ปบริบูรณ” โดยมีเจตนารมณในการรองรับกลุมประชากรที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง สามารถ
ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระได เพื่อใหสามารถเขาถึงการประกันสังคมภาคสมัครใจไดอยางทั่วถึง ตลอดจนเปน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมผูสูงอายุในปจจุบัน
2. ประกอบกั บ มาตรา 40 แห งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั งคม พ.ศ. 2533 ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติ มโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั งคม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558 กํ า หนดให บุ ค คลใดอาจสมั ค รเข า เป น ผู ป ระกั น ตนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหแสดงความจํานงตอสํานักงานประกันสังคม ทั้งนี้ คุณสมบัติของบุคคลดังกลาวใหเปนไปตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
3. ในคราวประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 20/2561 วันอังคารที่
30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบการขยายอายุของบุคคล ซึ่งอาจสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 จาก
ไมเกิน 60 ปบริบูรณ เปน ไมเกิน 65 ปบริบูรณ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดเห็นชอบในหลักการและสั่ง
การใหนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของ รง. และคณะกรรมการฯ ไดตรวจพิจารณา
รางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเสร็จแลว
4. รง. ไดจัดทํารายงานขอมูลตามมาตรา 7 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่ อให เป น ไปตามมติ คณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ 27 มิถุน ายน 2561 ประกอบดว ย รายละเอีย ด
โครงการ ประมาณการรายจายแหลงเงินที่ใชตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชนที่จะไดรับ กรณีการขยายอายุ
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ของบุคคลเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จากเดิมอายุไมเกิน 60 ป
เปน 65 ป โดยประมาณการจากขอมูลประชากรเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต 61 – 65 ป และอัตราที่มีการ
สมัครเขาเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 โดยเก็บขอมูลจากสถิติการสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 เพศชาย
รอยละ 1.40 เพศหญิง รอยละ 1.75 เทากับจํานวนผูที่สมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 คิดเปนจํานวนประมาณ
การในป 2563 จํานวน 63,768 คน จํานวนเงินโดยประมาณ รวมทั้งสิ้น 45,147,600 บาท สรุปไดดังนี้
4.1 สมัครทางเลือกที่ 1 (ผูประกันตนจาย 70 บาท รัฐจายสมทบ 30 บาท) จากสถิติที่ผาน
มา พบวาอัตราการสมัครยังมีจํานวนนอย จึงประมาณการวาผูสูงอายุนาจะสมัครทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3
(รายใหม) มากกวาสมัครทางเลือกที่ 1
4.2 สมั ค รทางเลื อกที่ 2 (ผู ป ระกั น ตนจ าย 100 บาท รัฐ จ ายสมทบ 50 บาท) จํ านวน
58,029 ราย รัฐบาลสมทบ 50 บาท คาดวาจะจายทุกเดือนในแตละป (12 เดือน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34,817,400
บาท (58,029 ราย x 50 บาท x 12 เดือน)
4.3 สมั ครทางเลื อกที่ 3 (ผูประกั นตนจาย 300 บาท รัฐจายสมทบ 150 บาท) จํานวน
5,739 ราย รัฐบาลสมทบ 150 บาท คาดวาจะจายทุกเดือนในแตละป (12 เดือน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,330,200
บาท (5,739 ราย x 150 บาท x 12 เดือน)
อยางไรก็ตาม การขยายอายุของบุคคลเปนผูประกันตนตามรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
จะทําใหผูสูงอายุที่ประกอบอาชีพอิสระและเปนแรงงานนอกระบบไดรับความคุมครองในระบบประกันสังคมอยาง
ทั่วถึงตามนโยบายแหงรัฐเกี่ยวกับสังคมผูสูงอายุและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรม ในทุกมิติ) อันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุใหดีขึ้น
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลซึ่ ง อาจสมั ค รเข า เป น ผู ป ระกั น ตนตามมาตรา 40 แห ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดใหบุคคลซึ่งอาจสมัครเขาเปนผูประกันตน จากเดิม “ตองมีอายุไมต่ํา
กวา 15 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ” เปน “ตองมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ และไมเกิน 65 ปบริบูรณ”
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(มาตรการภาษีสําหรับการบริจาคใหแกสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็ นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสําหรับการบริจาคใหแกสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตาม
สนธิ สั ญ ญาหรื อ ความตกลงระหว า งรั ฐ บาลไทยกั บ ทบวงการชํ า นั ญ พิ เ ศษแห ง สหประชาชาติ ) ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
เป น การขยายระยะเวลาการให สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างภาษี อ ากร เพื่ อ สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การ
ดําเนิ นงานดานการศึ กษา โดยยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแกบุคคล
ธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับการบริจาคผานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากร
ใหแกสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญ
พิเศษแหงสหประชาชาติ ที่ไดกระทําตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

4. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
[ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ชวยนอง)]
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็ นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. [ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการ
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พี่ชวยนอง)] ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการ
ตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
เปนการขยายระยะเวลาการใหสิทธิประโยชนทางภาษีตามมาตรการภาษี เพื่อสงเสริมการดําเนิ น
ธุรกิจจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (มาตรการพี่ชวยนอง) ออกไปอีก 2 ป จากเดิม
สิ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 เป น สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 เพื่อเปน การสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ SMEs อยางตอเนื่อง
5. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(การยกเวน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตามมาตรการสงเสริมการชําระเงินเพื่อซื้อสิน คาและ
บริการ และการนําสงขอมูลภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบอิเล็กทรอนิกส)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตามมาตรการสงเสริมการชําระเงิน
เพื่อซื้อสินคาและบริการ และการนําสงขอมูลภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบอิเล็กทรอนิกส) ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กํ า หนดให เงิน ชดเชยที่ ได รั บ ตามมาตรการส งเสริมการชํ าระเงิน ดว ยบั ต รเดบิ ต หรือ วิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสอื่น สําหรับการซื้อสินคาหรือรับบริการจากผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มในชวงระหวางวันที่
1 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 เปนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ทั้งนี้
เงินชดเชยดังกลาวตองมีจํานวนไมเกินหนึ่งพันบาท
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงการนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตว
หรือซากสัตว พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวงฯ
1. กําหนดใหการนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว ตองทําเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว และตองดําเนินการนําเขา สงออก หรือนําผานสัตวหรือซากสัตวเฉพาะในอาณาเขตทาเขาหรือทาออก
เทานั้น
2. กําหนดใหอํานาจอธิบดีออกประกาศกําหนดพื้นที่ตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคสําหรับสัตวหรือ
ซากสัตวภายในบริเวณทาเขาหรือทาออกเพื่อใชทําลายเชื้อโรค และหากมีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวหรือซากสัตวเปน
โรคระบาดหรือเปนพาหะของโรคระบาด ใหสัตวแพทยประจําทาเขาหรือสัตวแพทยประจําทาออกสั่งใหนําสัตวหรือ
ซากสัตวไปยังสถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวของกรมปศุสัตว เพื่อสังเกตอาการของโรคระบาดสัตว
3. กําหนดใหผูประสงคจะนําเขา สงออก หรือนําผานสัตวหรือซากสัตว ตองยื่นคําขออนุญาตตอ
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย และใหสัตวแพทยประจําทาเขาตรวจสอบหนังสือรับรองสุขภาพสัตวหรือหนังสือ
รับ รองสุ ขศาสตรซากสั ตวซึ่งออกโดยสัตวแพทยของประเทศที่ นําสัตวห รือซากสัต วนั้น มา และตรวจเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบการนําเขา ตรวจสอบเครื่องหมายประจําตัวสัตว ชนิดและจํานวนสิ่งหอหุมหรือกักขังวาเปนไปตาม
มาตรฐานการปองกัน และควบคุมโรคระบาด ก อนอนุ ญ าตใหนํ าสั ตวออกจากพื้ นที่ต รวจโรค และทํ าลายเชื้ อโรค
สําหรับสัตวหรือซากสัตวนั้น แตถาสัตวหรือซากสัตวนั้นเปนโรคระบาดหรือเปนพาหะของโรคระบาด ใหสัตวแพทย
ประจําทาเขาดําเนินการทําลายหรือจัดการโดยวิธีอื่น
4. กําหนดในกรณี มีเหตุ อันควรสงสัยวาสัตวหรือซากสัตวเปนโรคระบาด หรือเปนพาหะของโรค
ระบาด หรือมาจากฝูงสัตวที่เปนโรคระบาด หรือไมมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตวหรือสุขศาสตรซากสัตวหรือมีแตการ
รั บ รองไม ค รบถ ว น หรื อ ไม ต รงตามเงื่ อ นไขการนํ า สั ต ว ห รื อ ซากสั ต ว เ ข า มาในราชอาณาจั ก รที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนด
ใหสัตวแพทยมีหนาที่และอํานาจตรวจโรคและเก็บตัวอยางจากสัตวหรือซากสัตวที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร หรือ
จากภาชนะสิ่งหอหุมเพื่อทดสอบโรคนั้นได และใหกักสัตวไวสังเกตอาการภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งหากผลตรวจ

7
ทางหองปฏิบัติการปรากฏวาสัตวหรือซากสัตวนั้นเปนโรคระบาดหรือเปนพาหะของโรคระบาด ใหสัตวแพทยประจํา
ทาเขาดําเนินการทําลายหรือจัดการโดยวิธีอื่น
5. กําหนดห ามผูใดเปด เปลี่ยน หรือถายสัตวห รือซากสัตว จากภาชนะสิ่งห อหุมหรือกักขัง หรือ
ยานพาหนะระหวางนํ าผ านราชอาณาจั กรนั บ แตทาเขาจนถึงทาออก เวน แตมีเหตุสุดวิสัยซึ่งผูรับ ใบอนุญ าตตอง
ดําเนินการภายใตคําสั่งและควบคุมของสัตวแพทยประจําทาเขา และเมื่อสัตวหรือซากสัตวมาถึงทาออกใหสัตวแพทย
ประจําทาออกตรวจสอบอีกครั้ง แลวใหบันทึกผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระคาชลประทาน และการยกเวนและการ
ผอนชําระคาชลประทาน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระ
คาชลประทาน และการยกเวนและการผอนชําระคาชลประทาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
และให ส งสํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิ จ ารณาอี ก ครั้งหนึ่ ง โดยให รั บ ความเห็ น ของสํ านั ก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหเรียกเก็บคาชลประทานจากผูรับอนุญาตใชน้ําในอัตราลูกบาศกเมตรละหาสิบสตางค
2. กําหนดใหการใชน้ําจากทางน้ําชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น ในหรือ
นอกเขตชลประทานตองดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด และในกรณีที่มาตรวัด
น้ําของผูรับอนุญาตใชน้ําชํารุดใชการไมไดหรือดวยเหตุอื่นใด ใหผูรับอนุญาตใชน้ําดําเนินกการซอมแซมมาตรวัดน้ํา
หรือติดตั้งมาตรวัดน้ําตัวใหมทดแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายชางชลประทาน
3. กําหนดใหการคํานวณคาชลประทานใหคิดเปนรายเดือน เศษของเดือนใหคํานวณตามสวน โดย
คิดสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน และเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้
3.1 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตใชน้ําติดตั้งมาตรวัดน้ําแลว ใหเจาพนักงานคํานวณคาชลประทาน
ตามปริมาตรน้ําที่ใชจริงที่วัดไดจากมาตรวัดน้ํานั้น
3.2 ในกรณีที่ไมอาจคํานวณปริมาตรน้ําจากมาตรวัดน้ําได เนื่องจากมาตรวัดน้ําชํารุดใชการ
ไมไดหรือดวยเหตุอื่นใด ใหเจาพนักงานคํานวณคาชลประทานตามปริมาตรน้ําสูงสุดที่ขนาดของเครื่องสูบน้ําจะสูบได
ใน 720 ชั่วโมงตอเดือน จนกวาผูรับอนุญาตใชน้ําจะดําเนินการซอมแซมมาตรวัดน้ําหรือติดตั้งมาตรวัดน้ําตัวใหม
ทดแทน
4. กําหนดใหเจาพนักงานจัดสงใบแจงหนี้คาชลประทานหรือใบแจงปริมาตรน้ําแกผูรับอนุญาตใชน้ํา
ภายในวันสุดทายของเดือน และใหผูรับอนุญาตใชน้ําชําระคาชลประทานภายในวันที่สิบของเดือนถัดไปผานวิธีการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส เชน บริการรับชําระเงิน (Bill Payment) การรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ผาน
อุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) บริการมาตรฐาน QR Code ใน
ธุรกรรมการชําระเงิน (Thai QR Code Payment Standard) หรือเคานเตอรเซอรวิส หรือตามที่ กค. คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานจะกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง และเมื่อสิ้นวันทําการ ใหสรุปยอดการรับ
ชําระเงินในแตละวันเพื่อนํามาตรวจสอบกับหลักฐานการรับชําระเงินใหถูกตองตรงกัน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบกํากับภาษีใหกับผูชําระเงินแตละราย และสงใหผูชําระเงินพรอมกับใบแจงหนี้หรือใบแจงปริมาตรน้ําและใบแจงการ
ชําระเงินในครั้งถัดไป
5. กําหนดใหยกเวนคาชลประทานแกผูรับอนุญาตใชน้ําเพื่อกิจการสาธารณประโยชนโดยไมแสวงหา
กําไร โดยตองไดรับการยกเวนเปนหนังสือจากอธิบดี พรอมกําหนดรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการขอยกเวน
6. กํ าหนดให ในกรณี ที่ กิ จ การที่ ใชน้ํ าจากทางน้ําชลประทานของผู รับ อนุ ญ าตใชน้ํ าไดรับ ความ
เสีย หายจากภั ยธรรมชาติ หรือจากเหตุอื่นใดอั นมีลักษณะและความรายแรงในระดับเดีย วกั น จนเปนเหตุให ผูรับ
อนุญาตใชน้ําไมสามารถประกอบกิจการนั้นไดทั้งหมดหรือบางสวน ผูรับอนุญาตใชน้ํามีสิทธิยื่นคําขอผอนชําระคา
ชลประทานได พรอมกําหนดรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการขอผอนชําระ
7. กําหนดใหผูรับอนุญาตใชน้ําซึ่งไดรับอนุญาตและดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําแลวอยูในวันกอน
วันที่ กฎกระทรวงนี้ ใช บั งคั บ ใหใชมาตรวัดน้ํ านั้น ไดตอไปจนกวาระยะเวลาการอนุญ าตใชน้ําจะสิ้นสุดลง และให
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คํานวณคาชลประทานตามปริมาตรน้ําที่ใชจริงที่วัดไดจากมาตรวัดน้ํานั้น สวนผูรับอนุญาตใชน้ําซึ่งไดรับอนุญาตอยูใน
วันกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังมิไดดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ํา ตองดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนาย
ชางชลประทาน และในระหว างที่ ยั งไมดําเนิ น การติดตั้งมาตรวัดน้ํา ใหคํานวณคาชลประทานเปน รายเดือนตาม
ปริมาตรน้ําสูงสุดที่ขนาดของเครื่องสูบน้ําจะสูบไดใน 720 ชั่วโมงตอเดือน
เศรษฐกิจ - สังคม
8. เรื่อง การใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับโครงการกอสราง
สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. อนุมัติใหสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.)
ดําเนินการใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อเปนคาใชจาย
สําหรับโครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) สําหรับงานในฝง สปป.ลาว ใน
รูปแบบเงินกูเงื่อนไขผอนปรนทั้งจํานวนวงเงินรวม 1,380,067,000 บาท
2. อนุ มั ติ ให สํ านั ก งบประมาณ (สงป.) จั ด สรรเงิน งบประมาณแผ น ดิน เป น รายป โดยเริ่มตั้ งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 รวมระยะเวลา 5 ป รวมวงเงินที่จะขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้นเทากับ
690,033,500 บาท
3. มอบหมาย สพพ. ดําเนินการกูเงินจํานวน 690,033,500 บาท ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กําหนด
สําหรับกรณีที่ สปป.ลาว ผิดนัดชําระหนี้ เห็นควรให สพพ. พิจารณาใชเงินสะสมของหนวยงานใน
การชําระตนเงินและดอกเบี้ยคืนแหลงเงินกูในกรณี สปป. ลาว ผิดนัดชําระหนี้ เปนลําดับแรกกอน เพื่อใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกับการใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป. ลาว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน
2561 [เรื่อง การใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับโครงการพัฒนา
ถนนหมายเลข 11 (R11) ชวงครกขาวดอ - บานโนนสะหวัน – สานะคาม - บานวัง - บานน้ําสัง] ตามความเห็นของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สาระสําคัญของเรื่อง
กค. รายงานวา
1. โครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) มีแนวทางเริ่มตน
จากตําบลไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผานดานสากลไทย – สปป.ลาว ขามไปยังบานกลวย เมืองปากซัน
แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว โดยงานกอสรางแบงออกเปน 3 สวน มีประมาณการคาใชจาย ดังนี้
คางานกอสราง คาที่ปรึกษา ประมาณราคา
สวนที่
รายละเอียดงาน
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
1 ถนน + อาคารดานพรมแดนฝงไทย
1,766
53
1,819
สะพานขามแมน้ําโขงฝงไทย
787
24
811
2
สะพานขามแมน้ําโขงฝง สปป.ลาว
476
14
490
3 ถนน + อาคารดานพรมแดนฝง สปป.ลาว
780
30
810
รวม
3,809
121
3,930
ทั้งนี้ ประมาณคาใชจายแบงตามความรับผิดชอบ แบงออกเปน คางานฝงไทย 2,630 ลานบาท และ
คางานฝง สปป.ลาว 1,300 ลานบาท โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (4 มถุนายน 2562) อนุมัติในหลักการใหกระทรวง
คมนาคม (คค.) โดยกรมทางหลวงดําเนินโครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิ
คําไซ) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 2,630 ลานบาท (คางานฝงไทย)
2. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ไดมีหนังสือที่ 2876/MOF แจงความ
ประสงคในการขอรับความชวยเหลือทางการเงินจาก สพพ. เพื่อเปนคาใชจายสําหรับโครงการกอสรางสะพานฯ ใน
สวนของขอบเขตงานในฝง สปป.ลาว โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ไดมีหนังสือเลขที่
0434/MOF แจงยืนยันการขอรับความชวยเหลือทางการเงินจาก สพพ. เพื่อเปนคาใชจายสําหรับโครงการกอสราง
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สะพานฯ (ฝง สปป.ลาว) วงเงินกู จํานวน 1,380,067,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.50 ตอป อายุสัญญา 30 ป
รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 7 ป ซึ่งคณะกรรมการบริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บาน (คพพ.) ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติ
การให ค วามช ว ยเหลื อทางการเงิ น แก สปป.ลาว โดยมี เงื่อ นไขการให ค วามชว ยเหลื อ รู ป แบบวิ ธี ก าร และ
แหลงที่มาของเงินทุนในการใหความชวยเหลือทางการเงิน ดังนี้
2.1 เงื่อนไขและรูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงิน
1. เงื่อนไขการใหความชวยเหลือทางการเงิน
1.1 อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 1.50 ตอป
1.2 อายุสัญญา
30 ป (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 7 ป)
1.3 ใชสินคาและบริการจากประเทศไทย
ไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาสัญญา
1.4 ผูรับเหมากอสรางและที่ปรึกษา
นิติบุคคลสัญชาติไทย
1.5 กฎหมายที่ใชบังคับสําหรับสัญญาเงินกู
กฎหมายไทย
2. รูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงิน
2.1 เป น รูปแบบเงิน กูเงื่อนไขผอนปรน (Soft Loan) ทั้ งจํานวน รวมวงเงิน กูทั้งสิ้น 1,380,067,000
บาท
2.2 แหลงเงินที่ใช ประกอบดวย
- เงินงบประมาณ (รอยละ 50 ของมูลคาโครงการ) รวมวงเงิน 690,033,500 บาท โดยเริ่มตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 รวมระยะเวลา 5 ป
ปงบประมาณ
การจัดสรรเงินงบประมาณให สพพ. (บาท)
2564
70,000,000
2565
200,000,000
2566
200,000,000
2567
150,000,000
2568
70,033,500
รวมทั้งสิ้น
690,033,500
- เงิ น กู จ ากสถาบั น การเงิ น ภายในประเทศ (ร อ ยละ 50 ของมู ล ค า โครงการ) รวมวงเงิ น
690,033,500 บาท สพพ. จะกูเงินมีระยะเวลา 5 ป โดยใชวิธีการประมูลเพื่อหาผูเสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด โดย
ในชวง 5 ปแรก จะใชประมาณการอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่รอยละ 2.62 ตอป ซึ่งภายหลังจะดําเนินการปรับ
โครงสรางหนี้โดยการออกพันธบัตรระยะยาวทดแทน โดยใชประมาณการอัตราดอกเบี้ยที่รอยละ 3.67 ตอป
ซึ่งแนวทางดังกลาว สพพ. ไดหารือกับ สงป. แลว

2.2 วงเงินสําหรับการใหความชวยเหลือ
รายการ
1. คากอสราง แบงเปน 2 สัญญา
สัญญาที่ 1 สะพานขามแมน้ําโขงฝง สปป.ลาว
สัญญาที่ 2 งานถนนและดานพรมแดนฝง สปป.ลาว
2. คาวิศวกรที่ปรึกษา
สะพานขามแมน้ําโขงฝง สปป.ลาว
งานถนนและดานพรมแดนฝง สปป.ลาว
3. คาบริหารจัดการโครงการของ สปป.ลาว

จํานวนเงิน (บาท)
1,256,000,000
476,000,000
780,000,000
44,000,000
14,000,000
30,000,000
15,000,000
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4. คาเผื่อเหลือเผื่อขาด
5. คาธรรมเนียมบริหารของ สพพ.

63,000,000
2,067,000
รวม
1,380,067,000
3. เนื่องจากโครงการกอสรางสะพานฯ เปนโครงการที่มีประโยชนตอการสรางความเชื่อมโยงเชิง
กายภาพระหวางสองประเทศและอนุภูมิภาค รวมถึงสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางสองประเทศใหเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคต โดยเฉพาะการคาชายแดน ซึ่งปจจุบัน สปป.ลาว มีโครงการที่ไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก สพพ.
แลว ทั้งหมด 19 โครงการ จํานวนเงินกู 11,430 ลานบาท ชําระคืนให สพพ. แลว เปนจํานวนเงิน 971 ลานบาท และ
เหลือเงินกูคงคาง 10,459 ลานบาท (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) โดยที่ผานมา สปป. ลาว ไมเคยมีการผิด
นัดชําระหนี้กับ สพพ. อยางไรก็ดี ให สพพ. ติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว อยางใกลชิด และ
รายงานให คพพ. ทราบเปนระยะ
9. เรื่อง การใหค วามช วยเหลือทางการเงิน แกสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สําหรับโครงการพั ฒนาเมื อง
ภายใตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะที่ 3 ในสวนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ําประปา
และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้
1. อนุมัติใหสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.)
ดําเนิ นการให ความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา) เพื่ อเปนคาใชจายสําหรับ
โครงการพัฒนาเมืองภายใตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะที่ 3 ในสวนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุง
ระบบน้ําประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) (โครงการพัฒนาเมืองเมียวดีฯ) ในรูปแบบเงินกูเงื่อนไขผอน
ปรนทั้งจํานวน วงเงินรวม 777,770,000 บาท
2. อนุ มั ติ ให สํ านั ก งบประมาณ (สงป.) จั ด สรรเงิน งบประมาณแผ น ดิน เป น รายป โดยเริ่มตั้ งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 รวมระยะเวลา 3 ป รวมวงเงินที่จะขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้นเทากับ
388,885,000 บาท
3. มอบหมาย สพพ. ดําเนินการกูเงินจํานวน 388,885,000 บาท ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กําหนด
สําหรับกรณีเมียนมาผิดนัดชําระหนี้ เห็นควรให สพพ. พิจารณาใชเงินสะสมของหนวยงานในการ
ชําระตนเงินและดอกเบี้ยคืนแหลงเงินกูในกรณีเมียนมาผิดนัดชําระหนี้ เปนลําดับแรกกอน เพื่อใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกับการใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป. ลาว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 [เรื่อง
การใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข
11 (R11) ชวงครกขาวดอ - บานโนนสะหวัน – สานะคาม - บานวัง - บานน้ําสัง] ตามความเห็นของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สาระสําคัญของเรื่อง
กค. รายงานวา
1. ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ไดใหความชวยเหลือทางวิชาการแก
เมียนมา สําหรับการศึกษาความเปนไปไดและการวางแผนพัฒนาเมือง โครงการพัฒนาเมืองภายใตระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภู มิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะที่ 3 (Third Greater Mekong Subregion (GMS) Corridor Town Development
Project) ใน 3 เมือง ประกอบดวย (1) เมืองเมาะลําไย รัฐมอญ (2) เมืองผะอัน รัฐกะเหรี่ยง และ (3) เมืองเมียวดี รัฐ
กะเหรี่ยง อยางไรก็ดี เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการขนาดใหญที่ตองใชแหลงเงินลงทุนจํานวนมาก ADB จึง
ไดประสานมายัง สพพ. อยางไมเปนทางการ เพื่อขอใหพิจารณาในการรวมมือใหความชวยเหลือทางการเงินในรูปแบบ
คูขนาน (Parallel-financing) สําหรับโครงการพัฒนาเมืองเมียวดีฯ ในสวนของโครงการพัฒนาเมืองอีก 2 เมือง ADB
จะเปนผูใหความชวยเหลือทางการเงินกับเมียนมา
2. โครงการพั ฒ นาเมื อ งเมี ย วดี ฯ เป น การสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนเมื อ งและพื้ น ที่
เศรษฐกิจพิเศษบนเสนทางคมนาคมที่สําคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ตลอดจนมุงลด
ผลกระทบเชิงสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาเสนทางดังกลาวใหเปนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
อยางเต็มรูปแบบและมีความยั่งยืน ซึ่งภารกิจดังกลาวสอดคลองกับแผนงานการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุ
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ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ ในยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒ นาของแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
3. ป ญ หาและแนวทางการแกไขอยางเรงด วนของเมืองเมี ยวดี เพื่ อปรับปรุงคุ ณ ภาพชีวิตของ
ประชาชน และรักษาสิ่งแวดลอมของเมืองใหเกิดความยั่งยืน มีดังตอไปนี้
ปญหา
แนวทางแกไข
• การผลิตและการจายน้ําประปาที่ไม เพียงพอ • การปรับปรุงระบบน้ําประปา
ต อ ปริ ม าณ ความต อ งการใช น้ํ า ประปาของ
- การกอสรางสถานีสูบน้ําดิบ
ประชาชน
- การกอสรางโรงบําบัดน้ําเสีย
- การไม มี ร ะบ บน้ํ า ประปาสาธารณ ะและ
- การกอสรางอางเก็บน้ํา
อางเก็บน้ําของรัฐสงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลน
- การติดตั้งโครงขายการจายน้ําประปา
น้ํ า ป ญ หาสุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนและ
อุปสรรคตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
- การจายน้ําประปาโดยบริษัทเอกชน 2 ราย ที่มี
ลักษณะทับซอนกัน และครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ทาง
ทิศตะวันตก (เขต 4 และเขต 5) สงผลใหประชาชน
ที่อาศัยอยูในพื้นที่ทางทิศตะวันออก (เขต 1 ถึง เขต
3) ไม ไดรับ การจัดสรรน้ําประปาจากบริษัทเอกชน
ดังกลาว ประชาชนจึงจําเปนตองสูบน้ําบาดาลและ
นําน้ําจากแมน้ําเมยมาใชสําหรับการอุปโภคบริโภค
• การขาดการวางแผนอย า งเป น ระบบในการ • การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ
บ ริ ห า รจั ด ก า รข ย ะมู ล ฝ อ ย จ า ก ค รั ว เรื อ น
- การจัดหาเครื่องมือสําหรับจัดเก็บขยะ
ภาคอุ ต สาหกรรม และขยะมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ จาก
- การกอสรางเตากําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จาก
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
- ครัวเรือน: มีการรวบรวมขยะมูลฝอยจาก ทุก
- การกอสรางโรงงานผลิตปุยจากขยะ
พื้ น ที่ แ ละนํ า ไปเทกองรวมบริ เ วณริ ม แม น้ํ า เมย
- การปรับปรุงกระบวนการฝงกลบขยะ
ประชาชนมักปลอยสิ่งปฏิกูลลงสูแหลงน้ําโดยตรงซึ่ง
ส งผลให เกิ ด ป ญ หาด านมลพิ ษ และสิ่ งแวดล อ มใน
แมน้ําเมย
- ภาคอุตสาหกรรมและขยะมูล ฝอยติดเชื้ อจาก
โรงพยาบาล: มีการรวบรวมและนําไปเทกองในหลุม
ฝงกลบขยะบริเวณชานเมือง และบริเวณที่อยูใกลกับ
เขตอุตสาหกรรมเมียวดี ซึ่งสงผลใหเกิดปญหามลพิษ
ในสิ่งแวดลอม
4. เมื่ อ วั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2561 สพพ. ได รั บ หนั ง สื อ จากกรมเอเชี ย ตะวั น ออก กระทรวงการ
ตางประเทศ (กต.) แจงวา กต. เมียนมามีหนังสือขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก สพพ. เพื่อเปนคาใชจายสําหรับ
โครงการพัฒนาเมืองเมียวดีฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บาน (คพพ.) ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และไดมีมติ
อนุมัติการใหความชวยเหลือทางการเงินแกเมียนมา โดยมีเงื่อนไขการใหความชวยเหลือ รูปแบบวิธีการ และ
แหลงที่มาของเงินทุนในการใหความชวยเหลือทางการเงิน ดังนี้
4.1 เงื่อนไขและรูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงิน
1. เงื่อนไขการใหความชวยเหลือทางการเงิน
1.1 อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 1.50 ตอป
1.2 อายุสัญญา
30 ป (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ป)
1.3 คาธรรมเนียมบริหารจัดการของ สพพ.
รอยละ 0.15 ของวงเงินใหความชวยเหลือทั้งหมด
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1.4 การใชสินคาและบริการจากประเทศไทย
ไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาสัญญา
1.5 ผูรับเหมากอสรางและที่ปรึกษา
นิติบุคคลสัญชาติไทย
1.6 กฎหมายที่ใชบังคับสําหรับสัญญาเงินกู
กฎหมายไทย
2. รูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงิน
2.1 เปนรูปแบบเงินกูเงื่อนไขผอนปรน (Soft Loan) ทั้งจํานวน รวมวงเงินกูทั้งสิ้น 777,770,000 บาท
2.2 แหลงเงินที่ใช ประกอบดวย
- เงิน งบประมาณ (รอยละ 50 ของมูลคาโครงการ) รวมวงเงิน 388,885,000 บาท โดยเริ่ม
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 รวมระยะเวลา 3 ป
ปงบประมาณ
การจัดสรรเงินงบประมาณให สพพ. (บาท)
2564
19,444,250
2565
213,886,750
2566
155,554,000
รวมทั้งสิ้น
388,885,000
- เงิ น กู จ ากสถาบั น การเงิ น ภายในประเทศ (ร อ ยละ 50 ของมู ล ค า โครงการ) รวมวงเงิ น
388,885,000 บาท สพพ. จะกูเงินมีระยะเวลา 5 ป โดยใชวิธีการประมูลเพื่อหาผูเสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด
โดยในชวง 5 ปแรก จะใชประมาณการอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 2.62 ตอป ซึ่งภายหลังจะดําเนินการ
ปรับโครงสรางหนี้โดยการออกพันธบัตรระยะยาวทดแทน โดยใชประมาณการอัตราดอกเบี้ยที่รอยละ 3.67
ตอป ซึ่งแนวทางดังกลาว สพพ. ไดหารือกับ สงป. แลว
4.2 วงเงินสําหรับการใหความชวยเหลือ (เงินกูทั้งจํานวน) ประกอบดวย
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
1. คากอสราง
676,321,800
2. คาวิศวกรที่ปรึกษา
33,816,100
การออกแบบรายละเอียด
การควบคุมงานกอสราง
3. คาบริหารจัดการของเมียนมา
1,600,500
4. คาเผื่อเหลือเผื่อขาด
66,031,600
777,770,000
5. ประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการ มีดังตอไปนี้
5.1 การปรับปรุงระบบน้ําประปา ซึ่งครอบคลุมการกอสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิต
การกักเก็บ และการวางโครงขายสงน้ําประปาบนพื้นที่ 33.79 เอเคอร (ประมาณ 136,745 ตารางเมตร) จะชวยลด
ระดับความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงน้ํ าประปาของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ฝงตะวัน ออกของเมืองกวา 19,303
ครัวเรือน (รอยละ 70 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในเมืองเมียวดี)
5.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ ซึ่งครอบคลุมการปดหลุมฝงกลบเดิมและกอสราง
หลุมฝงกลบใหมที่มีการควบคุม การกอสรางเตากําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล และการสรางโรงงานการ
ผลิตปุยจากขยะบนพื้นที่ 31.00 เอเคอร (ประมาณ 125,453 ตารางเมตร) จะสามารถแกไขคุณภาพน้ําและน้ําเนาเสีย
บริเวณริมแมน้ําเมยใหดีขึ้น และชวยลดความเสี่ยงจากสารเคมีในขยะที่ปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอม เชน พื้นที่ชุมชน
พื้นที่เศรษฐกิจแหลงน้ําและอากาศของเมืองเมียวดี และริมแมน้ําเมยในฝงไทยใหดีขึ้น
5.3 การปรับปรุงและการพัฒนาดังกลาว จะเสริมสรางบรรยากาศในการประกอบธุรกิจเพื่อ
ดึงดู ดผูป ระกอบการไทยไปลงทุ นในเมียนมา เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และกระจายความเจริญ ในการ
พัฒนาชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงอื่นภายในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาหวงโซการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดรับกับการสงเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของไทย และเขตอุตสาหกรรมเมียวดีของเมียน
มา ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเมืองคูแฝด “เมียวดี – แมสอด”
10. เรื่อง เปาหมายของนโยบายการเงินประจําป 2563
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คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ อ นุ มั ติเป า หมายของนโยบายการเงิน ประจําป 2563 พรอ มขอ ตกลงรว มกั น
ระหวางคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการกําหนดเปาหมายของ
นโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง และเปาหมายสําหรับป 2563 ซึ่งกําหนดเปาหมายของนโยบายการเงินไวท่ี
อัตราเงินเฟอทั่วไปในชวงรอยละ 1-3 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กค. รายงานวา ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะประธาน กนง. ไดประชุมหารือ
รวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และไดเห็นชอบรวมกันในการกําหนดเปาหมายของนโยบายการเงิน
สําหรับระยะปานกลาง และเปาหมายสําหรับป 2563 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. หลักการดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอแบบยืดหยุน
ระบบเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยในชวงที่ผานมาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางที่สําคัญ
หลายดาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและการเขาสูสังคมผูสูงอายุสงผลใหพลวัตเงินเฟอไทยมีแนวโนม
ต่ําลงจากในอดีต อีกทั้งโครงสรางตะกราเงินเฟอไทยที่มีสัดสวนของอาหารและพลังงานสูง ทําใหอัตราเงินเฟอไทย
ได รับ ผลกระทบค อนขางมากจากราคาอาหารสดในประเทศและราคาพลั งงานโลกที่ มีแนวโน มลดลง นอกจากนี้
ระบบเศรษฐกิ จการเงิน โลกที่ ซับ ซอนและเชื่อมโยงระหวางกัน มากขึ้น ทํ าให ปจ จัยภายนอกประเทศตาง ๆ เช น
สงครามทางการคา ปญหาดานภูมิรัฐศาสตร เปนตน สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจการเงินไทยอยางรวดเร็วและ
รุนแรงมากขึ้นในระยะตอไป
การดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอแบบยืดหยุนจะเอื้อให กนง. สามารถ
พิจารณานโยบายการเงินไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะให
ความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพดานราคาในระยะปานกลางเปนเปาหมายหลัก ควบคูกับการดูแลเศรษฐกิจ
ใหเติบโตอยางยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน ซึ่งเปนสวนสําคัญในการชวย
รักษาเสถียรภาพดานราคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ในการตัดสิน นโยบายการเงิน แตละครั้ง กนง. จะพิ จารณาความสําคัญของเป าหมายดานตาง ๆ
อยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และพิจารณาถึงขอดี
และขอเสียของการดําเนินนโยบายการเงินในแตละทางเลือก (policy trade-off) ตามความเหมาะสมกับสถานการณ
ในแต ล ะช วงเวลา รวมถึ งใชเครื่องมื อในการดําเนิน นโยบายการเงิน ตาง ๆ ที่มีอยูในลักษณะผสมผสาน เพื่ อให
สามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เปาหมายของนโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง และเปาหมายสําหรับป 2563
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและ กนง. จึงมีขอตกลงรวมกันโดยกําหนดใหอัตราเงินเฟ อ
ทั่วไปในชวงรอยละ 1-3 เปนเปาหมายนโยบายการเงินดานเสถียรภาพราคาสําหรับระยะปานกลาง และเปน
เปาหมายสําหรับป 2563 โดยอัตราเงินเฟอในชวงดังกลาวเปนระดับที่เหมาะสมกับพลวัตเงินเฟอที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและการเขาสูสังคมผูสูงอายุ และเอื้อตอการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
สอดคลองกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทยนอกจากนี้ การเปลี่ยนรูปแบบเปาหมายเปนชวงชวยเพิ่มความ
ยืดหยุนในการดําเนินนโยบายการเงินภายใตโลกที่ผันผวนและมีความไมแนนอนสูง ประกอบกับสามารถดูแล
เปาหมายดานการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพระบบการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การ
กําหนดเปาหมายระยะปานกลาง เพื่อใหสอดคลองกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการเงินที่ตองใชเวลาในการ
สงผานไปยังภาคเศรษฐกิจจริง
3. การติดตามความเคลื่อนไหวของเปาหมายของนโยบายการเงิน กค. และ ธปท. จะจัดใหมีการ
หารือรวมกั นเปนประจําและ/หรือเมื่อมี เหตุจําเปนอื่ นตามที่ทั้งสองหนวยงานจะเห็ นสมควรเพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายของนโยบายการเงินอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการดําเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเปนไป
ในทิศทางที่สอดประสานกัน รวมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินนโยบายการเงินทุกครึ่งป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
(1) การดําเนินนโยบายการเงินในชวงที่ผานมา (2) แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินในระยะถัดไป และ (3) การ
คาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อแจงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทราบ รวมถึงจะเผยแพรรายงาน
นโยบายการเงินทุกไตรมาส เพื่อสรางการรับรูแกสาธารณะเกี่ยวกับแนวทางการตัดสินใจนโยบายการเงินของ กนง.
ซึ่งจะชวยเพิ่มความโปรงใสและประสิทธิภาพของการดําเนินนโยบายการเงินในอนาคต
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4. การเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟอทั่วไปออกนอกกรอบเปาหมาย กนง. ประเมินวาอัตราเงินเฟอ
ทั่วไปในระยะต อไปจะผัน ผวนจากความไม แน น อนของราคาพลังงานและอาหารสด ความเสี่ยงจากต างประเทศ
โดยเฉพาะนโยบายกีดกันทางการคาของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรการตอบโตของประเทศคูคาตาง ๆ ดังนั้น
หากอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนที่ผานมาหรือประมาณการอัตราเงินเฟอทั่วไป 12 เดือนขางหนาเคลื่อนไหว
ออกนอกกรอบเปาหมาย กนง. จะมีจดหมายเปดผนึกถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยจะชี้แจงถึง (1) สาเหตุ
ของการเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเปาหมายดังกลาว (2) แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินในชวงที่ผานมาและใน
ระยะตอไป เพื่อนําอัตราเงินเฟอทั่วไปจะกลับเขาสูเปาหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม และ (3) ระยะเวลาที่คาดวา
อัตราเงินเฟอทั่วไปจะกลับเขาสูเปาหมาย นอกจากนี้ หากอัตราเงินเฟอเฉลี่ยตามแนวทางขางตนยังคงอยูนอกกรอบ
เปาหมาย กนง. จะมีจดหมายเปดผนึกถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทุก 6 เดือน และจะรายงานความคืบหนา
ของการแกไขปญหาเปนระยะตามสมควร
5. การแกไขเปาหมายของนโยบายการเงิน ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรหรือจําเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังและ กนง. อาจตกลงรวมกันเพื่อแกไขเปาหมายของนโยบายการเงินไดกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา
11. เรื่อง แผนการคลังระยะปานกลาง (ปงบประมาณ 2564 – 2567)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ)
เสนอแผนการคลังระยะปานกลาง (ป งบประมาณ 2564 – 2567) เพื่อใหห น วยงานของรัฐ นําไปใชป ระกอบการ
พิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได การจัดทํางบประมาณ และการกอหนี้ของหนวยงานของรัฐตามมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
สํ า นั กงานเศรษฐกิ จ การคลั งในฐานะเลขานุ การคณะกรรมการนโยบายการเงิน การคลังของรัฐ
รายงานวา ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการฯ ไดมีมติ
ดังนี้
1. เห็ น ชอบให มีก ารปรับ ระยะเวลาของแผนการคลั งระยะปานกลางจากเดิ ม 3 ป เป น 4 ป
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ โดยแผนการคลังฉบับนี้จะเปนแผนการคลังระยะปานกลาง
(ปงบประมาณ 2564-2567) (แผนการคลังระยะปานกลางฯ)
2. เห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางฯ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
2.1 สถานะและประมาณการเศรษฐกิจในป 2564 คาดวา ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product : GDP) จะขยายตั วอยู ในช วงรอยละ 3.1 - 4.1 (คากลางรอยละ 3.6) โดยมี ปจ จัย
สนับ สนุ นจากการขยายตั วในเกณฑดี อยางต อเนื่องของการใช จายภาคครัวเรือน การลงทุน ภาครัฐและการลงทุ น
ภาคเอกชนที่มีแนวโนมขยายตัวสูงขึ้น การสงออกที่มีแนวโนมเรงตัวสูงขึ้นตามแนวโนมการขยายตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจ
ประเทศคูคา รวมถึงภาคการทองเที่ยวที่ยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่องสําหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในป 2564 ยัง
มีแนวโนมอยูในเกณฑดี โดยคาดวาอัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 0.7 - 1.7 (คากลางรอยละ 1.2) ตามแนวโนม
การขยายตัวในเกณฑดีของอุปสงคภายในประเทศ สําหรับเศรษฐกิจไทยในชวงป 2565 - 2567 มีแนวโนมที่ GDP
จะขยายตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2565 คาดวาจะขยายตัว รอยละ 3.3-4.3 (คากลางรอยละ 3.8) และเรง
ขึ้ น อยู ใ นช ว งร อ ยละ 3.5 - 4.5 (ค า กลางร อ ยละ 4.0) ในป 2566-2567 จากป จ จั ย สนั บ สนุ น จากอุ ป สงค
ภายในประเทศที่ฟนตัวไดดีขึ้น โดยการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมเรงตัวขึ้นตามการขยายตัวของการสงออกและแรง
กระตุนจากความคืบหนาของโครงการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการขยายตัวอยางตอเนื่องของการบริโภคภาคเอกชนตาม
การปรับตัวดีขึ้นของฐานรายไดของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจโลก
จะยังชวยสนับสนุนการขยายตัวของการสงออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม สําหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังมี
แนวโนมอยูในเกณฑดีอยางตอเนื่องจากป 2564 สงผลใหอัตราเงินเฟอมีแนวโนมเรงตัวขึ้นจากชวงรอยละ 0.9 - 1.9
(คากลางรอยละ 1.4) ในป 2565 มาอยูในชวงรอยละ 1.0 ถึง 2.0 (คากลางรอยละ 1.5) ในป 2566 และรอยละ 1.2
– 2.2 (คากลางรอยละ 1.7) ในป 2567
2.2 สถานะและประมาณการการคลัง
หนวย : ลานบาท

15
ปงบประมาณ

รายไดรัฐบาลสุทธิ
อัตราการเพิ่ม (รอยละ)
งบประมาณรายจาย
อัตราการเพิ่ม (รอยละ)
ดุลการคลัง
ดุลการคลังตอ GDP
(รอยละ)
หนี้สาธารณะคงคาง
หนี้สาธารณะคงคางตอ GDP (รอยละ)
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

2563
2,731,000
7.1
3,200,000
6.7
(469,000)
(2.7)

2564
2,777,000
1.7
3,300,000
3.1
(523,000)
(2.8)

2565
2,819,000
1.5
3,336,000
1.1
(517,000)
(2.7)

2566
2,913,000
3.3
3,415,000
2.4
(502,000)
(2.5)

2567
3,031,000
4.1
3,506,000
2.7
(475,000)
(2.2)

7,530,290 8,242,358 9,049,688 9,824,190 10,446,329
43.0
45.0
47.0
48.3
48.6
17,593,200 18,444,700 19,401,600 20,474,000 21,651,000

ที่มา : กระทรวงการคลัง (กค.) สํานักงบประมาณ (สงป.) และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.)
2.2.1 ประมาณการรายไดรัฐบาลสุทธิปงบประมาณ 2564 - 2567 ขางตนจัดทําภายใต
สมมติฐานที่รวมรายไดจากการปฏิรูปโครงสรางภาษีที่อยูระหวางการผลักดันของ กค. เชนการปรับปรุงโครงสรางภาษี
การบริโภคจากสินคาที่มีผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม การปรับปรุงวิธีการคํานวณ วิธีการจัดเก็บคาลดหยอน
การยกเวนภาษีบางประเภท และการทบทวนมาตรการชั่วคราวที่ทําใหรัฐสูญเสียรายได การบังคับใชกฎหมายกําหนด
ราคาโอนระหวางบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกัน (Transfer Pricing) และกฎหมายเพื่อจัดเก็บ
ภาษี เงิน ได จ ากการลงทุ น ในตราสารหนี้ ผ านกองทุ น รวม การผลั ก ดั น กฎหมายเพื่ อ จั ด เก็ บ ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม จาก
ผูประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (e-Business) ในตางประเทศเปนตน
2.2.2 ประมาณการงบประมาณรายจ ายปงบประมาณ 2564 – 2567 มี สมมติฐ านที่
สําคัญ เชน กําหนดใหสัดสวนงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนอยูท ี่รอยละ 2.0 – 3.5 ของ
วงเงินงบประมาณ กําหนดรายจายชําระคืนตนเงินกูที่มีสัดสวนอยูที่รอยละ 2.5 - 3.5 ของวงเงินงบประมาณ ควบคุม
คาใชจายบุคลากรใหมีอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 3.0 โดยใหหนวยรับงบประมาณที่มีเงินรายไดนํามาสมทบ
เปนตน
2.2.3 จากประมาณการรายไดรัฐบาลสุทธิและประมาณการงบประมาณรายจายตามขอ
2.2.1 และ 2.2.2 จะสงผลใหรัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณในปงบประมาณ 2564 - 2567
2.2.4 ประมาณการหนี้สาธารณะตอ GDP สําหรับปงบประมาณ 2564 – 2567
มีสมมติฐานที่สําคัญ เชน แผนความตองการเงินกูระยะปานกลาง (ปงบประมาณ 2563 – 2567) ที่คณะกรรมการ
นโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะไดมีมติเห็นชอบไวในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายและกํากับการ
บริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นปงบประมาณ
2562 มีจํานวน 6,901,802 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.2 ของ GDP เปนตน
3. เปาหมายและนโยบายการคลัง
ในการดําเนินนโยบายการคลังระยะปานกลาง รัฐบาลยังมีความจําเปนตองจัดทํางบประมาณเพื่อ
สงเสริมการลงทุนของภาครัฐและสนับสนุนใหเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
20 ป และหากในระยะตอไปภาวะเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวไดอยางเต็มศักยภาพ โดยมีภาคเอกชนเปนกลไก
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรัฐบาลก็จะสามารถลดขนาดการขาดดุลลงได เปาหมายการคลังในระยะยาวจึงควร
กําหนดใหรัฐบาลปรับลดขนาดการขาดดุลและมุงสูการจัดทํางบประมาณสมดุลในที่สุด ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การคลังทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวดังกลาวขางตนคณะกรรมการฯ ไดเสนอใหรัฐบาลดําเนินมาตรการ
3 ดาน ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมดังนี้
3.1 มาตรการด า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช จ า ยงบประมาณ โดย สงป. จะต อ ง
ควบคุมรายจายของรัฐบาลที่เปนรายจายประจํา โดยเฉพาะรายจายดานบุคลากรเพื่อเพิ่มสัดสวนรายจายลงทุนตอ
วงเงินงบประมาณรายจาย ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณควรคํานึงถึงความจําเปน ความเรงดวน ความคุมคา ศักยภาพ
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ของหนวยงาน ความพรอมในการดําเนินงานและขีดความสามารถในการใชจายงบประมาณเพื่อใหสามารถจัดสรร
งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดรวมถึง การจัดสรรงบประมาณชําระตนเงินกูเพื่อลดความ
เสี่ยงทางการคลังและภาระดอกเบี้ย
3.2 มาตรการด านการจั ดเก็ บ รายได ของรัฐบาล โดย กค. และหน ว ยงานที่ เกี่ย วข อง
จะตองปฏิรูปการจัดเก็บรายไดทั้งระบบเพื่อใหมีการจัดหาแหลงรายไดใหมขยายฐานภาษีใหครอบคลุม อีกทั้งจะตอง
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดทั้งรายไดจากภาษีและรายไดจากทรัพยสิน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาใช ผ ลั ก ดั น การบั งคั บ ใช ก ฎหมายที่ อ ยู ร ะหว า งดํ าเนิ น การ ได แ ก การปรั บ ปรุ งประมวลรั ษ ฎากรเพื่ อ จั ด เก็ บ
ภาษี มูลค าเพิ่ มจากผู ป ระกอบการอิ เล็กทรอนิ กส (e-Business) ในต างประเทศ รวมถึงการเพิ่ มประสิทธิภ าพการ
บริหารจัดการที่ราชพัสดุและการทํางานของรัฐวิสาหกิจเพื่อใหรัฐบาลมีรายไดที่สามารถตอบสนองความตองการใช
จายตามยุทธศาสตรของประเทศ
3.3 มาตรการด า นการรั ก ษาวิ นั ย ในการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะจะต อ งยึ ด หลั ก ความ
ระมัดระวังสูงสุด (Conservative) ในการบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้ง ดําเนินการทางการคลังอยางรอบคอบ รัดกุม
และสอดคล องกับ เจตนารมณ ของพระราชบั ญ ญั ติวินั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะการจั ดสรร
งบประมาณชําระตนเงินกูเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังและภาระดอกเบี้ย ซึ่งอาจเปนขอจํากัดในการบริหารรายจาย
ประจําในอนาคตได
12. เรื่อง ของขวัญปใหม พ.ศ. 2563 สําหรับประชาชน จากกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 1) โครงการของขวัญปใหม พ.ศ.
2563 สําหรับประชาชนของกระทรวงคมนาคม 2) มาตรการลดคาครองชีพของประชาชนของกระทรวงคมนาคม และ
3) การยกเวนคาผานทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกําหนดอัตราคาผานทางพิเศษในชวงเทศกาลปใหม
พ.ศ. 2563 จํานวน 2 ฉบับ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. การคมนาคมทางถนน มีการดําเนินการ ดังนี้
1.1 การยกเวนคาผานทาง 4 เสนทาง ไดแก ยกเวนคาธรรมเนียมผานทางบนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และ 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และ
ตอนพระประแดง-บางแค ชวงพระประแดง-ตางระดับบางขุนเทียน และยกเวนคาผานทางพิเศษในทางพิเศษบูรพาวิถี
และทางพิ เศษกาญจนาภิ เษก (บางพลี -สุ ขสวั ส ดิ์ ) ตั้ งแต วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึ งวั น ที่ 3
มกราคม 2563 เวลา 24.00 น. เพื่อแกไขปญหาการจราจรติดขัด
1.2 การใหสวนลดคาผานทางพิเศษสําหรับระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ รอยละ 5 ตอ
เที่ ยว ทุ ก ด านเก็ บ ค าผ านทาง ตลอด 24 ชั่ วโมง โดยเริ่มดํ าเนิ น การต อจากการยกเวน ค าผ านทางพิ เศษฯ หลั ง
เทศกาลปใหมไปแลว ตอไปอีกเปนระยะเวลา 1 เดือน
1.3 การอํานวยความสะดวกในการชําระคาผานทางโดยจําหนายคูปองในราคาถูกแทนการ
ชําระดวยเงินสดสําหรับผูใชทางยกระดับดอนเมือง (ดอนเมืองโทลลเวย) เพื่อชวยแบงเบาภาระคาใชจายใหแกผูใช
ทางและลดความยุงยากในการเตรียมเงินสด โดยผูใชทางสามารถซื้อคูปองในราคาสมนาคุณพิเศษถูกกวาราคาเต็มใน
อัตรารอยละ 5 เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เปนตนไป ตอเนื่องไปอีก 6 เดือน
1.4 การจายเครดิตเงินคืนจากการเดินทางดวยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส โดยไดรับเครดิต
เงินคืน 1 สิทธิตอการชําระคาโดยสารรถประจําทางสาธารณะ (รถเมล) ดวยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส 1 ครั้ง โดย
ไดรับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ เทากับ 2 บาท สูงสุด 15 สิทธิ/บัตร/เดือน (30 บาท/บัตร/เดือน) ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
2. การคมนาคมทางอากาศ มีการดําเนินการ ดังนี้
2.1 การยกเว น ค าบริการและอํานวยความสะดวกให แก ประชาชนในพื้ น ที่ ทาอากาศยาน
ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ดังนี้
ทาอากาศยาน
กิจกรรม
สุวรรณภูมิ
• ยกเว น ค าบริ ก ารจอดรถยนต ณ ลานจอดรถยนต ระยะยาว โซน C และจัด รถ
Shuttle Bus สายพิเศษเพิ่มเติม
• รานคาจํานวน 89 รานเขารวมโครงการ “The Suvarnabhumi Food Guide”
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ทํ า เมนู ร าคาอาหารราคาประหยั ด (Saved Price ราคา 50 บาท Budget Price
ราคา 125 บาท และ Valued Price ราคา 280 บาท)
ดอนเมือง
• ใหบริการที่จอดรถโดยไมคิดคาบริการในบริเวณที่กําหนด จํานวน 3 จุด รวม 450
คัน
• ใหบริการรถ Shuttle Bus รับ-สงระหวางจุดจอดรถยนตกับอาคารผูโดยสารตลอด
24 ชั่วโมง
ภูเก็ต (ทภก.)
• จัดจุดจอดรถบั สโดยสารสาธารณะ โดยไมเก็บคาใชจายจากผูใหบริการเพิ่ มเติ ม
จํานวน 3 ชองจอด 3 เสนทาง ไดแก สถานีขนสงโดยสารจังหวัดภูเก็ต-ทภก. ทภก.ปาตอง-กะตะ และ ทภก.-หาดสุรินทร-หาดปาตอง-หาดราไวย
• ยกเวนคาบริการจอดรถบัสโดยสารของนักทองเที่ยวในการจอดรับ-สงผูโดยสาร
2.2 การจํ าหน า ยบั ต รโดยสารราคาพิ เศษ “Weekday Vacation” โดยบริษั ท การบิ น ไทย
จํากั ด (มหาชน) จํ าหน ายบั ตรชั้ น ประหยั ดเที่ ยวบิน ในประเทศ (เที่ย วเดีย ว) สําหรับ เดิน ทางวัน จัน ทร-พฤหัส บดี
เสนทางระหวางกรุงเทพฯ และเชียงใหม กระบี่ ภูเก็ต และสายการบินไทยสมายล เสนทางระหวางกรุงเทพฯ และ
เชียงราย เชียงใหม อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแกน สุราษฎรธานี กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ นราธิวาส ราคาเริ่มตน
1,300 บาท และโครงการจํ า หน า ย ONE PASS ONE PRICE Value Card สํ าหรั บ การเดิ น ทางในกลุ ม ประเทศ
CLMVT
2.3 การเพิ่ มเที่ ยวบิ น สายการบิน ไทยสมายล เพื่อรองรับ ปริมาณความต องการเดิน ทางของ
ประชาชนและใหบริการเมนูพิเศษสําหรับเที่ยวบินในประเทศและระหวางประเทศ ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
3. การคมนาคมทางราง มีการดําเนินการ ดังนี้
3.1 การขยายเวลาเปดใหบริการรถไฟฟ า ไดแก รถไฟฟ า Airport Rail Link ตั้งแตวันที่ 31
ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 02.00 น. รถไฟฟา MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสี
น้ําเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
เวลา 02.00 น. รวมไปถึงขยายเวลาใหบริการอาคารและลานจอดรถของ MRT ทั้ง 2 สาย โดยเปดใหบริการตั้งแต
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 03.00 น.
3.2 การมอบของที่ระลึกใหผูโดยสารที่ เดินทางโดยรถไฟโดยนําขาวขาวดอกมะลิ 107 จาก
ชาวบาน จังหวัดแพร จํานวน 125 กรัม/ซอง จัดทําเปน “ขาวของแม นาของพอ” จํานวน 25,000 ซอง
4. การคมนาคมทางน้ํา มีการดําเนินการ ดังนี้
4.1 โครงการสู งวั ยได สิท ธิ โดยลดหย อนค าโดยสารให แ ก ผูสู งอายุที่ ใช บ ริการเรือในเขต
กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยรอยละ 50 โดยใหแสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับสิทธิ มีผลตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เปน
ตนไป
4.2 กิจกรรมลองเรือสวดมนตขามปภายใตกิจกรรม “เจาทาพาลองสายชล สวดมนตภาวนา
ขามป” จํานวน 1 ลํา โดยสามารถรองรับผูโดยสารได จํานวน 200-300 ราย ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
5. การสงเสริมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกของประชาชน มีการดําเนินการ ดังนี้
5.1 ตั้งจุดตรวจรวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จํานวน 259 จุด ทั่วประเทศ เพื่อ
ใหบริการฟรีในดานตาง ๆ เชน ชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน บริการรถยก/รถลาก
5.2 จั้งตั้งหนวยบริการประชาชนรวมกับเจาหนาที่ทางดวนและหนวยงานเอกชน ในการใชทาง
พิเศษเดินทางเขา-ออกกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ดานเก็บทางพิเศษ ไดแก ดานฯ บางแกว 1 ดานฯ ฉิมพลี ดานฯ
บางปะอิน (ขาออกและขาเขา) ดานฯ ดาวคะนอง ดานฯ จตุโชติ
5.3 บริการตรวจเช็คสภาพรถยนตและรถจักรยานยนตฟรี 20 รายการ ณ ศูนยบริการที่มีปาย
เขารวมกิจกรรมของกรมการขนสงทางบก และศูนยซอมบํารุงและตรวจสภาพรถของ บริษัท ขนสง จํากัด
5.4 ปรับปรุงหองสุขาภายในสถานีขนสงหมอชิต 2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ เปด
ใหบริการในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
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5.5 จัดทําแอปพลิเคชัน “นําทาง (NUMTANG)” เพื่อใหบริการขอมูลดานการอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดวยระบบขนสงสาธารณะทั้งทางถนน ทาง
ราง และทางน้ํา
5.6 ดําเนินโครงการชูชีพเกาแลกใหมปลอดภัยไดมาตรฐาน จํานวน 800 ชุด ในพื้นที่ฝงอาว
ไทยและอันดามัน (ไมมีคาใชจาย) โดยกําหนดการสงมอบในสัป ดาห สุดทายของเดื อนธันวาคม 2562 ถึงวัน ที่ 31
มกราคม 2563
13. เรื่อง โครงการของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ประจําป 2563 ของกระทรวงพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอโครงการของขวัญปใหมสําหรับประชาชน
ประจําป 2563 ของกระทรวงพลังงาน ดังนี้
สาระสําคัญ
1. การปรับลดราคาน้ํามัน
1.1 กระทรวงพลังงานดําเนินการใหมีการลดราคาขายปลีกน้ํามันบี 10 และ อี 20 ลง 1
บาท/ลิตร ตั้งแต วันที่ 25 ธัน วาคม 2562 ถึ ง 10 มกราคม 2563 โดยใชกลไกกองทุ นน้ํามั นเชื้อเพลิง ดําเนิน การ
รวมกับ สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (สกนช.)
1.2 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตรึงราคาน้ํามันตลอดชวงเทศกาลปใหม ระหวางวันที่ 25
ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 เพื่อลดคาใชจา ยระหวางการเดินทางชวงปใหม
2. การตรึงราคาคาไฟฟา
- กระทรวงพลังงานดํ าเนิ นการใหมีการคงอัตราค าเอฟที สําหรับ การเรียกเก็บ เดือนมกราคม ถึ ง
เมษายน 2563 จํานวน – 11.60 สตางคตอหนวย สงผลใหคาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 3.64 บาทตอหนวยอีก 4 เดือน (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม)
14. เรื่อง การจัดทําโครงการของขวัญปใหมของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบใหประชาชน ประจําป พ.ศ. 2563
(มท.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอการจัดทําโครงการของขวัญปใหม
ของ มท. เพื่ อมอบให ป ระชาชน ประจําป พ.ศ. 2563 ภายใต แนวคิ ด “ส งความห วงใย สงสุ ขทั่ วไทย สงใจถึ ง
ประชาชน” รวม 9 โครงการ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การดูแลประชาชนตามภารกิจ “บําบัดทุกข” จํานวน 2 โครงการ
โครงการ
สาระสําคัญ
ระยะเวลา/หนวยงาน
1.1 สถานธนานุ บ าลทั่ ว สถานธนานุ บ าลขององคกรปกครองสวนท องถิ่น 1 ม ก ร า ค ม – 2 9
ไทย พร อ มใจลดอั ต รา 248 แห ง ลดอั ต ราดอกเบี้ ย เพื่ อ บรรเทาความ กุ ม ภาพั น ธ 2563 (กรม
ดอกเบี้ย
เดื อด ร อ น เฉพ าะห น า ด าน ค า ใช จ า ยให แก ส งเส ริ ม ก ารป ก ค รอ ง
ประชาชน กําหนดระยะเวลา 2 เดือน โดยคิดอัตรา ทองถิ่น)
ดอกเบี้ ย จากเงิ น ต น ไม เกิ น 5,000 บาท ร อ ยละ
0.25 ตอเดือน (จากรอยละ 0.50) และเงินตนเกิน
กวา 5,000 บาท รอยละ 1 ตอเดือน (จากเดิมรอย
ละ 1.25)
1.2 กฟน. กฟภ. รวมใจ จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟาทั่วไทย จํานวน 1 กั น ยายน 2562 – 30
ส ง สุ ข ป ใ หม 2563 จั ด 4,209 เส น ทาง ระยะทางรวม 10,020 กิโลเมตร มิ ถุ น ายน 2563 (ก าร
ระเบี ย บสายสื่ อ สารทั่ ว (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 318 ไฟฟ านครหลวงและการ
ไทย
เส น ทาง 2,157 กิ โลเมตร และส ว นภู มิ ภ าค 74 ไฟฟาสวนภูมิภาค)
จังหวัด 3,891 เสนทาง 7,863 กิโลเมตร
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2. การดูแลประชาชนตามภารกิจ “บํารุงสุข” จํานวน 7 โครงการ
โครงการ
สาระสําคัญ
ระยะเวลา/หนวยงาน
2.1 สะดวกทุ ก ที่ แ ค มี - อํ านวยความสะดวกประชาชนสามารถใช บั ต ร มกราคม 2563 เปนตนไป
บัตรประจําตัวประชาชน ประชาชนใบเดี ย วในการติดตอขอรับ บริการจาก (กรมการปกครอง)
คลิก
หนวยงานตาง ๆ โดยไมตองใชสําเนาเอกสาร
- เพื่ อสรางภาพลั กษณ ความถึงพอใจ และความ
www.dopa.go.th
น า เชื่ อ ถื อ การบริ ก ารภาครั ฐ และช ว ยลดภาระ
คาใชจาย
2 .2 ข อ เอ ก ส า ร งา น ให บ ริ ก ารประชาชนคั ด รั บ รองสํ า เนาเอกสาร 1 มกราคม 2563 เปนตน
ท ะ เ บี ย น ฉ บั บ ราชการฉบับ ภาษาอังกฤษ ณ สํานั กงานทะเบีย น ไป (กรมการปกครอง)
ภ าษ าอั ง กฤษ ง า ยนิ ด อําเภอ สํานักงานเขตเทศบาล และเมืองพัทยา โดย
เดียว คลิก
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 จะเปดใหบริการงาน
www.dopa.go.th
บริก ารเพิ่ ม เติ ม อี ก 15 งานบริการ (รวมของเดิ ม
เปน 27 งานบริการ)
2.3 ยื่นรังวัดโปรงใส นัด ปรับปรุงการใหบริการรังวัดเฉพาะรายในสํานักงาน มกราคม – กุ ม ภาพั น ธ
50 วัน
ที่ดินทั่วประเทศใหนัดรังวัดไดภายใน 50 วัน ตาม 2563 และขยายผลต อ
หลักวิชาการแผนที่ที่สากลยอมรับดวย ระบบ RTK มีนาคม – กันยายน 2563
GNSS Network แล ะส ามารถตรวจสอบ การ (กรมที่ดิน)
ปฏิบัติงานรังวัดไดทุกขั้นตอนทําใหประชาชนไดรับ
โฉนดที่ดินเร็วขึ้น
2.4 คนหารูปแปลงโฉนด เพื่อใหประชาชนสามารถคนหาตําแหนงที่ตั้งของ มกราคม – กุ ม ภาพั น ธ
ที่ ดิ น ทั่ ว ไทย บริ ก ารฟรี รู ป แปลงที่ ดิ น และรายละเอี ย ดเบื้ อ งต น ได ด ว ย 2563 และขยายผลต อ
ฉับไวดวย LandsMaps ตนเองผ า นทางอิ น เทอร เ น็ ต ทั้ ง ทางเว็ บ ไซต มี น าคม – พ ฤษ ภ าค ม
http: / / dolwms. dol. go. th แ ล ะ Mobile 2564 (กรมที่ดิน)
Application “LandsMaps” โดยไม มี ค า ใช จ า ย
โดยมีเปาหมายผูใชบริการไมนอยกวาปละ 15 ลาน
คน
2.5 คูมือผังเมือง

2.6 ตลาดเทศบาลทั่ ว
ไ ท ย ส ะ อ า ด ถู ก
สุ ข อ น า มั ย ถู ก ใ จ
ประชาชน
2.7 สวนสาธารณะลอย
ฟ า (พระปกเกล า สกาย
ปารค)

จัดทํ าคู มือการปฏิ บัติตามพระราชบั ญ ญั ติการผัง
เมื อ ง พ.ศ. 2562 ฉบั บ ประชาชน ในรู ป แบบ
หนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (E-Book) ในรู ป ของภาพ
การตูน เผยแพรในเว็บไซตของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง (www.dpt.go.th)
ยกระดับตลาดเทศบาลใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน มี
ความสะอาดและปลอดภัยในเทศบาล ซึ่งมีตลาด
แบบมี โ ครงสร า ง จํ า นวน 742 แห งทั่ ว ประเทศ
(เทศบาลเมื อ ง 155 แห ง เทศบาลนคร 49 แห ง
และเทศบาลตําบล 538 แหง)
ปรับ ปรุงภู มิทัศน ทางสัญ จรบนโครงสรางสะพาน
ข า มแม น้ํ า เจ า พระยาบริ เ วณช อ งกลางสะพาน
พระปกเกลา สวนสาธารณะลอยฟา (พระปกเกลา
สกายปาร ค ) ให เป น แหล ง นั น ทนาการริ ม แม น้ํ า
เจาพระยาและปรับ ปรุงภู มิทัศน บ ริเวณยานกะดี
จีน-คลองสาน โดยการปรับปรุงโครงสรางสะพาน

ธันวาคม 2562 – มีนาคม
2563 (กรมโยธาธิ ก าร
และผังเมือง)
ธั น ว า ค ม 2 5 6 2 –
ม กราค ม 2563 (ก รม
ส งเส ริ ม ก ารป ก ค รอ ง
ทองถิ่น)
ป 2561 – 2563 (คาดวา
จ ะ แ ล ว เส ร็ จ ใน เดื อ น
มี น า ค ม 2 5 6 3 )
(กรุงเทพมหานคร)
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รถไฟฟ าข ามแม น้ํ าเจาพระยา (ลาวาลิ น เดิม ) ให
เปนจุดหมายตา (Landmark) ใหม
15. เรื่อง มาตรการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มาตรการปรับลดอัตราคาโดยสาร
รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม ที่ใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยดําเนินมาตรการปรับลดอัตราคา
โดยสารรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยกําหนดอัตราคาโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 – 20 บาท) เปน
ระยะเวลา 3 เดือน ในระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ตามมติคณะกรรมการการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทยซึ่งไดใหความเห็นชอบการดําเนินมาตรการดังกลาวแลว
สาระสําคัญ
1. รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือรถไฟฟาสายสีมวง ปจจุบันมีเสนทางการเดินรถรวม
ระยะทาง 23 กิโลเมตร เปนระยะทางยกระดับทั้งหมด มีสถานีทั้งหมด 16 สถานี โดยเริ่มตนจากสถานีคลองบางไผถึง
สถานีเตาปูน ซึ่งเปนสถานีเชื่อมตอกับสถานีบางซื่อของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน)
และในอนาคตจะเชื่อมตอกับรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยายชวงบางซื่อ – ทาพระ และรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตา
ปูน – ราษฎรบูรณะ
2. สัญญาสัมปทานของโครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกอบดวยคูสัญญาระหวาง
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย และบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) สัญญา
สัมปทานรูปแบบ Gross Cost Contract โดยภาครัฐจัดเก็บรายไดทั้งหมดและชดเชยคาตอบแทนใหภาคเอกชนตาม
คาใชจายสําหรับการดําเนินงานแบบคงที่ มีการกําหนดอัตราคาโดยสารตามขอบังคับการใชรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย โดยมิไดระบุในสัญญา เนื่องจากการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเปนผูมีสิทธิในรายไดคา
โดยสารและจางเอกชนใหบริการเดินรถไฟฟาเทานั้น โดยมีการจัดเก็บคาโดยสารตามขอบังคับ ดังนี้
(1) ขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนดอัตรา คา
โดยสาร วิธีการจัดเก็บคาโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคล ที่ไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสารรถไฟฟา
มหานคร สายฉลองรัชธรรม พ.ศ. 2559
(2) ขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนดอัตรา คา
โดยสารรวม วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรวม และการกําหนดประเภทบุคคล ที่ไดรับการยกเวนไมตองชําระ คาโดยสาร
รวม ระหวางรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรมและโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พ.ศ. 2561
ปจจุบันมีการจัดเก็บอัตราคาโดยสาร 14 – 42 บาท ตามระยะทางสําหรับผูถือบัตรโดยสาร
ประเภทบุคคลทั่วไป รวมถึงผูชื้อเหรียญโดยสาร (Token) สําหรับผูถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก อายุไมเกิน 14 ป
(วันเกิดครบรอบ 14 ป) และมีความสูงระหวาง 91 – 120 ซม. และผูสูงอายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไป จะไดรับสวนลด
รอยละ 50 สําหรับผูถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุเกิน วันเกิดครบอายุ 14 แตไมเกินวันเกิด
ครบ 23 ป จะไดรับสวนลดรอยละ 10 จากอัตราคาโดยสารดังกลาวขางตน
3. มาตรการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยไดศึกษาแนวทางการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟา
มหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยกําหนดอัตราคาโดยสารตามระยะทางคาโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 – 20 บาท )
จากอัตราคาโดยสารปกติ (14 - 42 บาท) ในรายละเอียด ดังนี้
1) ประมาณการการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูโดยสารและรายไดคาโดยสารรถไฟฟามหานคร
สายฉลองรัชธรรม จากมาตรการปรับลดอัตราคาโดยสาร โดยใชแบบจําลองประมาณการ Ridership Forecast
(eBUM) พบวาจะมีปริมาณผูโดยสารเพิ่มขึ้นรอยละ 17.8 คิดเปนจํานวนผูโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 282,500 คน-เที่ยว/
เดือน และรายไดจากคาโดยสารลดลงรอยละ 46.1 คิดเปนรายไดจากคาโดยสารเฉลี่ยลดลง 15.24 ลานบาท/เดือน
โดยมีรายละเอียดแสดงการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูโดยสารและรายไดคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สาย
ฉลองรัชธรรม จากมาตรการปรับอัตราคาโดยสารตามรายะทางโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 - 20 บาท) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหจากมาตรการปรับลดอัตรา คาโดยสาร
2) การวิเคราะหผลประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (SROI) จากมาตรการ
ปรับลดอัตราคาโดยสาร พบวา มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมคิดเปน 38,703,701 บาท/เดือน
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โดยมีรายละเอียดดังแสดในตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (SROI)
จากมาตรการปรับอัตราคาโดยสารตามระยะทางคาโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 - 20 บาท)
ผลกระทบ
การวิเคราะหมาตรการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดย
การปรับอัตราคาโดยสารตามระยะทางคาโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 - 20 บาท) ตามขอ 3 พบวามาตรการดังกลาว
จะสงผลใหปริมาณผูใชบริการเพิ่มขึ้นแตรายไดจากคาโดยสารลดลง โดยคาดวาจะมีปริมาณผูโดยสารรถไฟฟาเพิ่มขึ้น
รอยละ 17.8 คิดเปนจํานวนผูโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 282,500 คน-เที่ยว/เดือน และรายไดจากคาโดยสารลดลงรอยละ
46.1 คิดเปนรายไดจากคาโดยสารเฉลี่ยลดลง 15.24 ลานบาท/เดือน
อยางไรก็ตามการลดภาระคาครองชีพแกประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยดําเนิน
มาตรการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรมจะเปนการสนับสนุนสงเสริมการเดินทางดวย
ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน กอใหเกิดการใชความจุของรถไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความคุมคา
จากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (SROI) ซึ่งคิดเปนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมทั้งหมด 38,703,701 บาท/เดือน และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนระหวางผลตอบแทนที่ประชาชนไดรับ
ดังกลาวตอรายไดที่การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยไดรับลดลงเมื่อดําเนินมาตรการ หรือมูลคา SROI :
รายไดที่ลดลงจะเทากับจะมีผลตอบแทนที่ประชาชนไดรับสูงเปน 2.5 เทาของรายไดที่ลดลง
กระทรวงคมนาคมพิจารณาแลว เห็นวามาตรการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟามหานคร
สายฉลองรัชธรรม จะกอใหเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยลดเวลาการเดินทางและมีการ
ประหยัดคาใชจายในการเดินทางดวยรถยนต ลดมูลคาความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมทั้งลดปญหามลพิษจาก
สิ่งแวดลอม เปนแนวทางหลักในการลดภาระคาครองชีพในการเดินทางของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งเปน
สงเสริมการเดินทางดวยระบบไฟฟาขนสงมวลชนกอใหเกิดการใชความจุของรถไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดความ
คุมคาจากการลงทุนโครงสรางพื้นฐานมากยิ่งขึ้น

ตางประเทศ
16. เรื่อง รางหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อตออายุกรอบความตกลงความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการทุนเพื่อ
เด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อตออายุกรอบความตกลงความรวมมือ
ระหวางอาเซียนกับองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) โดยหากมีความจําเปนตองปรับแกรางหนังสือ
แลกเปลี่ยนฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือขัดตอผลประโยชนของอาเซียน ใหอยูในดุลยพินิจของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินการได และไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก รวมทั้งอนุมัติให
เลขาธิการอาเซียนหรือผูแทน เปนผูลงนามในรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ดังกลาวในนามอาเซียน และใหกระทรวงการ
ตางประเทศแจงเรื่องการใหความเห็นชอบของไทยตอสํานักเลขาธิการอาเซียน โดยดําเนินการผานคณะผูแทนถาวร
ไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา ตามที่กระทรวงการตางประเทศ เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กรอบความตกลงความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ หรือ
ยูนิเซฟ (UNICEF) เปนขอเสนอจากการประชุมเจาหนาที่อาวุโสสาขาความรวมมือดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
(SOMSWD) เพื่อยกระดับความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการยูนิเซฟ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแผนงานความ
รวมมือระยะ 5 ป ในการดําเนินงานสงเสริมใหเด็กไดรับสิทธิ ตามขอบัญญัติของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และเพื่อให
บรรลุเปาหมายการพัฒ นาแหงสหัสวรรษที่เกี่ยวกับเด็ก โดยมีขอบเขตความรวมมือ ไดแก การสนับสนุนการบรรลุ
เป าหมายการพั ฒ นาแห งสหัส วรรษโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ เด็ก การสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลและความ
รวมมือทางดานวิชาการในดานสุขภาพ สวัสดิการสังคมและการพัฒนา และจัดทํามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการกลุมผูดอยโอกาส และการออกนโยบายที่เกี่ยวกับเด็กดานสังคม

22
2. การตออายุกรอบความตกลงความรวมมื อฯ ออกไป นอกจากจะเป นประโยชน ในการปกปอง
คุมครองและพั ฒ นาเด็กในอาเซียนแล ว ยังมีสวนสําคัญในการสงเสริม ผลักดันการดําเนิ นการเพื่อบรรลุวิสั ยทัศน
ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 รวมถึง เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 อีกดวย
3. รางหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อตออายุกรอบความตกลงความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการทุน
เพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) มีสาระสําคัญใน 2 ประเด็น ดังนี้
(1) เสนอให ข ยายอายุ ก รอบความตกลงความร ว มมื อ ฯ ออกไปอี ก 5 ป จนถึ งวั น ที่ 2
ธันวาคม 2567 ยกเวนหากมีการยุติโดยฝายใดฝายหนึ่งกอน
(2) เสนอใหปรับแกไขขอความในยอหนาที่ 5 เกี่ยวกับการมอบหมายผูประสานงานหลัก
เพื่ อการดําเนิ นงานตามกรอบขอตกลงความรวมมือสําหรับ อาเซียน จากเดิมมอบหมาย “รองเลขาธิการอาเซีย น
สําหรั บ ประชาคมการเมื องและความมั่ น คง” เป น มอบหมาย “รองเลขาธิก ารอาเซีย นสําหรับ ประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน” แทน นอกนั้นคงเดิม
แตงตั้ง
17. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานการพัฒนาและบริหาร
การจัดเก็บภาษี (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต
2. นายวรวรรธน ภิญ โญ รองอธิบ ดีกรมสรรพสามิต ดํ ารงตํ าแหน ง ที่ ป รึกษาดานพั ฒ นาระบบ
ควบคุมทางสรรพสามิต (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต
ตั้ งแต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 ซึ่งเป น วัน ที่ตํ าแหนงวางเนื่ องจากผูครองตํ าแหน งเดิม เกษี ย ณอายุ
ราชการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
18. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
วัฒนธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแตงตั้ง นางสาวภัคพดี อยู
คงดี ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานโบราณคดี (วิจัยและพัฒ นาโบราณคดี) (นักโบราณคดีเชี่ยวชาญ) กองโบราณคดี กรม
ศิลปากร ใหดํารงตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานโบราณคดี (โบราณคดี และพิพิธภัณฑ) (นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ)
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒ นธรรม ตั้งแตวันที่ 18 กันยายน 2562 ซึ่งเป นวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
19. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นายวันชัย เหลาเสถียรกิจ สาธารณสุขนิเทศก (นายแพทยเชี่ยวชาญ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให ดํารงตําแหน ง สาธารณสุขนิเทศก (นายแพทยทรงคุณวุฒิ ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
20. เรื่ อง การแต งตั้ งข า ราชการพลเรื อนสามั ญ ให ดํ ารงตํ า แหน งประเภทวิช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ (สํ านั ก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นายสุจินต เพชรเนียน
ที่ป รึกษานายกรัฐมนตรีฝ ายขาราชการประจําดานสั งคม (ผูอํานวยการระดั บสู ง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําดานประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2562
ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
21. เรื่ อง การแต งตั้ งข า ราชการพลเรื อนสามั ญ ให ดํ ารงตํา แหน งประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ (สํ านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นางสาวกรุณา จุฑานนท
ผูอํานวยการกองพั ฒ นายุ ทธศาสตรและติ ดตามนโยบายพิ เศษ สํานั กเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ให ดํ ารงตํ าแหน ง
ที่ ป รึ ก ษาประจํ าสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี (นั ก วิ เคราะห น โยบายและแผนทรงคุ ณ วุ ฒิ ) สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่ กระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้ งข าราชการพลเรือนสามั ญ ให ดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 9 ราย ดังนี้
1. เลื่ อ น นายสุ ร พล พลอยสุ ข รองอธิบ ดี (นั ก บริห ารตน ) กรมพั ฒ นาฝ มือ แรงงาน กระทรวง
แรงงาน ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
2. เลื่อน นางสาวอําพันธ ธุววิทย รองเลขาธิการ (นักบริหารตน) สํานักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
3. เลื่อน นางเธียรรัตน นะวะมะวัฒน รองอธิบดี (นักบริห ารตน) กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
4. เลื่ อ น นางพั ฒ นา พั น ธุ ฟ ก ผู ช ว ยปลั ด กระทรวง (นั ก บริ ห ารต น ) สํ านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงแรงงาน ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน
5. เลื่ อน นายสุ วรรณ ดวงตา รองอธิบ ดี (นั กบริห ารต น) กรมการจัด หางาน กระทรวงแรงงาน
ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
6. เลื่อน นายสมบูรณ ตรัยศิลานันท รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน
7. เลื่ อ น นายนิ ย ม สองแก ว ผู ช ว ยปลั ด กระทรวง (นั ก บริ ห ารต น ) สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงแรงงาน ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน
8. เลื่อน นายไพโรจน โชติกเสถียร รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
9. เลื่ อน นายภู มา ธรรมกุ ล รองเลขาธิ การ (นักบริห ารต น ) สํ านั กงานประกั น สั งคม กระทรวง
แรงงาน ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
แรงงาน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
23. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกันประเทศ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงกลาโหมเสนอแต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกันประเทศ จํานวน 6 คน ซึ่งเปนการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ พ.ศ. 2562 ที่มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดังนี้
1. พลอากาศเอก เมธา สังขวิจิตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการทหาร
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ปองกันประเทศ
นวัตกรรม

2. พลเอก อดิศร สุวรรณตรา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

3. ศาสตราจารยสิริฤกษ ทรงศิวิไล

กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นการวิ จั ย พั ฒ นา และ

4. นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
5. นางสาวจิราภรณ ตันติวงศ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงินและงบประมาณ
6. นางนันทวัลย ศกุนตนาค
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการพาณิชย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
และให ก ระทรวงกลาโหมดํ า เนิ น การแต งตั้ งกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีปองกันประเทศในครั้งตอไปใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัดตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 (เรื่อง การดําเนินการแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่
กฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)
24. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหนงครบวาระสี่ป ดังนี้
1. ประธานกรรมการ
1.1 นายกิตติรัตน มังคละคีรี
2. กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่งมิ ใช ขาราชการที่ มีตําแหนงหรือเงิน เดื อนประจํา พนั กงานหรือ
ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนท องถิ่น เวน แตเป นผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2.1 ศาสตราจารยกฤษมันต วัฒนาณรงค
2.2 นายเธียรชัย ณ นคร
2.3 รองศาสตราจารยปานใจ ธารทัศนวงศ
2.4 ศาสตราจารยปาริชาต สถาปตานนท
2.5 นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
2.6 ผูชวยศาสตราจารยอดิศร เนาวนนท
3. กรรมการผู ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่งเปน ขา ราชการที่มีตํา แหน งหรือเงิน เดือนประจํา พนักงานหรือ
ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 นางวราภรณ สีหนาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
25. เรื่อง เพิ่มเติมองคประกอบผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ สํานักงานสภาความมั่นคงแห งชาติ ในฐานะสํานั กงานเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเสนอแตงตั้ง พลเอก วัลลภ รักเสนาะ และ พลเอก
สุทัศน กาญจนานนทกุล เปนผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
26. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้
1. พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล เปนประธานกรรมการ
2. นายกฤชเทพ สิมลี
เปนกรรมการ
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3. พล.ต.ท. เจริญวิทย ศรีวนิชย เปนกรรมการ
4. นายชนินทร แกนหิรัญ
เปนกรรมการ
5. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ
เปนกรรมการ
6. นายจิรุตม วิศาลจิตร
เปนกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ หมมวง
เปนกรรมการ
8. นายวรพจน เอี่ยมรักษา
เปนกรรมการ
9. นางสาวชุณหจิต สังขใหม
เปนกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
27. เรื่อง การแกไขเพิ่ มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานั ก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
คณะรั ฐมนตรี มีม ติ รั บ ทราบคํ าสั่ งสํานัก นายกรัฐ มนตรี ที่ 382/2562 เรื่อง แกไขเพิ่ มเติ มคํ าสั่ ง
มอบหมายและมอบอํ า นาจให ร องนายกรั ฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีป ระจํ าสํ านั ก นายกรัฐ มนตรีป ฏิ บั ติ ร าชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ตามที่ ได มี คํ าสั่ ง สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 165/2562 เรื่ อ ง มอบหมายและมอบอํ า นาจให ร อง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม
2562 นั้น
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 10 และมาตรา 15 แห งพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริหารราชการแผน ดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ งแกไขเพิ่ มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 (2) และมาตรา 12 แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และ
มาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบ
อํานาจ พ.ศ. 2550 จึงแกไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยใหยกเลิกความในขอ 8 และขอ 9 แหงคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และใหใชความตอไปนี้แทน
“8. รองนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รัฐ มนตรีป ระจํ าสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ สั่ งและปฏิ บั ติ ร าชการแทน
นายกรัฐมนตรี ใหมีอํานาจปฏิบัติแทนนายกรัฐมนตรีในการดําเนินการทางวินัยของขาราชการในหนวยงานที่สั่งและ
ปฏิบัติราชการ
9. ให ร องนายกรัฐ มนตรี ห รื อรัฐ มนตรีป ระจําสํานั กนายกรัฐ มนตรีที่ สั่งและปฏิ บั ติร าชการแทน
นายกรัฐมนตรีในสวนราชการใด เปนประธาน อ.ก.พ. ทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวงของสวนราชการนั้นดวย ยกเวน
อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน”
ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
******************

