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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (16 มิ ถุ น ายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี (หลั ง นอก) ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดหนวยงานของรัฐที่สามารถขอใหเจาพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการบังคับทางปกครองแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [กําหนดหนวยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562]
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดแบบ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 6 ฉบับ
รางกฎกระทรวงการออกหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือ พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานขอบังคับสําหรับการปองกันเรือ
โดนกัน พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงการแจงและการออกหนังสือรับรองการแจงผลิต นําเขา
สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค กลุมที่ 2 หรือพิษจากสัตว
กลุมที่ 1 พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตผลิต
นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค กลุมที่ 3 หรือพิษ
จากสัตว กลุมที่ 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
รางประกาศกระทรวงพาณิชย ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนํา
สินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดใหผูนําของเขาเพื่อการผานแดนหรือการถายลําไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยศุลกากรทั้งหมดหรือแตบางสวน พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ - สังคม
การปรับหลักเกณฑและเงื่อนไข “โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแหงรัฐ (โครงการ
บานลานหลัง)” สําหรับลูกคารายยอย (Post Finance)
ขออนุมัติคาปรับปรุงอาคารเรือนเจาจอมมารดาเลื่อนใหเปนหอประวัติราช
บัณฑิตยสภา คากอสรางอาคารศูนยประชุมราชบัณฑิตยสภา และขออนุมัติกอหนี้
ผูกพันขามปงบประมาณ
มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ครั้งที่ 2/2563
ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ครั้งที่ 2/2563
ผลการดําเนินงานโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
และระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2
รายงานสถานการณการสงออกของไทยเดือนเมษายน 2563
เพลงสําคัญของแผนดิน
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
กลไกเฝาระวังการใชจายงบประมาณตามพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหาเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2563 และครั้งที่ 6/2563
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 5
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
ตางประเทศ
รางขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหม
แหงออสเตรเลีย ประกอบบันทึกความเขาใจวาดวยการสนับสนุนดานการสงกําลัง
บํารุงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงประเทศออสเตรเลีย
รางกรอบความตกลงความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการทุนเพื่อเด็กแหง
สหประชาชาติ ฉบับใหม
ขอความเห็นชอบรางบันทึกความรวมมือระหวางราชอาณาจักรไทยและองคการ
ทางทะเลระหวางประเทศเกี่ยวกับการเขารวมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิก
องคการทางทะเลระหวางประเทศภาคบังคับ (IMO Member State Audit
Scheme: IMSAS)
การขอขยายระยะเวลาการดําเนินการศูนยจัดเก็บขอมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว
(The Temporary Data Collection Center) ของทางการเมียนมา
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีทองเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผานระบบการประชุม
ทางไกล (Special Meeting of ASEAN Tourism Ministers on COVID-19)
(กก.)
รางถอยแถลงรวมของการประชุมระดับสูงผานระบบการประชุมทางไกลวาดวย
ความรวมมือระหวางประเทศภายใตขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง: การตอสูกับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
การขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงรวมสําหรับการประชุมคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 (Joint Ministerial Statement
of the Twenty Third ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)
Council)
ขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนรัสเซีย สมัยพิเศษวาดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

กฎหมาย
1. เรื่ อ ง ร า งพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ....
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า (กก.) เสนอ และให ส งสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิ จ ารณา แล ว
ดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาศิลปศาสตร และสาขาวิชาศึกษาศาสตร
2. กําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ
3. กําหนดลักษณะของเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
4. กําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยประจําตําแหนง และสีประจําคณะของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
เรื่องเดิมและขอเท็จจริง
ได มี พ ระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย อ สํ าหรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งออกโดยอาศัย
อํานาจตามความแหงพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ต อมาได มีการประกาศใช พระราชบัญ ญั ติมหาวิท ยาลั ย การกี ฬ าแห งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่ งมาตรา
68 วรรคสอง บัญญัติใหการกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับปริญญานั้นอยางไร ให
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา มาตรา 72 วรรคสอง บัญญัติใหการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของ
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ประกอบมาตรา 95 บัญญัติใหใน
ระหว า งที่ ยั งไม มี พ ระราชกฤษฎี ก าเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให นํ า พระราชกฤษฎี ก าซึ่ ง ออกตาม
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ที่ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดย
อนุ โ ลมเท า ที่ ไ ม ขั ด หรื อ แย ง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว กก.
โดยมหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห งชาติ จึ งได ย กรา งพระราชกฤษฎีก าวาดว ยปริญ ญาในสาขาวิช า อักษรยอ สําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. .... ขึ้นใหม
เพื่ อ กํ า หนดปริ ญ ญาในสาขาวิ ช าและอั ก ษรย อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช า รวมทั้ งกํ า หนดลั ก ษณะ ชนิ ด ประเภท และ
สวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง และกําหนดสีประจําคณะของมหาวิทยาลั ย
การกีฬาแหงชาติ
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันจันทรที่ 24 กุมภาพันธ
2563 ที่ ประชุมพิ จารณาแล วได มีมติเห็ น ชอบรางพระราชกฤษฎี กาวาด วยปริญ ญาในสาขาวิช า อักษรย อสํ าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ....
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหนวยงานของรัฐที่สามารถขอใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับทาง
ปกครองแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [กําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562]
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งกฎกระทรวงกํ า หนดหน ว ยงานของรั ฐ ที่ ส ามารถขอให
เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับทางปกครองแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสีย ง กิจ การโทรทั ศน และกิ จการโทรคมนาคมแห งชาติ (สํานั กงาน กสทช.) เสนอ และให สงสํ านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดใหสํานักงาน กสทช. เปนหนวยงานของรัฐที่สามารถขอใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการ
ทางปกครองแทนไดตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. เสนอวา
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 63/15 วรรคหนึ่ง บัญญัติใหในกรณีที่มีการบังคับให
ชําระเงิน และคําสั่งทางปกครองที่ กําหนดใหชําระเงิน เป น ที่สุดแลว หากหน วยงานของรัฐที่ออกคําสั่งให ชําระเงิน
ประสงคใหเจาพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดําเนินการบังคับใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองดังกลาว ให
ยื่นคําขอตอศาลเพื่อใหศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจํานวนเงินที่ผู
อยูในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิไดชําระตามคําสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ไมวาหนวยงานของรัฐยังไมได
บังคับทางปกครองหรือไดดําเนินการบังคับทางปกครองแลว แตยังไมไดรับชําระเงิน หรือไดรับชําระเงินไมครบถวน
และมาตรา 63/15 วรรคหก บัญญั ติ ใหหน วยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของ
รัฐตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. โดยที่สํานักงาน กสทช. มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน แตมีฐานะเปนนิติบุคคลตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 สํานักงาน กสทช.
จึงมิไดมีฐานะเปนกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค
ราชการสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตามนัยบทบัญญัติมาตรา 63/15 วรรคหก
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกอบกับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 บัญญัติใหคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการ รวมถึงคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และในกรณีที่ตองกํากับดูแลและบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย
มีอํานาจในการปรับทางปกครอง โดยจะมีคําสั่งทางปกครองกําหนดใหชําระเงิน แตเมื่อถึงกําหนดเวลาชําระเงินแลว
ไมมีการชําระเงิน โดยถูกต องครบถวน จึงมีความจําเปน ตองใช มาตรการบั งคับ ทางปกครองโดยการยึ ดหรืออายัด
ทรัพยสิน และขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน แตเนื่องจากสํานักงาน กสทช. ไมมีบุคลากรที่มีประสบการณ
หรือความเชี่ยวชาญในดานการบั งคั บ ทางปกครอง ส งผลให ไม สามารถบั งคับ ตามคําสั่ งของศาลปกครองได อย าง
มีประสิทธิภาพ
3. ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการบังคับ ตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน ของสํานั กงาน
กสทช. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม จําเปนตองออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดใหสํานักงาน กสทช. เปนหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา
63/15 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
จึ ง ได เสนอร า งกฎกระทรวงกํ า หนดหน ว ยงานของรั ฐ ที่ ส ามารถขอให เ จ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ดํ า เนิ น การบั งคั บ
ทางปกครองแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพือ่ ดําเนินการ

3. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เห็ น ชอบในหลั ก การร างระเบี ย บสํ านั กนายกรั ฐ มนตรีว าด วยคณะกรรมการ
ผูชวยรัฐมนตรี (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ และให สงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สลน. เสนอวา
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1. โดยที่ เ ป น การสมควรแก ไขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยคณะกรรมการ
ผูชวยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผูชวยรัฐมนตรี ใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูชวยรัฐมนตรี โดยบุคคลผูที่
จะเปนกรรมการผูชวยรัฐมนตรีตอง “ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร” และ “ไมเปนผูตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 98
และมาตรา 101 ประกอบกับมาตรา 184 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยรางระเบียบในเรื่องนี้ไดจัดทํา
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
จึงไดเสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางระเบียบ
กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผูชวยรัฐมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และไมเปนผูตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
4. เรื่ อง ร า งประกาศสํ า นั กนายกรั ฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญั ติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว และใหดําเนินการตอไปได
รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อ ม และกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง กํ าหนดแบบบั ต รประจํ าตั ว พนั กงานเจ าหน าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ทรั พ ยากรน้ํ า พ.ศ. .... ที่ สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการกฤษฎี ก าเสนอ เป น การปรั บ ปรุ ง จากร า งประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติเห็นชอบในหลักการแลว (มติคณะรัฐมนตรี 29 ตุลาคม 2562) เพื่อให
เปนประกาศกลางในการกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561
ที่ออกรวมกันโดยรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําฯ ซึ่งจะทําใหบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวมีรูปแบบเดียวกัน และสรางความชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
สาระสําคัญของรางประกาศ
1. กําหนดใหนายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเปนผูออกบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่สําหรับพนักงานเจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับ กรมขึ้น ไปและผูวา
ราชการจังหวัด
2. กําหนดใหเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
สําหรับพนักงานเจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงนอกเหนือจากขอ 1.
3. กําหนดใหบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวแตตองไมเกิน 5 ป
นั บ แต วั น ออกบั ตร เว น แต กรณี ที่พ นั กงานเจ าหนาที่ ตองพน จากตําแหน งกอนวัน บัตรหมดอายุ ให ถือวาบั ต รนั้ น
หมดอายุกอนวันหมดอายุที่กําหนดในบัตรนั้น และใหคืนบัตรดังกลาวแกผูมีอํานาจออกบัตร
4. กําหนดใหเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติประกาศกําหนดวิธีการในการยื่นคําขอมี
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามที่เห็นสมควร
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 6 ฉบับ
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูป ที่ ดิน รวม 6 ฉบั บ
ประกอบดวย 1. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน ในทองที่ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 2. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน ในทองที่ตําบลเขื่อน ตําบลยางนอย
และตําบลยางทาแจง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... 3. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการ
จัดรูปที่ดิน ในทองที่ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... 4. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
สํารวจการจัดรูปที่ดิน ในทองที่ตําบลโพธิ์ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. .... 5. รางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน ในทองที่ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. .... 6. รางพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน ในทองที่ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิ จ ารณาแล ว ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ และให
ดําเนินการตอไปได
ทั้ งนี้ รางพระราชกฤษฎี ก า รวม 6 ฉบั บ ที่ กษ. เสนอ คณะรั ฐ มนตรีได เคยมี มติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การ
(มติ ค ณะรั ฐ มนตรี 9 พฤษภาคม 2560, 30 พฤษภาคม 2560, 18 กรกฎาคม 2560, 22 สิ งหาคม 2560 และ
3 มกราคม 2561) และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว เปนการกําหนดเขตสํารวจการจัดรูป
ที่ดิน ในทองที่ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในทองที่ตําบลเขื่อน ตําบลยางนอย และตําบลยาง
ทาแจง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในทองที่ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในทองที่
ตําบลโพธิ์ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในทองที่ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และใน
ทองที่ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปทําการสํารวจพื้นที่ที่จะ
จัดทําเปนโครงการจัดรูปที่ดิน อันจะเปนการสงเสริมเกษตรกรรมของประเทศใหเจริญกาวหนา สงเสริมใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางไดเห็นชอบดวยแลว
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงการออกหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการออกหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือ พ.ศ. ....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กํ าหนดให ห นังสือสําคั ญ ประจําตัวคนประจําเรือ ไดแก หนังสือคนประจําเรือและหนังสือคน
ประจําเรือประมง โดยหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือตองมีรายการหนังสือแสดงตนคนประจําเรือ (Seafarers’
identity document) เพื่อแสดงรายการขอมูลบุคคลที่ระบุตัวตนของผูถือหนังสือคนประจําเรือ ในกรณีที่ออกใหแก
ผู มี สั ญ ชาติ ไทย ให แ สดงเลขประจํ า ตั ว คนประจํ าเรื อ ไทยด ว ย แต ห นั งสื อ คนประจํ า เรื อ และหนั งสื อ คนประจํ า
เรือประมงจะใชแทนกันไมได
2. กําหนดใหผูซึ่งจะขอรับหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
2.1 กรณีหนังสือคนประจําเรือ ตองเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือเปนคนตางดาว อายุไม
ต่ํากวาสิบหกป เปนผูไดรับการรับรองจากแพทยวามีสุขภาพแข็งแรงพรอมที่จะทํางานในเรือได และมีคุณสมบัติอื่น
ตามที่อธิบดีกรมเจาทาประกาศกําหนด
2.2 กรณีหนังสือคนประจําเรือประมง ตองเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุไมต่ํากวาสิบแปด
ป เปนผูไดรับการรับรองจากแพทยวามีสุขภาพแข็งแรงพรอมที่จะทํางานในเรือประมงได และมีคุณสมบัติอื่นตามที่
อธิบดีกรมเจาทาประกาศกําหนด
3. กําหนดใหผูซึ่งจะขอรับหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือยื่นคําขอตอเจาทา ตามแบบคําขอที่
อธิบดี กรมเจาทาประกาศกําหนด ณ กองมาตรฐานคนประจําเรือ กรมเจาท า หรือสํานั กงานเจาทาภูมิภาคสาขา
พรอมดวยเอกสารหลักฐาน เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนตางดาวใหใชหนังสือเดินทางพรอมดวยสําเนา
หลักฐานแสดงการเขาเมืองที่ถูกตองตามกฎหมาย รูปถาย ใบรับรองแพทย หนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือเลม
เดิม (ถามี) และกรณีคนตางดาวใหยื่นหนังสือรับรองการจางใหทําการในเรือไทยจากเจาของเรือ
4. กําหนดใหหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือมีอายุไมเกินหาป
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5. กําหนดใหเจาทาอาจเพิกถอนหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือและเรียกคืนหนังสือสําคัญ
ประจําตัวคนประจําเรือเมื่อปรากฏเหตุอยางหนึ่งอยางใด เชน ผูถือหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือเปนผูขาด
คุณสมบัติตามขอ 2. และหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือถูกใชโดยบุคคลอื่น เปนตน
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานขอบังคับสําหรับการปองกันเรือโดนกัน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานขอบังคับสําหรับ
การปองกันเรือโดนกัน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
คค. เสนอวา
1. ประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยกฎขอบังคับระหวางประเทศสําหรับปองกันเรือโดนกัน
ระห ว า งป ระเท ศ ค .ศ . 1972 (The International Regulation for Preventing Collisions at Sea 1972;
COLERG 1972) ซึ่งไดมีการตราพระราชบัญญัติปองกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 เพื่อรองรับพันธกรณีและขอกําหนดของอนุสัญญา
ดังกลาวซึ่งพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงดังกลาวไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว แตอนุสัญญา COLERG
1972 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้งในป 2530 ป 2532 ป 2536 ป 2544 และป 2550 ในขณะที่ประเทศไทย
ไดแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเพียงครั้งเดียวในป 2533 โดยออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2533) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติปองกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
2. คค. พิจารณาเห็นวา เพื่อใหการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานขอบังคับสําหรับการปองกันเรือ
โดนกันของประเทศไทยสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออก
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ปองกั น เรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization; IMO) ตามโครงการตรวจ
ประเมินประเทศสมาชิกองคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Member State Audit Scheme; IMSAS) ที่ จะ
เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2564 จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานขอบังคับสําหรับการ
ปองกันเรือโดนกัน พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎหมาย
แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันเรือโดนกัน
พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีของอนุสัญญาวาดวยกฎขอบังคับระหวางประเทศ
สําหรับปองกันเรือโดนกันระหวางประเทศ ค.ศ. 1972 ซึ่งไดมีการแกไขปรับปรุงในป พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2532 พ.ศ.
2536 พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2550 ตามลําดับ ในเรื่องดังตอไปนี้
1. กําหนดใหเรือที่ไมสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎกระทรวงนี้ไดครบถวน จะตองปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติอื่นซึ่งรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวเห็นวามีผลบังคับตอเรือนั้นไดใกลเคียงกับกฎกระทรวงนี้มากที่สุดเทาที่
จะทําได ในสวนที่เกี่ยวกับจํานวนที่ติดตั้ง ระยะหรือขอบทัศนวิสัยของแสงไฟ หรือทุนเครื่องหมาย รวมทั้งการเปลี่ยน
ที่ติดตั้งและคุณสมบัติของเครื่องทําสัญญาณเสียง
2. แกไขเพิ่มเติมนิยาม ดังนี้
2.1 คําวา “เรือ” ใหหมายความถึง ยานบินเบาะอากาศ
2.2 คํ า ว า “เรื อ ที่ บั งคั บ ยากเพราะอั ต รากิ น น้ํ า ลึ ก ของเรื อ ” ให ห มายความรวมถึ ง เรือ กล
ที่ความสัมพันธระหวางอัตรากินน้ําลึกของเรือกับความลึกของน้ําและความกวางของรองน้ําที่เรือนั้นกําลังเดินอยู
2.3 เพิ่ ม เติ ม นิ ย ามคํ าว า “ยานบิ น เบาะอากาศ” หมายความวา ยานพาหนะตอ เนื่ องหลาย
รูปแบบ ซึ่งในโหมดปฏิบัติการหลักจะบินเขาใกลกับพื้นผิวโดยอาศัยการกระทําจากอิทธิพลของพื้นผิว
3. เพิ่มเติมการกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่ อหลีกเลี่ยงการโดนกัน โดยให เรือจะตองกระทําแต
เนิ่นๆ เพื่อไมกีดขวางทางเดินหรือทางเดินอันปลอดภัยของเรือลําอื่น เพื่อใหทะเลกวางพอสําหรับทางเดินอันปลอดภัย
ของเรือลําอื่น และมีความรับผิดชอบที่จะตองกระทําเชนนั้นอยูตลอด
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4. เพิ่มเติมการกําหนดเกี่ยวกับแผนแบงแนวจราจร โดยใหเรืออาจใชเขตจราจรชายฝงทะเลเมื่ออยู
ระหวางเสนทางไปหรือมาจากทาเรือ สิ่งติดตั้งหรือโครงสรางนอกฝงสถานีนํารอง หรือสถานที่อื่นใดที่อยูภายในเขต
จราจรชายฝงทะเล หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยกะทันหัน
5. เพิ่มเติมการกําหนดเกี่ยวกับ ความรับผิด ชอบระหวางเรือตอเรือโดยกําหนดให ยานบิ น เบาะ
อากาศ ขณะบินขึ้น ลงจอด และบินใกลผิวน้ํา ตองหลีกทางใหพนเรืออื่น และตองหลีกเลี่ยงการกีดขวางการเดินเรือ
สวนยานบินเบาะอากาศที่ปฏิบัติงานบนผิวน้ําตองปฏิบัติตามบทบัญญัติเชนเดียวกับเรือกล
6. เพิ่ มเติ มการกํ า หนดเกี่ ย วกับ เรือกลกําลังเดิ น โดยให ยานบิ น เบาะอากาศตองเปดโคมไฟวับ
มองเห็นไดรอบทิศสีแดงที่มีความเขมสูง เฉพาะเวลาขณะบินขึ้น ลงจอด และบินใกลผิวน้ํา
7. แกไขถอยคําและขอบังคับตางๆ ในรายละเอียด ใหสอดคลองกับการแกไขอนุสัญญาวาดวยกฎ
ขอบังคับระหวางประเทศสําหรับปองกันเรือโดนกันระหวางประเทศ ค.ศ. 1972
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงการแจงและการออกหนังสือรับรองการแจงผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไว
ในครอบครองเชื้อโรค กลุมที่ 2 หรือพิษจากสัตว กลุมที่ 1 พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและ
การอนุญาตผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค กลุมที่ 3 หรือพิษจากสัตว กลุมที่ 2
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการแจงและการออกหนังสือรับรองการแจงผลิต นําเขา
สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค กลุมที่ 2 หรือพิษจากสัตว กลุมที่ 1 พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวง
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค กลุมที่ 3 หรือ
พิษจากสัตว กลุมที่ 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตามที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอและใหดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ รางกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติอนุมัติ
หลักการและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การกํากับดูแล เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการผลิต
นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค กลุมที่ 2 เชน กลุมแบคทีเรีย Abiotrophia balaena
กลุมไวรัส Coronavirus กลุมที่ 3 เชน ไวรัส Middle East respiratory syndrome (MERS) coronavirus หรือพิษ
จากสัตว กลุมที่ 1 เชน คางคกบาน กิ้งกาลูกปด กิ้งกือ กลุมที่ 2 เชน งูเหา งูทับสมิงคลา งูสามเหลี่ยม ซึ่งเปนการ
ดําเนินการตามขอกฎหมายพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. 2558

สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
รางกฎกระทรวง
สาระสําคัญ
1. รางกฎกระทรวง
กําหนดให “หนังสือรับรองการแจง” หมายความวา หนังสือรับรองการแจงผลิตนําเขา
การแจงและการออก สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค กลุมที่ 2 หรือพิษจากสัตว กลุมที่ 1
หนังสือรับรองการ
กําหนดใหการยื่นคําขอ การออกใบรับแจง และการออกหนังสือรับรองการแจง ให
แจงผลิต นําเขา
ดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก ในระหวางที่ยังไมสามารถดําเนินการโดย
สงออก ขาย นําผาน วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหยื่นคําขอทางไปรษณียหรือใหยื่นคําขอ ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
หรือมีไวใน
สธ. หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ครอบครองเชื้อโรค - กําหนดใหใบรับแจง หนังสือรับรองการแจง หนังสือแจงกรณีเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวมี
กลุมที่ 2 หรือพิษ
ระดับความรุนแรงสูงขึ้น หนังสือแจงเลิกดําเนินการและคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไป
จากสัตว กลุมที่ 1
ตามแบบที่อธิบดีกําหนด
พ.ศ. ....
- กําหนดหลักเกณฑการยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงผลิต นําเขา ขาย นําผาน หรือมีไว
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ในครอบครองเชื้อโรค กลุมที่ 2 หรือพิษจากสัตว กลุมที่ 1 ใหยื่นคําขอตออธิบดี พรอมดวย
ขอมูล เอกสาร หรือหลักฐานตามที่กําหนด กําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบการยื่นขอรับ
หนังสือรับรองดังกลาว และกําหนดใหหนังสือรับรองการแจงใหมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออก
หนังสือรับรองการแจง
- กําหนดใหในกรณีที่การดําเนินการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครอง
ในเชื้อโรค กลุมที่ 2 หรือพิษจากสัตว กลุมที่ 1 ปรากฏวาเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวดังกลาวมี
ระดับความรุนแรงสูงขึ้นกวาระดับที่ระบุไวในหนังสือรับรองการแจง ใหผูรับหนังสือรับรองการ
แจงตองหยุดดําเนินการ และแจงใหอธิบดีทราบภายใน 3 วัน พรอมดวยขอมูลเอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว และวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัย และการปองกันอันตรายตอบุคคล เปนตน
- กําหนดหลักเกณฑและวิธีการขอตออายุหนังสือรับรองการแจง ใหยื่นคําขอตออธิบดี
ภายใน 90 วัน กอนหนังสือรับรองการแจงสิ้นอายุ
- กําหนดใหผูประสงคจะเลิกผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค
กลุมที่ 2 หรือพิษจากสัตว กลุมที่ 1 ใหแจงเปนหนังสือตออธิบดีลวงหนากอนวันที่ประสงคจะ
เลิกดําเนินการดังกลาว และใหถือวาหนังสือรับรองการแจงสิ้นอายุนับแตวันที่ประสงคจะเลิก
ดําเนินการนั้น ในกรณีไดแจงเลิกการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวแลว ใหผูรับ
หนังสือรับรองการแจงทําลายหรือสงมอบเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่เหลืออยู และใหแจงผล
การดําเนินการใหอธิบดีทราบโดยเร็ว และนําหนังสือรับรองการแจงสงคืนตออธิบดีเพื่อ
ประทับตรายกเลิกตอไป
2. รางกฎกระทรวง - กําหนดบทนิยาม “ใบอนุญาต” หมายความวาใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน
การขอรับใบอนุญาต หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค กลุมที่ 3 หรือพิษจากสัตว กลุมที่ 2
และการอนุญาตผลิต - กําหนดใหการยื่นคําขอและการอนุญาต ใหดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
นําเขา สงออก ขาย ในระหวางที่ยังไมสามารถดําเนินการไดใหยื่นคําขอโดยวิธีการทางไปรษณียหรือใหยื่นคําขอ
นําผาน หรือมีไวใน ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย สธ. หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ครอบครองเชื้อโรค - กําหนดใหใบรับคําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต หนังสือแจงกรณีเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวมี
ระดับความรุนแรงสูงขึ้น หนังสือแจงเลิกดําเนินการและคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไป
กลุมที่ 3 หรือพิษ
ตามที่อธิบดีกําหนด
จากสัตว กลุมที่ 2
- กําหนดหลักเกณฑการยื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวใน
พ.ศ. ....
ครอบครองเชื้อโรค กลุมที่ 3 หรือพิษจากสัตว กลุมที่ 2 ใหยื่นคําขอตออธิบดี พรอมดวย
ขอมูลเอกสาร หรือหลักฐานตามที่กําหนด กําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบคําขอรับ
ใบอนุญาตดังกลาวและกําหนดใหใบอนุญาตใหมีอายุ 1 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาต
- กําหนดใหในกรณีที่ปรากฏในระหวางการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งเชื้อโรค กลุมที่ 3 หรือพิษจากสัตว กลุมที่ 2 วาเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวดังกลาว
มีระดับความรุนแรงสูงขึ้นกวาระดับที่ระบุไวในใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติตองหยุด
การดําเนินการและแจงใหอธิบดีทราบภายใน 3 วัน พรอมดวยขอมูล เอกสาร หรือหลักฐาน
อื่นที่แสดงใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวและวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย และการปองกันอันตรายตอบุคคล เปนตน
- กําหนดหลักเกณฑและวิธีการการขอตอใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออธิบดีภายใน 90 วัน
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
- กําหนดใหผูประสงคจะเลิกผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค
กลุมที่ 3 หรือพิษจากสัตว กลุมที่ 2 ใหแจงเปนหนังสือตออธิบดีลวงหนากอนวันที่ประสงคจะ
เลิกดําเนินการดังกลาวและใหถือวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุนับแตวันที่ประสงคจะเลิกดําเนินการ
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นั้น ในกรณีที่ไดแจงเลิกการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวแลว ใหผูรับใบอนุญาต
ทําลายหรือสงมอบเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่เหลืออยูและใหแจงผลการดําเนินการดังกลาวให
อธิบดีทราบโดยเร็ว และนําใบอนุญาตสงคืนตออธิบดีเพื่อประทับตรายกเลิกตอไป
9. เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย
วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ
และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได
พณ. เสนอวา
1. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (พน.) ขอให พณ. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวย
การนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีเหตุผลวา
1.1 ประกาศกระทรวงพาณิชยดังกลาวไดกําหนดนิยามคําวา “ผูคาน้ํามัน” หมายถึง ผูคา
น้ํามันตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวไดยกเลิกแลว
ประกอบกับปจจุบันพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ที่ใชบังคับอยูไมมีบทนิยามคําดังกลาว
1.2 พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ที่ออกตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว มีบทบัญญัติครอบคลุมถึงการควบคุมและการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายในประเทศเปนกฎหมายที่เพียงพอแลว
จึงไมมีความจําเปนตองกําหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขามา ณ เมืองทาสงออก และ
ณ คลังนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง ตามประกาศกระทรวงพาณิชยดังกลาวอีก
1.3 ประกอบกับการพิจารณาอนุญาตใหนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศเปนไปเพื่อ
ประโยชนแหงความมั่นคงดานพลังงานของประเทศในการปองกันและแกไขการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
ภายในประเทศ โดยไมไดคํานึงถึงการตรวจสอบคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขาจากตางประเทศตามประกาศ
กระทรวงพาณิชยดังกลาวแตอยางใด
2. โดยที่ปจจุบันกรมธุรกิจพลังงาน พน. มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการคาน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยไดรับโอนภารกิจและอํานาจหนาที่ในสวนของกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย เฉพาะที่เกี่ยวกับสํานัก
น้ํามันเชื้อเพลิง ตามความในมาตรา 86 แหงพราะราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 และตั้งแตป 2548 ถึงป 2562
กรมธุรกิจพลังงาน พน. ไดออกประกาศของกรมธุรกิจพลังงานภายใตพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 จํานวน 25 ฉบับ โดยกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่จําหนาย
หรือมีไวเพื่อจําหนายในประเทศเปนการเฉพาะแลว
3. พณ. โดยกรมการคาตางประเทศ พิจารณาแลวจึงไดจัดทํา “รางประกาศกระทรวงพาณิชย
ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. ....” และ
ไดรับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซตของกรมการคาตางประเทศ (www.dft.go.th) ระหวางวันที่ 6 ถึงวันที่ 21
กุมภาพันธ 2563 แตไมมีผูแสดงความคิดเห็น และกรมการคาตางประเทศไดมีหนังสือถึงผูประกอบธุรกิจนําเขาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง รวม 134 ราย โดยมีผูแจงความเห็นรวม 6 ราย ซึ่งทั้งหมดเห็นชอบดวยกับราง
ประกาศกระทรวงพาณิชยดังกลาว
จึงไดเสนอรางประกาศกระทรวงพาณิชย ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2539 พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางประกาศ
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ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ.
2539 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2539
10. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผูนําของเขาเพื่อการผานแดนหรือการถายลําไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากรทั้งหมดหรือแตบางสวน พ.ศ. ....
คณะรัฐ มนตรีมีมติอนุ มัติห ลั กการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผูนําของเขาเพื่ อการผานแดนหรือ
การถ า ยลํ า ได รั บ ยกเว น ไม ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยศุ ล กากรทั้ ง หมดหรื อ แต บ างส ว น พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ และให ส งสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาเป น เรื่อ งด ว น แล ว
ดําเนินการตอไปได
กค. เสนอวา
1. เนื่ อ งจากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid-2019) ได
แพรระบาดในวงกวางทั้งในประเทศและตางประเทศ จนทําใหประเทศไทยตองประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขต
ทองที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสถานการณดังกลาวเปน
พฤติการณพิเศษที่สงผลกระทบตอการขนสงระหวางประเทศในภาพรวม และเปนเหตุใหผูนําของเขาเพื่อการผานแดน
หรือการถายลําออกไปนอกราชอาณาจั กร ไม สามารถนํ าของที่ นํ าเขามาเพื่ อการผ านแดนหรือการถ ายลําออกไป
นอกราชอาณาจักรไดภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ดังนั้น เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบใน
ดานการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนําของเขามาเพื่อการผานแดนหรือการถายลําออกไปนอกราชอาณาจักร
ในชวงสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) จึงสมควรกําหนดใหผูนําของ
เขาเพื่ อการผานแดนหรือการถายลําดั งกลาวได รับยกเวน ไมต องปฏิ บัติ ตามกฎหมายวาด วยศุ ลกากรทั้งหมดหรือ
แตบางสวน
2. โดยที่ ม าตรา 6 วรรคหนึ่ ง แห งพระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร พ.ศ. 2560 บั ญ ญั ติ ให ในกรณี ที่ มี
พฤติ ก ารณ พิ เศษเพื่ อ ประโยชน ในการดํ าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให รั ฐ มนตรีมี อํ านาจออกกฎกระทรวง
กําหนดใหผูนําของเขาหรือผูสงของออกไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน โดย
จะกําหนดเงื่อนไขใหตองปฏิบัติไวดวยก็ได ดังนั้น เพื่อเปนการยกเวนใหผูนําของเขาเพื่อการผานแดนหรือการถายลํา
ไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยศุลกากรดังกลาว จึงจําเปนตองออกเปนกฎกระทรวง
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดใหผูนํ าของเขาเพื่อการผานแดนหรือการถายลําไดรับ ยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากรทั้งหมดหรือแตบางสวน พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดใหผูนําของเขาเพื่อการผานแดนหรือการถายลํา ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากรทั้งหมดหรือแตบางสวน โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. กํ า หนดนิ ย ามคํ า ว า “พฤติ ก ารณ พิ เศษ” หมายความว า สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) จนเปนเหตุสุดวิสัยที่ทําใหไมสามารถสงของนําเขาเพื่อการผานแดนหรือ
การถายลําออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรได
2. กํ าหนดให ผู นํ าของเข า เพื่ อ การผ า นแดนหรื อ การถ ายลํ าได รับ การยกเวน ไม ต อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายวาดวยศุลกากร ในกรณีดังตอไปนี้
2.1 ก รณี ที่ ก ารนํ าขอ งที่ นํ าเข าม าเพื่ อก ารผ าน แด น ห รื อ ก ารถ า ย ลํ า ออ ก ไป
นอกราชอาณาจักรที่กําหนดใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่นําเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 102 วรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
2.2 ก รณี ที่ ผู นํ าข อ งเข าเพื่ อ ก ารผ าน แด น ห รื อ ก ารถ าย ลํ าไม นํ าข อ งอ อ ก ไป
นอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาตามมาตรา 102 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หรือขอ
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เปลี่ยนการผานพิธีการศุลกากรเป นการนําเขาและไดปฏิบัติตามพระราชบั ญญั ติศุลกากรฯ แตไมเสียอากรหรือไม
ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับศุลกากรภายในระยะเวลาดังกลาว ใหของนั้นตกเปนของแผนดิน
2.3 กํ าหนดให ผู นํ าของเข าเพื่ อการผ านแดนหรือการถ ายลํ าออกไปนอกราชอาณาจักร
ยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาเพื่อยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2.1 และ ขอ 2.2 พรอมแสดงเหตุผลแหงพฤติการณ
พิเศษ และเอกสารหลักฐานประกอบ ตอกรมศุลกากร โดยกําหนดใหอธิบดีกรมศุลกากรขยายระยะเวลาการนําของ
ที่นําเขามาเพื่อการผานแดนหรือการถายลําออกไปนอกราชอาณาจักรไดตามความจําเปน
3. กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
เศรษฐกิจ - สังคม
11. เรื่อง การปรับหลักเกณฑและเงื่อนไข “โครงการสิน เชื่ อเพื่ อที่ อยูอาศัยแหงรัฐ (โครงการบานล านหลัง)”
สําหรับลูกคารายยอย (Post Finance)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับหลักเกณฑและเงื่อนไข “โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแหงรัฐ
(โครงการบานลานหลัง)” สําหรับลูกคารายยอย (Post Finance) ของธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) เพื่อสนับสนุน
การลงทุนในกิจการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ ส. 2/2563 เรื่อง
การแก ไขเพิ่ มเติ มบั ญ ชี ป ระเภทกิ จ การที่ ให การสงเสริม การลงทุ น ตามประกาศคณะกรรมการส งเสริมการลงทุ น
ที่ 2/2557 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 (ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนฯ) ซึ่งจะทําใหประชาชนมีทางเลือก
ที่หลากหลายและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กค. รายงานวา
1. ผลการดําเนินโครงการบานลานหลัง ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 ธอส. มียอดอนุมัติสินเชื่อแก
ลูกคารายยอย (Post Finance) จํานวน 25,930 ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 18,429.11 ลานบาท โดยแบงเปน
1) กลุมรายไดตอเดือนตอคนไมเกิน 25,000 บาท จํานวน 21,495 ราย เปนจํานวนเงิน 15,271.17 ลานบาท และ
2) กลุ มรายได ตอเดือนต อคนเกิน 25,000 บาท จํานวน 4,435 ราย เป น เงิน จํานวน 3,157.94 ลานบาท [ข อมู ล
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ธอส. มียอดอนุมัติสินเชื่อแกลูกคารายยอย จํานวน 27,614 ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
19,632.12 ลานบาท แบงเปน (1) กลุมรายไดตอเดือนตอคนไมเกิน 25,000 บาท จํานวน 22,862 ราย เปนจํานวน
เงิน 16,265.38 ลานบาท และ (2) กลุมรายไดตอเดือนตอคนเกิน 25,000 บาท จํานวน 4,752 ราย เปนจํานวนเงิน
3,366.74 ลานบาท]
2. คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดออกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนฯ เพื่อแกไข
เพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุนโดยกําหนดใหกิจการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไดรับ
สิทธิประโยชนเฉพาะการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 3 ป โดยมีเงื่อนไขสําคัญ คือ กรณีที่อยูอาศัยที่
ขอรับการสงเสริมตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ตอง
จําหนายราคาตอหนวยไมเกิน 1.2 ลานบาท (รวมคาที่ดิน) และกรณีที่ตั้งอยูในจังหวัดอื่นตองจําหนายราคาหนวย
ละไมเกิน 1 ลานบาท โดยที่อยูอาศัยดังกลาวจะตองจําหนายใหแกบุคคลธรรมดาเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมกิจการ
ที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย และเพื่อใหสอดคล องกับนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหประชาชนผู มี
รายไดนอยสามารถมีที่อยูอาศัยที่มีมาตรฐานเปนของตนเอง เพิ่มทางเลือกในดานทําเลที่ตั้ง สภาพแวดลอมของ
ชุมชน และระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งเปนการสนับสนุนโครงการบานลานหลัง
3. เพื่อใหการกําหนดราคาที่อยูอาศัยตามโครงการบานลานหลังเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
และเพื่อสนับสนุนการสงเสริมการลงทุนของกิจการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยและสงเสริมใหผูมีรายไดนอยมี
ที่อยูอาศัยที่ตรงตามความตองการเปนของตนเอง รวมถึงเพื่อสนับสนุนผูประกอบการภาคเอกชนในการพัฒ นา
โครงการที่อยูอาศัยใหไดรับสิทธิประโยชนตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนฯ (ตามขอ 2) ซึ่งจะเปนการ
กระตุนการลงทุนในกิจการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยทํ าใหมีที่อยูอาศัยในระดับราคาที่ห ลากหลายสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูจองสิทธิโครงการบานลานหลังที่ยังไมสามารถหาที่อยูอาศัยในระดับราคาที่ตองการได
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ธอส. จึงไดปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการบานลานหลังสําหรับลูกคารายยอย (Post Finance) ให
สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนฯ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะหไดใหความ
เห็นชอบแลว ดังนี้
3.1 ปรับ ปรุงการกํ า หนดราคาซื้ อขายหลั ก ประกั น จากเดิ ม “กําหนดราคาซื้อขายไม เกิ น
1 ลานบาทตอหนวย” เปน “กําหนดราคาซื้อขายไมเกิน 1.2 ลานบาทตอหนวย”
3.2 ปรับปรุงการกําหนดวงเงินกู จากเดิม “กําหนดวงเงินกูสูงสุดตอรายตอหลักประกันไมเกิน
1 ลานบาท” เปน “กําหนดวงเงินกูสูงสุดตอรายไดตอหลักประกันไมเกิน 1.2 ลานบาท”
4. การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขในครั้งนี้ ไมกระทบตอภาระการชดเชยสวนตางระหวางรายได
ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของ ธอส. กับรายไดดอกเบี้ยรับจากโครงการบานลานหลังของรัฐบาลซึ่งคณะรัฐมนตรีได
ใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 12 มีนาคม 2562 เนื่องจากกรอบวงเงินและอัตรา
ดอกเบี้ยของลูกคาแตละกลุมไมเปลี่ยนแปลง จึงไมตองปรับปรุงรายละเอียดขอมูลที่หนวยงานของรัฐตองเสนอพรอม
กับการขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 และมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561
12. เรื่อง ขออนุมัติคาปรับปรุงอาคารเรือนเจาจอมมารดาเลื่อนใหเปนหอประวัติราชบัณฑิตยสภา คากอสราง
อาคารศูนยประชุมราชบัณฑิตยสภา และขออนุมัติกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็ นชอบในหลักการใหสํานักงานราชบัณ ฑิ ตยสภา (รภ.) ดําเนิน การปรับปรุง
อาคารเรือนเจ าจอมมารดาเลื่ อนให เป น หอประวัติศาสตรราชบั ณ ฑิ ตยสภา และกอสรางอาคารศูน ยป ระชุมราช
บัณฑิตยสภาและอื่น ๆ ภายในกรอบวงเงิน 354,350,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
– พ.ศ. 2567) อยางไรก็ดี เนื่องจากอาคารดังกลาวเปนโบราณสถาน ประกอบกับเงื่อนไขการเชาอาคารเรือนเจาจอม
มารดาเลื่ อน มี ผ ลทํ าให การดํ าเนิ น การใด ๆ จะตองได รับ อนุ ญ าตและอยู ภ ายในการควบคุม ดูแลของสํานั ก งาน
ทรัพ ย สิ น พระมหากษั ต ริ ย กรมศิ ล ปากร หรื อหน ว ยงานที่ เกี่ย วของ ตามขั้ น ตอนของกฎหมายหรือเงื่อ นไขและ
ระยะเวลาที่กําหนดไว รวมถึงการจัดทําประมาณราคา แบบรูปรายการสิ่งกอสราง และรายละเอียดครุภัณฑ ทั้งนี้ เมื่อ
รภ. ไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหพิจารณาดําเนินการตามนัยมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561 หรือจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตาม
ความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
รภ. รายงานวา
1. ปจจุบัน รภ. มีที่ทําการอยูสนามเสือปา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีภารกิจในการจัดประชุม
สมาชิกราชบั ณ ฑิ ตยสภาเพื่ อปรึกษาหารือในเรื่องที่ เป น ประเด็น สําคั ญ และเรงดวนของประเทศ (Royal Society
Forum) เพื่ อนําเสนอขอคิดเห็น และแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ ตอนายกรัฐมนตรีห รือคณะรัฐมนตรี และจัดการ
ประชุ มอื่น ๆ ของราชบั ณ ฑิ ตยสภาเป น ประจํา แตโดยที่พื้น ที่หองประชุมมีขนาดเล็กเพี ย ง 168 ตารางเมตร ไม
สามารถรองรับผูเขารวมประชุมตามกรอบอัตราของสมาชิกราชบัณฑิตยสภาตามขอบังคับราชบัณฑิตยสภาวาดวยการ
กําหนดจํานวนภาคีสมาชิกและจํานวนราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2559 ได ดังนั้น รภ. จึงมีแผนคืนพื้นที่เดิม ณ สนามเสือ
ปา ใหแกสํานักพระราชวัง (พว.) เพื่อยายไปยังศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน c
ซึ่งมีกําหนดกอสรางแลวเสร็จในเดือนเมษายน 2567 จึงจําเปนตองหาพื้นที่เพื่อรองรับการประชุมราชบัณฑิตยสภาใน
อนาคต
2. ตอมาเมื่อวันที่ 8 กุ มภาพั น ธ 2563 รภ. ไดทําสัญญาเชาอาคารเรือนเจาจอมมารดาเลื่อน ใน
รัชกาลที่ 5 ริมถนนพระราม 5 เขตดุสิต เนื้อที่ 1,765.94 ตารางวา กับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เปน
เวลา 30 ป (1 ธันวาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2594) เพื่อเตรียมปรับปรุงเปนหอประวัติราชบัณฑิตยสภาและ
อาคารศูนยประชุมราชบัณฑิตยสภา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงถึงสัญลักษณและการอนุรักษเชิงประวัติศาสตรของ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสภา เนื่ อ งจากเป น องค ก รที่ สํ า คั ญ ของประเทศที่ ได ก อ ตั้ ง มาตั้ ง แต พ.ศ. 2569 ในรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) และใชเปนศูนยการประชุมระดับชาติเพื่อรองรับการประชุมของ
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ราชบัณฑิตยสภา การประชุมรวมกันระหวางราชบัณฑิตยสภากับองคการปราชญจากตางประเทศ และการประชุม
วิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยกรมศิลปากรไดอนุญาตให รภ. ดําเนินการบูรณะอาคารเรือนเจาจอม
มารดาเลื่อนได ภายใตการกํากับดูแลของกรมศิลปากร
3. รายละเอี ย ดงานปรั บ ปรุ ง อาคารฯ ประกอบด ว ย 5 รายการ มี ร ะยะเวลาดํ า เนิ น การ 5 ป
(ปงบประมาณ 2563 – 2567) วงเงินรวม 354.35 ลานบาท ดังนี้
หนวย : ลานบาท

รายการ
วงเงิน
1. งานจางออกแบบอาคารเรือนเจาจอมมารดาเลื่อน อาคารศูนยประชุม
16.71
ราชบัณฑิตยสภา และงานปรับปรุงบริเวณภายนอก
2. งานปรับปรุงอาคารเรือนเจาจอมมารดาเลื่อน
97.98
3. งานกอสรางศูนยประชุมราชบัณฑิตยสภา
178.75
4. งานปรับปรุงบริเวณภายนอก
42.10
5. งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง
18.81
รวม
354.35
ทั้งนี้ ในการปรับ ปรุงอาคารฯ กรมศิล ปากรไดอนุ ญ าตให สํานักงานราชบั ณ ฑิต ยสภาดําเนิ น การ
บูรณะอาคารฯ ไดภายใตการกํากับดูแลของกรมศิลปากรแลว

13. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ครั้งที่ 2/2563
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบมติ ค ณะกรรมการนโยบายอวกาศแห ง ชาติ (คณะกรรมการฯ)
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ในฐานะประธาน
กรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติเสนอ ซึ่งมีมติในเรื่องสําคัญสรุปได ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม (พ.ศ. 2563) มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ
2563 โดยใหมีการใชสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียมตามแผนการบริหารสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม
2. (ร า ง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ใ นระดั บ รั ฐ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตใหดาวเทียมตางชาติใหบริการในประเทศเชิงพาณิชย พ.ศ. .... กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ และ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เขารวมประชุม
เพื่อพิจารณาปรับปรุง (ราง) ประกาศดังกลาวใหมีความครบถวนสมบูรณกอนนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตอไป
3. แนวทางการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น หลั งสิ้ น สุ ด สั ญ ญาดํ า เนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่ อ สาร
ภายในประเทศ ใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหารจัดการทรัพยสินภายหลังสิ้นสุดสัญญา
ดําเนิน กิ จการดาวเที ยมสื่อสารภายในประเทศ (ดาวเที ยมไทยคม 4 ไทยคม 5 และไทยคม 6) จนสิ้ นสุ ดอายุ ทาง
วิศวกรรมของดาวเทีย ม และให นํ าเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตอไป
4. (ราง) แนวปฏิบัติการรับจดแจงวัตถุอวกาศ คณะกรรมการฯ ไดกําหนดขอบเขตและแนวปฏิบัติ
เชน เป น การดํ าเนิ น กิ จการอวกาศในราชอาณาจั กร การดํ าเนิ น กิ จ การอวกาศนอกราชอาณาจั กรหรือในอวกาศ
โดยบุ คคลธรรมดาซึ่งมีสั ญชาติ ไทยหรือนิ ติบุ คคลซึ่ งมี สัญ ชาติไทย หรือไดจดทะเบีย นจั ดตั้ งในประเทศไทย และ
ดําเนิ นการจดแจงวัตถุอวกาศหลังจากที่ ไดป ลอยวัตถุอวกาศขึ้น สูอวกาศแลว โดยสงขอมูล ในรูปแบบที่ สํานักงาน
กิจการอวกาศสวนนอกแหงสหประชาชาติกําหนด
14. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ครั้งที่ 2/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 [ซึ่งเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการพัฒนา
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ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 11 (3) ที่บัญญัติใหคณะกรรมการฯ เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานตามนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว า ด ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม]
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการภายใตพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการฯ ไดมีการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ เชน การจัดทําหรือปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงให
ครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ งทั้ งประเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ (เน็ ต ประชารั ฐ ) โครงการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพโครงข ายอิน เทอรเน็ตระหวางประเทศสูการเปน ศูนยกลางการแลกเปลี่ย นขอมูลดิจิทัลของภูมิภ าค
อาเซียน (ASEAN Digital Hub) การแกไขปญหาองคกรของบริษัท ทีโอที จํากัด และบริษัท กสม โทรคมนาคม จํากัด
(บมจ. กสท โทรคมนาคม) การจั ด ตั้ งเขตส งเสริ ม อุ ต สาหกรรมและนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล (Digital Park Thailand)
โครงการพั ฒ นาระบบคลาวด ก ลางภาครั ฐ (Government Data Center And Cloud Service : GDCC) และ
(ราง) นโยบายและแผนเฉพาะดานการสงเสริมและพั ฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 –
2565) (แผนปฏิบัติการ)
2. ผลการจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดเปดใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ยาน 700MHz 1800
MHz 2600 MHz และ 26 GHz ซึ่งการประมู ลคลื่น ความถี่ดั งกลาวเสร็จเรีย บรอยแล วเมื่อวัน ที่ 16 กุ มภาพั น ธ
2563 โดยมีการประมูลเพียง 3 คลื่นความถี่ ไดแก 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz มีผลรวมเงินประมูลทุกยาน
ความถี่จํานวน 107,557,660,221.39 บาท ทั้งนี้ ในสวนของคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่เปดการประมูลมาแลวจํานวน
2 ครั้ง แตไมมีผูเขารวมการประมูล คณะกรรมการฯ ไดมอบหมายให กสทช. พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการนําคลื่น
ดังกลาวมาใชประโยชนกับภาครัฐในดานการศึกษาและการคมนาคม
3. ผลกระทบและแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับ Disruptive Technology ของ
ประเทศไทย จากการศึ ก ษาและวิ เคราะห แ นวโน ม ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งพลิ ก ผั น
(Disruptive Technology) พบวาจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมใน 2 รูปแบบ คือ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิ ต และบริ ก ารสํ าหรับ อุ ตสาหกรรมการผลิ ต อุตสาหกรรมการแพทยและสุขภาพ และภาคเกษตรกรรม และ
2) การเกิดขึ้นของโมเดลธุรกิจใหมในรูปแบบแพลตฟอรมที่เขามาแขงขันกับ ผูประกอบการรายเดิม ทั้งนี้ จะมี
การศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานรายสาขาที่เหมาะสมกับสถานการณและบริบทของประเทศไทย
ตอไป
4. หลั ก เกณฑ ก ารใช จ า ยของเงิ น กองทุ น พั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ตามมาตรา 26 (6) แหงพระราชบัญญัติพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการฯ ได
กําหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
4.1 วงเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปองกัน ชวยเหลือเยียวยา
หรือฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบงเปนสองสวน คือ (1) วงเงิน
จํานวน 1,000 ลานบาท สําหรับจัดหาเทคโนโลยีหรืออุปกรณดานดิจิทัลที่สนับสนุนชวยเหลืองานดานสาธารณสุขและ
การรักษาสุขภาพของประชาชน และ (2) วงเงินจํานวน 400 ลานบาท สําหรับโครงการที่ชวยเหลือ ฟนฟู หรือเยียวยา
จากผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ COVID-19
4.2 วงเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 1,000 ลานบาท สําหรับ
โครงการที่ขอรับทุ นที่เปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ ตามมาตรา 26 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญั ติการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
5. แนวทางการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น หลั งสิ้ น สุ ด สั ญ ญาดํ า เนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่ อ สาร
ภายในประเทศ คณะกรรมการฯ ไดมอบหมายให บจม. กสท โทรคมนาคม บริหารจัดการทรัพยสินภายหลังสิ้นสุด
สัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศจนสิ้นอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียม และให ดศ. ดําเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
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6. โครงการพั ฒ นาระบบคลาวด ก ลางภาครั ฐ (Government Data Center and Cloud
Services : GDCC) คณะกรรมการฯ ไดกําหนดกรอบงบประมาณโครงการพัฒนาระบบคลาวดกลางภาครัฐ ภายใต
กรอบงบประมาณรายจายประจําป 2563 – 2565 จํานวน 3,275.96 ลานบาท และจากงบประมาณกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 797.973 ลานบาท รวมจํานวนทั้งสิ้น 4,073.069 ลานบาท จากนั้นจะนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
7. (ราง) นโยบายและแผนเฉพาะดานการสงเสริมและพั ฒนาดิจิ ทัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) (แผนปฏิบตั ิการ) คณะกรรมการฯ ไดจัดทํา (ราง) นโยบายและแผนฯ ภายใตกรอบ
มิติการขับเคลื่อนดิจิทัล ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมโดยไดกําหนดเปาหมาย 15 ดาน เชน ดานเศรษฐกิจ
ชุ ม ชนและฐานกราก ด า นการแพทย ค รบวงจร ด า นเศรษฐกิ จ การเกษตร ด า นการท อ งเที่ ย วและบริ ก าร
ดานเศรษฐกิจชีวภาพ ดานการศึกษา ดานสาธารณู ปโภคพื้น ฐาน ดานความมั่นคงและปลอดภัย และดานการมี
สวนรวมทางสังคม
8. การพั ฒ นาและส งเสริมระบบนิ เวศวิสาหกิจ เริ่มตน ดานดิจิทัลสูการเปน ASEAN Digital Startup
Hub คณะกรรมการฯ ได ขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาและสงเสริมระบบนิเวศน วิส าหกิจ เริ่มตน ดานดิจิทั ล (Thailand
Digital Startup) โดยมีประเด็นขอเสนอในการพัฒ นา เชน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพื่อสงเสริม Digital Startup
การแกไข และปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบที่เปนอุปสรรค และการปรับตัวและอยูรอดของผูประกอบการคาปลีก
15. เรื่อง ผลการดําเนินงานโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และระบบขนสงทาง
ถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. รับทราบสถานะการดําเนินโครงการ และการติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการเงินกูเพื่อ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะ
ที่ 2 (โครงการเงินกูฯ) ที่ยังไมแลวเสร็จ
2. ให กระทรวงต น สังกั ดเรงรัด และติดตามผลการดําเนิน โครงการที่ยังไมแลวเสร็จที่ป ระสงคจ ะ
ดําเนินการตอโดยใชเงินจากแหลงอื่น ดําเนินงานใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคและเบิกจายเงินใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
รวมทั้ งกํ า กั บ ดู แลให ห น ว ยงานเจ าของโครงการดําเนิน งานตามกฎหมาย ระเบี ย บ ขอบังคั บ มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ ย วข อ ง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการอย า งเคร ง ครั ด และขอให ห น ว ยงานเจ า ของโครงการรายงาน
ความกาวหนาของงาน แผนการใชจายเงิน และผลการเบิกจายเงินงบประมาณจากแหลงอื่นให กค. [สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (สบน.)] ทราบภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป จนกวาจะดําเนินโครงการแลวเสร็จ
3. ใหหนวยงานเจาของโครงการ สงคืนเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการในกรณีเบิกเงินจากคลัง
ไปแลว แตไมไดจาย หรือจายไมหมดหรือไดรับเงินคืน เขาบัญชีเงินฝาก กค. ชื่อบัญชี “เงินฝากเงินกูสําหรับโครงการ
เงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน” ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่
30 มิถุนายน 2563 พรอมแนบเอกสารหลักฐานการสงคืนเงินเขาบัญชีดังกลาวให กค. (สบน.) ดวย เพื่อให กค. นําเงิน
ที่เหลือในบัญชีสงคืนคลังและดําเนินการปดบัญชีดังกลาวตามระเบียบตอไป ทั้งนี้ หากหนวยงานเจาของโครงการไม
สามารถสงคืนเงินคงเหลือภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหหนวยงานเจาของโครงการนําเงินนั้นสงคลังเปนรายไดแผนดิน
เองตามระเบียบการนําเงินสงคลังที่เกี่ยวของ และรายงาน กค. (สบน.) ทราบตอไป
4. ให ห นวยงานเจ าของโครงการ เรงดําเนิน การสงคืน กรอบวงเงิน เหลือจ ายจากการจัดสรรไปที่
สํานักงบประมาณ (สงป.) และแจงผลการสงคืนเงินเหลือจายที่เสร็จสิ้นแลวให กค. (สบน.) ทราบภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2563 ดวย
5. ใหกรมทรัพยากรน้ําที่มีโครงการที่ยังไมแลวเสร็จและอยูระหวางการยกเลิกโครงการและยกเลิก
การใชเงินกู ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบวาดวยการพัสดุ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัดโดยเร็ว และเสนอขอความเห็นชอบตอรัฐมนตรีตนสังกัดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติยกเลิกโครงการและ
ยกเลิกการใชเงินกูตอไป ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเงินคงเหลือของโครงการ ขอใหสงคืนเขาบัญชีเงินฝาก กค. ตามระเบียบ
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สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสง
ทางถนน ระยะเรงดวน พ.ศ. 2558 ขอ 20 ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 พรอมแนบเอกสารหลักฐาน
การสงคืนเงินนั้นให กค. (สบน.) ทราบดวย และหากไมสามารถสงคืนเงินคงเหลือภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหกรม
ทรัพยากรน้ํานําเงินนั้นสงคลังเปนรายไดแผนดินเองตามระเบียบการนําเงินสงคลังที่เกี่ยวของตอไป
ทั้งนี้ ให กค. และหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ดังนี้
1. สถานการณดําเนินโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบ
ขนสงทางถนน ระยะเร งด วน : มาตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ ระยะที่ 2 โดยมีโครงการที่คณะรัฐ มนตรีอนุมัติให
ดําเนิ นการทั้ งสิ้น 4,014 โครงการ 16 หน วยงาน หนวยงานเจาของโครงการไดดําเนินโครงการแลวเสร็จ จํานวน
3,973 โครงการ อยูระหวางดําเนินโครงการ จํานวน 20 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 21 โครงการ มีผลการ
เบิกจายเงินตั้งแตเริ่มตนโครงการ (เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวม 72,121.3496 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 93.26 ของวงเงินที่สํานักงบประมาณจัดสรร
รายการ
กรอบวงเงินที่ คณะรัฐมนตรีอนุ มัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวัน ที่ 17
มีนาคม 2558
กรอบวงเงินที่สํานักงบประมาณจัดสรร
ผลการเบิกจายเงินตั้งแตเริ่มตนโครงการถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หนวย : ลานบาท

ผลการเบิกจาย
78,294.8445

77,333.5246
72,121.3496
(รอยละ 93.26 ของวงเงิน
ที่สํานักงบประมาณจัดสรร)
32,688.2929

1. แผนงาน/โครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ระยะเร ง ด ว น
ประจําปงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
2. แผนพัฒนาระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน
38,319.5933
3. โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการ
1,113.4634
ควบคุมทางศุลกากรรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ของกรมศุลกากร
2. การติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการเงินกูฯ ที่ยังไมแลวเสร็จ แบงเปน (1) โครงการที่
หนวยงานเจาของโครงการที่ดําเนินการและเบิกจายไมทัน ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
18 กุ ม ภาพั น ธ 2562 และหน ว ยงานเจ า ของโครงการประสงค จ ะดํ า เนิ น โครงการต อ จํ า นวน 3 หน ว ยงาน
(กรมชลประทาน สํานักงานสถิติแหงชาติ และกรมทรัพยากรน้ํา) จํานวน 20 โครงการ วงเงินจัดสรร 3,024.3221
ลานบาท โดยจะใชเงินงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานเองหรือแหลงเงิน อื่น ดําเนินการตอไป ทั้ งนี้ ให
กระทรวงตนสังกัดเรงรัดและติดตามผลการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคและเบิกจายเงินใหเสร็จสิ้น
โดยเร็ว รวมทั้งกํากับดูแลใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ ย วข อ ง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการอย า งเคร ง ครั ด และขอให ห น ว ยงานเจ า ของโครงการรายงาน
ความกาวหนาของงาน แผนการใชจายเงิน และผลการเบิกจายเงิน งบประมาณจากแหลงอื่นใหกระทรวงการคลัง
(สํ านั กงานบริห ารหนี้ ส าธารณะ) ทราบภายในวัน ที่ 7 ของเดือ นถัด ไปจนกวาจะดําเนิน โครงการแล วเสร็จ และ
(2) กรมทรัพยากรน้ํามีความประสงคจะขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใชเงินกู จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองสมอ ตําบลโนนคอม อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน และโครงการศึกษาและพัฒนาการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การระบบแหล ง น้ํ า และทางน้ํ า ธรรมชาติ อ ย า งเหมาะสมและยั่ ง ยื น โดย
กระทรวงการคลังขอใหกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบวาดวยการพัสดุ รวมถึงกฎหมายและ
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ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของอยางเครงครัดโดยเร็ว และเสนอขอความเห็นชอบตอรัฐมนตรีตนสังกัดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ขออนุมัติยกเลิกโครงการและยกเลิกการใชเงินกูตอไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเงินคงเหลือของโครงการ ขอใหสงคืนเขาบัญชี
เงินฝากกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “เงินฝากเงินกูสําหรับโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน” ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 พรอมแนบเอกสารหลักฐานการสงคืน
เงินนั้นใหกระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ทราบดวย และหากไมสามารถสงคืนเงินคงเหลือภายใน
ระยะเวลาที่ กําหนด ใหกรมทรัพยากรน้ํานํ าเงิน นั้ น สงคลั งเป น รายไดแผน ดิน เองตามระเบียบการนําเงิน สงคลั งที่
เกี่ยวของตอไป
โดยที่หนวยงานเจาของโครงการไดดําเนินโครงการและเบิกเงินกูเสร็จสิ้นแลวในเดือนกันยายน 2562
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 อยางไรก็ตาม มี 2 หนวยงานที่แจงผลการคืนเงินเหลือจายเขา
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังฯ ใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบ จํานวน 65.1476 ลานบาท ไดแก กรมทาง
หลวง และสถาบั นสารสนเทศทรัพยากรน้ํ า (องคการมหาชน) สําหรับ ที่ เหลื อจํานวน 13 หนวยงาน (ไมรวมกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไมมีผลเบิกจายเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 ยกเลิก
โครงการทั้งหมดภายใตความรับผิดชอบแลว) ขอใหสงคืนเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการในกรณีเบิกเงินจาก
คลังไปแลว แตไมไดจาย หรือจายไมหมด หรือไดรับคืน เขาบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังฯ ใหเสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 พรอมแนบเอกสารหลักฐานการสงคืนเงินเขาบัญชีดังกลาวใหกระทรวงการคลัง (สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ) ดวย เพื่อใหกระทรวงการคลังนําเงินที่เหลือในบัญชีสงคืนคลังและดําเนินการปดบัญชีดังกลาว
ตามระเบี ย บต อไป ทั้ งนี้ หากหนวยงานเจาของโครงการไม สามารถสงคืน เงิน คงเหลือภายในระยะเวลาที่กําหนด
ใหหนวยงานเจาของโครงการนําเงินนั้นสงคลังเปนรายไดแผนดินเองตามระเบียบการนําเงินสงคลังที่เกี่ยวของ และ
รายงานกระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ทราบตอไป
นอกจากนี้ หนวยงานเจาของโครงการจะตองสงคืนกรอบวงเงินเหลือจายจากการจัดสรร (วงเงิน
จั ด สรร – วงเงิ น เบิ ก จ า ย) ในระบบ GFMIS ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ให สํ านั กงบประมาณดึ งเงิน กลั บ จํานวนทั้ งสิ้ น
5,212.1750 ล านบาท โดยป จ จุบั น หน วยงานเจ าของโครงการได แจ งผลให สํานั กงานบริห ารหนี้ ส าธารณะทราบ
เมื่อสงคืนกรอบวงเงินเหลือจายเรียบรอยแลว จํานวน 1,118.2522 ลานบาท (6 หนวยงาน) และคงเหลือที่ยังไมแจง
ผล จํานวน 4,093.9228 ลานบาท (10 หนวยงาน) ดังนั้น จึงขอใหหนวยงานเจาของโครงการเรงดําเนินการสงคืน
กรอบวงเงินเหลือจายจากการจัดสรรไปที่สํานักงบประมาณและแจงผลการสงคืนเงินเหลือจายที่เสร็จสิ้นแลวให
กระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ทราบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดวย
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีความเห็น
เพิ่มเติมวา ควรมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการของหนวยงานที่ดําเนินการภายใตโครงการเงินกูฯ ให
สามารถตอบวัตถุประสงค เปาหมาย และสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561
- 2580)
16. เรื่อง รายงานสถานการณการสงออกของไทยเดือนเมษายน 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณการสงออกของไทยเดือนเมษายน 2563 ตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญ
1. สรุปสถานการณการสงออกของไทยเดือนเมษายน 2563
การส งออกเดื อนเมษายน 2563 มี มูล ค า 18,948 ลา นดอลลารสหรัฐ ขยายตัวร อยละ 2.12
ขยายตั วต อเนื่ องเป นเดื อนที่ 2 แม อยู ในช วงการแพร ระบาดของไวรัสโควิ ด-19 โดยการส งออกสิน คาเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวที่รอยละ 4.03 ตามความตองการสินคาอาหารของตลาดโลกในชวงล็อกดาวน โดยเฉพาะ
ขาวกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 18 เดือน และขยายตัวในระดับสูงที่รอยละ 23.10 อาหารสัตวเลี้ยงขยายตัวได
อยางตอเนื่องที่รอยละ 34.33 นอกจากนี้ อาหารทะเลแชแข็ง ผักและผลไม ไกสดแชแข็งและแปรรูป และสิ่งปรุงรส

20
อาหาร ยังขยายตัวดีในระดับที่นาพอใจ สําหรับสินคาอุตสาหกรรมขยายตัวตอเนื่องที่รอยละ 4.05 จากการสงออกทองคํา
อากาศยาน แผงวงจรไฟฟา และเครื่องมือแพทยเปนหลัก
มู ล ค า การค า ในรู ป ของเงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ เดื อ นเมษายน 2563 การส ง ออกมี มู ล ค า 18,948
ลานดอลลารส หรัฐ ขยายตั วรอยละ 2.12 เมื่อเที ย บกับ เดือนเดียวกัน ของปกอน (YoY) ขณะที่ การนํ าเข ามี มูลค า
16,486 ลานดอลลารสหรัฐ หดตัวรอยละ 17.13 โดยการคาเกินดุล 2,462 ลานดอลลารสหรัฐ ภาพรวม 4 เดือนแรกของป
2563 การส งออกมี มู ลค า 81,620 ล านดอลลาร สหรั ฐ ขยายตั วที่ ร อยละ 1.19 ขณะที่ การนํ าเข ามี มู ลค า 75,224
ลานดอลลารสหรัฐ หดตัวรอยละ 5.72 สงผลให 4 เดือนแรกของป 2563 การคาเกินดุล 6,396 ลานดอลลารสหรัฐ
มู ล ค า การค าในรู ป ของเงิ น บาท เดื อนเมษายน 2563 การส งออกมีมู ล คา 613,979 ล านบาท
ขยายตัวรอยละ 5.32 เมื่ อเที ยบกับ เดือนเดียวกันของปกอน (YoY) ขณะที่การนําเขา มีมูลคา 541,019 ลานบาท
หดตัวรอยละ 14.61 โดยการค าเกิ นดุ ล 72,960 ลานบาท ภาพรวม 4 เดือนแรกของป 2563 การสงออกมีมูลคา
2,517,136 ลานบาท หดตัวรอยละ 1.07 ขณะที่ การนําเขามีมูลคา 2,349,710 ลานบาท หดตัวรอยละ 8.06 สงผลให
4 เดือนแรกของป 2563 การคาเกินดุล 167,426 ลานบาท
มูล ค าการส งออกสิ น คาเกษตรและอุต สาหกรรมเกษตรขยายตัวที่รอยละ 4.0 (YoY) สิ น คา ที่
ขยายตัวดี ไดแก ขาว ขยายตัวที่รอยละ 23.1 (ขยายตัวเกือบทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ สิงคโปร ฮองกง แอฟริกาใต
และจีน) ผัก ผลไมสด แชเย็น แชแข็งและแปรรูป ขยายตัวที่รอยละ 5.7 (ขยายตัวในตลาดจีน สหรัฐฯ ญี่ปุน ไตหวัน
และออสเตรเลีย) ไกสด แชเย็นแชแข็ง และแปรรูป ขยายตัวรอยละ 9.6 (ขยายตัวในตลาดญี่ปุน จีน สิงคโปร และ
ฮองกง) อาหารสั ตวเลี้ ยง ขยายตัวที่รอยละ 34.3 (ขยายตัวเกือบทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ ญี่ ปุน มาเลเซีย อิตาลี และ
ออสเตรเลีย) สิ่งปรุงรสอาหาร ขยายตัวที่รอยละ 18.9 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุน ฟลิปปนส ออสเตรเลีย และ
เนเธอรแลนด) สินคาที่หดตัว ไดแก ยางพารา หดตัวที่รอยละ 20.7 (หดตัวในตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุน สหรัฐฯ ตุรกี
บราซิล เยอรมนี และไตหวัน แตยังขยายตัวดีในตลาดเกาหลีใต และเวียดนาม) น้ําตาลทราย หดตัวที่รอยละ 8.3
(หดตัวในตลาดไตหวัน จีน เมียนมา แทนซาเนีย กัมพูชา และเกาหลีใต แตยังขยายตัวดีในตลาดอินโดนีเซีย เวียดนาม
ญี่ปุน และสิงคโปร) ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง หดตัวที่รอยละ 6.7 (หดตัวในตลาดจีน อินโดนีเซีย ไตหวัน มาเลเซีย และ
นิ วซี แลนด แต ยั งขยายตั วดี ในญี่ ปุ น สหรัฐ ฯ เกาหลีใต สิงคโปร และเวียดนาม) เครื่องดื่ม หดตั วที่ รอยละ 14.4
(หดตัวในตลาดกัมพูชา เวียดนาม เมียนมา สปป.ลาว ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แตยังขยายตัวดีในตลาดจีน
สิงคโปร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส) รวม 4 เดือนแรกของป 2563 มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรหดตัวที่รอยละ 1.4 (YoY)
มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมขยายตัวที่รอยละ 4.0 (YoY) สินคาที่ขยายตัวดี ไดแก ทองคํา
ขยายตัวเกือบทุกตลาดที่รอยละ 1,102.8 (ขยายตัวในตลาดสวิตเซอรแลนด สิงคโปร ฮองกง ออสเตรเลีย และญี่ปุน)
ยานพาหนะอื่นๆ และสวนประกอบ ขยายตัวที่รอยละ 1,423.1 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ เวียดนาม เมียนมา ญี่ปุน
และเนปาล) อากาศยาน ยานอวกาศ และสวนประกอบ ขยายตัวที่รอยละ 584.7 (ขยายตัวในตลาดอินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย ไตหวัน และญี่ปุน) อุปกรณกึ่งตัวนํา ทรานซิสเตอร และไดโอด ขยายตัวที่รอยละ 56.1 (ขยายตัวใน
ตลาดสหรัฐ ฮองกง เวียดนาม ญี่ปุน และสิงคโปร) แผงวงจรไฟฟา ขยายตัวที่รอยละ 1.8 (ขยายตัวในตลาดฮองกง
ญี่ ปุน สิงคโปร จีน และไตห วัน ) สิน คาที่หดตัว ไดแก รถยนต อุปกรณ และส วนประกอบ หดตั วที่ รอยละ 53.8
(หดตัวเกือบทุกตลาด อาทิ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก มาเลเซีย และเวียดนาม แตยังขยายตัวดีในตลาดญี่ปุน และ
จีน) สินคาเกี่ยวเนื่องกับน้ํามัน หดตัวที่รอยละ 31.3 (หดตัวเกือบทุกตลาด อาทิ จีน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย
และกัมพูชา แตยังขยายตัวดีในตลาดญี่ปุน) อัญมณีและเครื่องประดับไมรวมทองคํา หดตัวที่รอยละ 49.3 (หดตัวเกือบ
ทุ ก ตลาด อาทิ สหรั ฐ ฯ ฮ อ งกง อิ น เดี ย ญี่ ปุ น และสวิ ต เซอร แ ลนด แต ยั ง ขยายตั ว ได ดี ในตลาดเยอรมนี )
เครื่องคอมพิวเตอร อุ ปกรณ และส วนประกอบ หดตัว ที่รอยละ 2.1 (หดตัวในตลาดฮองกง เนเธอรแลนด ญี่ปุ น
มาเลเซีย และเม็กซิโก แตยังขยายตัวดีในตลาดสหรัฐฯ จีน และสิงคโปร) เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ หดตัว
ที่รอยละ 30.2 (หดตัวในตลาดเวีย ดนาม ออสเตรเลีย อินเดี ย อิน โดนี เซีย และสิงคโปร แต ยังขยายตัวดีในตลาด
สหรัฐ ฯ ญี่ ปุ น ไต ห วั น และเนเธอร แลนด ) รวม 4 เดื อนแรกของป 2563 มู ลคาการสงออกสิ น คา อุต สาหกรรม
ขยายตัวที่รอยละ 2.4 (YoY)

21
ตลาดสงออกสําคัญ
การส งออกไปยังตลาดสํ าคั ญหลายตลาดขยายตั วได ดี โดยเฉพาะตลาดจี น และญี่ ปุ น เนื่ องจาก
สถานการณ ก ารแพรระบาดของไวรัส โควิ ด -19 เริ่มคลี่ค ลายลง เชน เดียวกับตลาดสหรัฐฯ และอาเซี ยน (5)
ที่ขยายตัวตอเนื่อง ขณะที่การสงออกไปตลาดที่ยังคงเผชิญกับการแพรระบาดในระดับสูง เชน สหภาพยุโรป (15)
ตะวันออกกลาง (15) และเอเชียใต ปรับตัวลดลง รายละเอียดมีดังนี้ 1) การสงออกไปตลาดหลัก ขยายตัวรอยละ
7.7 ตามการสงออกไปสหรัฐฯ และญี่ปุน ขยายตัวรอยละ 34.6 และรอยละ 9.8 ตามลําดับ ขณะที่สหภาพยุโรป (15)
หดตัวรอยละ 28.7 2) การสงออกไปตลาดศักยภาพสูง หดตัวรอยละ 4.0 เนื่องจากการลดลงของการสงออกไปยังกลุม
ประเทศ CLMV และเอเชี ยใต ร อยละ 31.0 และ 56.1 ตามลําดับ ขณะที่ การส งออกไปตลาดจีน และอาเซีย น (5)
ขยายตัวรอยละ 9.0 และรอยละ 13.0 ตามลําดับ และ 3) การสงออกไปตลาดศักยภาพระดับรอง หดตัวรอยละ
28.5 โดยการสงออกไปทวีปออสเตรเลีย (25) กลับมาหดตัวรอยละ 29.5 สวนการสงออกไปตะวันออกกลาง (15) ลาติน
อเมริกา รัสเซียและกลุมประเทศ CIS และทวีปแอฟริกา หดตัวรอยละ 25.3 รอยละ 33.7 รอยละ 33.5 และรอยละ
31.8 ตามลําดับ
2. แนวโนมและมาตรการสงเสริมการสงออก
ใน ช ว งการระบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ส ง ผลให สิ น ค า เกษ ตรและอาหารเป น สิ น ค า
ที่มีความตองการสูงในตลาดตางประเทศ และคาดวาจะเติบโตดีตอเนื่อง 1 – 2 ป ซึ่งนับเปนโอกาสในการขยายตลาด
สินคาเกษตรของไทย ดานสินคาที่มีการขนสงทางบก โดยเฉพาะตลาดอาเซียนที่ประสบปญหาการปดดาน กระทรวง
พาณิชยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของประสานงานการเจรจากับประเทศคูคา อาทิ สปป.ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย
โดยสามารถเจรจาลดอุปสรรคการสงออกสินคาตามแนวชายแดน สงผลดีตอการสงออกสินคาที่ใชการขนสงทาง
ถนนเปนหลัก รวมถึงสินคาผักและผลไมที่ไทยสงออกไปจีนตอนใตโดยขนสงผานประเทศเพื่อนบานดวย
แนวโนมการสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่ผานมาเผชิญอุปสรรคสําคัญดานการขนสงบริเวณทาเรือที่
แออัด และการขนสงทางอากาศที่ หยุด ชะงัก สงผลให สิน คามูล คาสูงที่ ขนสงทางอากาศ โดยเฉพาะอัญ มณี และ
เครื่องประดับไดรับผลกระทบดวย อยางไรก็ตาม ประเทศตางๆ ที่เริ่มผอนคลายมาตรการล็อกดาวนแลว อาทิ จีน
เยอรมนี อิตาลี และนิวซีแลนด กําลังกลับมาเริ่มตนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และในที่สุดจะทําใหกําลังซื้อของประเทศ
คูคาเหลานี้กลับมาขยายตัว เปนผลดีตอการสงออกของไทย โดยเฉพาะสินคาฟุมเฟอย เชน รถยนตและสวนประกอบ
ที่หดตัวอยางตอเนื่อง ก็คาดวาจะกลับมาขยายตัวอีกครั้งหลังวิกฤติ
สําหรับการสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยไดเจรจากับประเทศญี่ปุน ขอใหสนับสนุนผลไม
ไทย 9 ชนิด ผานกิจกรรมประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดตางๆ โดยเฉพาะการขายตรงทางโทรทัศนในญี่ปุน
ซึ่งเป นชองทางที่ เขาถึ งผูบริโภคโดยตรงไดงาย นอกจากนี้ กระทรวงฯ ไดหารือกับภาคเอกชน เพื่ อรับฟ งและแกไข
ปญหาที่เกี่ยวของกับการสงออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตสูง รวมทั้ง
การจัดทําแพลตฟอรมออนไลนที่มีประสิทธิภาพเปนชองทางระบายสินคาดานการเกษตรใหกับเกษตรกรรวมทั้ง
ผูผ ลิ ตแปรรูปและผู สงออกได อยางเป น รูปธรรม ซึ่ งจะช วยให สิ น คาเกษตรของไทยสามารถขยายการสงออกได
ในอนาคต
17. เรื่อง เพลงสําคัญของแผนดิน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแมไทย เปนเพลงสําคัญของ
แผนดิน เพิ่มเติม (จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ธันวาคม 2546) ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
สปน. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ รายงานวา
1. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ไดจัดทําเพลงสดุดีจอมราชา แตงทํานองและเรียบเรียงโดย นายวิรัช
อยู ถาวร และประพั น ธเนื้ อรองโดย นายวิ เชี ยร ตัน ติพิมลพัน ธ เพื่ อใชเปน เพลงเฉลิมพระเกีย รติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล า เจ าอยู หั ว ซึ่ งรองนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ
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เครืองาม) ประธานกรรมการเอกลักษณของชาติ ไดมอบหมายให สปน. นําเสนอบทเพลงดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี ใน
คราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ไดรับฟงเพื่อจะใชเพลงดังกลาวในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยตอมาไดมีการ
แกไขเนื้อรองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี จาก “ถวาย
พระพรจอมราชั น ธ อนั น ต ปรี ช าชาญ” เป น “ถวายพระพรองคร าชิ นี คูบ ารมี องคร าชั น ” และ “งามตระการ
สมขัตติยะไทย” เปน “งามตระการเคียงขัตติยะไทย” และ “มหาวชิราลงกรณมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย” เปน “มหา
ราชาราชินี มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย”
2. คณะอนุ ก รรมการจั ด ทํ า เพลงสํ า คั ญ ของชาติ ในคณะกรรมการเอกลั ก ษณ ข องชาติ ไ ด
ขอความรวมมือ วธ. ดําเนินการจัดทําเพลงเพื่อใชในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 12 สิงหาคม 2562 และเพื่อเทิดพระเกียรติ
ในโอกาสสําคัญตาง ๆ
3. วธ. ไดจัดทําเพลงสดุดีพระแมไทย ประพันธคํารองโดย นายชัยรัตน วงศเกียรติ์ขจร และประพันธ
ทํานองโดย นายวิรัช อยูถาวร ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการเอกลักษณของชาติ ได
มอบหมายให สปน. นําเสนอบทเพลงดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2562 ไดรับฟงเพื่อจะใชเพลงดังกลาวในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 12 สิงหาคม 2562 รวมทั้งเชิญชวนหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนประชาสัมพันธ เผยแพร ขับรองเพลงสดุดีพระแมไทยในโอกาสสําคัญตาง ๆ เพื่อนอมสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณและรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
4. คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 ได
มีมติเห็นชอบใหเสนอเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแมไทยเปนเพลงสําคัญของแผนดิน เพิ่มเติม ซึ่งมีความ
มุงหมายในการถวายความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย อันเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชาติ ทําใหเกิดความรัก
ความสามัคคี ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว เห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบการกําหนดเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแมไทย เปนเพลงสําคัญของแผนดิน เพิ่มเติม ซึ่ง วธ.
ไดมีการเผยแพรเนื้อเพลง โนตเพลง และเพลงดังกลาว ในเว็บไซตของ วธ. แลว
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 เห็นชอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ใช เพลงสํ าคั ญ ของแผ น ดิ น (ได แ ก เพลงชาติ ไทย เพลงสรรเสริ ญ พระบารมี เพลงมหาชั ย
เพลงมหาฤกษ เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงภูมิแผนดินนวมินทรมหาราชา) ที่คณะกรรมการเอกลักษณ ของชาติ
จัดทําขึ้น ใหมเปน ต นฉบั บ ในโอกาสตาง ๆ ทั้ งนี้ ตั้ งแตวั นที่ 1 มกราคม 2547 เปนต น ไป สําหรับ ภาคเอกชนและ
ประชาชนโดยทั่ วไป ก็ใหขอความรวมมือดํ าเนิน การไปในแนวทางเดีย วกัน และให สํานั กนายกรัฐมนตรี ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเรงดําเนินการเผยแพรเพลงสําคัญของแผนดินไปยังสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
อื่นของรัฐ รวมทั้งสื่อตาง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน
18. เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุ จริต
แหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และให ส งความเห็ น ของหน วยงานที่ เกี่ ยวของให คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อพิจารณาตอไป ดังนี้
1. รั บ ทราบผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ น งานของหนว ยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง
พัฒ นาและยกระดับ ตลอดจนเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2. รับทราบรายชื่อหนวยงานที่ดําเนินการไมครบตามขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
3. ใหผูบ ริห ารของหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญกับ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยเตรียมพรอมในการประเมินอยางตอเนื่องและใหขอมูลประกอบการประเมิน
ที่เกิดจากการดําเนินงานหรือที่เกิดจากการใหบริการประชาชนอยางแทจริง รวมถึงนําผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใชในการพัฒนาหนวยงาน
4. ใหทุกกระทรวงพิจารณากําหนดใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตประจํากระทรวง หรือกลุม
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไดมีบทบาทในการเตรียมความพรอมและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐอยางตอเนื่อง
5. ใหองคกรสื่อของรัฐ ประชาสัมพันธสรางการรับรูเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสรางการรับรูใหแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐทั่วประเทศรับทราบ
และเขามามีสวนรวมในการประเมิน ซึ่งจะชวยใหผลการประเมินสามารถสะทอนการรับรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐไดดียิ่งขึ้น
สาระสําคัญของเรื่อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานวา
1. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เปนการดําเนินการตามตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด และคาเปาหมายที่กําหนดไวตามแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) โดยมี
หนวยงานภาครัฐที่เขารวมการประเมิน รวมทั้งสิ้น 8,299 หนวยงาน ดังนี้
หนวยงานที่เขารวมการประเมิน
จํานวน
องคกรอิสระ
5 หนวยงาน
องคกรศาล
3 หนวยงาน
องคกรอัยการ
1 หนวยงาน
หนวยงานในสังกัดรัฐสภา
3 หนวยงาน
สวนราชการระดับกรม
144 หนวยงาน
องคการมหาชน
40 หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ
54 หนวยงาน
หนวยงานของรัฐอื่น ๆ
28 หนวยงาน
กองทุน
8 หนวยงาน
สถาบันอุดมศึกษา
83 หนวยงาน
จังหวัด
76 หนวยงาน
หนวยงานรัฐขอเขารวม
2 หนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร
7,852 หนวยงาน
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ)
2. ผลการประเมินในภาพรวมของประเทศ ในป 2562 หนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน
8,299 หนวยงานนั้น มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของประเทศไทยที่ 66.73 คะแนน จัดอยูในระดับ C โดย
จําแนกออกเปน 7 ระดับตามชวงคาคะแนน โดยสรุปผลในภาพรวมของหนวยงานภาครัฐทั้งหมด สรุปได ดังนี้
ระดับผลการประเมิน ITA
จํานวนหนวยงาน
รอยละ
AA
34
0.41
A
936
11.28

24
B
1,671
20.13
C
1,522
18.34
D
1,860
22.41
E
997
12.01
F
1,038
12.51
ดําเนินการไมครบขั้นตอน (N/A)
241
2.90
ทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐที่ดําเนินการไมครบตามขั้นตอนการประเมินคุณธรรม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีจํานวน 241 หนวยงาน
(หมายเหตุ : การประมวลผลคาเฉลี่ยของคะแนนจะนับเฉพาะหนวยงานที่ดําเนินการครบถวนตามขั้นตอนที่กําหนด)
3. ผลการประเมิ น รายตั วชี้ วัด การประเมิน การประเมิ น ITA ป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดรั บ
การพัฒ นาโดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดานซึ่งเกี่ยวของกับคุณธรรม ความโปรงใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะ
การทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออม รวมไปถึงบริบทแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทุจริต ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
หนวยงานในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหนวยงานภาครัฐและสงผล
ตอการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุ จริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยในระยะ
ยาวได โดยจําแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด มีผลการประเมิน ดังนี้
1) การปฏิบัติหนาที่ 88.72 คะแนน
2) การใชงบประมาณ 79.91 คะแนน
3) การใชอํานาจ 82.66 คะแนน
4) การใชทรัพยสินราชการ 78.21 คะแนน
5) การแกไขปญหาการทุจริต 79.24 คะแนน
6) คุณภาพการดําเนินงาน 79.60 คะแนน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.74 คะแนน
8) การปรับปรุงการทํางาน 74.72 คะแนน
9) การเปดเผยขอมูล 52.69 คะแนน
10) การปองกันการทุจริต 42.34 คะแนน
ผลการประเมินตามตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัดแสดงให เห็ นวาตั วชี้ วัดที่ได คะแนนสูงสุด คื อ
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ และตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต เมื่อพิจารณา
ผลการประเมิ น ในทุ ก มิ ติ แ ล ว พบว า อยู ในเกณฑ ที่ ต อ งมี ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ ผลการประเมิ น อย างต อ เนื่ อ ง
ซึ่งสอดคล องกั บ ค าคะแนนดั ช นี การรับ รูการทุ จริต CPI ประจํ าป 2561 ที่ ป ระเทศไทยไดรับ คะแนนการประเมิ น
36 คะแนน อยูในลําดับที่ 99 จากประเทศที่เขารวมการประเมินทั้งสิ้น 180 ประเทศ
4. ผลการประเมินตามประเภทของหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน ITA
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกไดเปนประเภทหนวยงานตามลักษณะทางกฎหมายของแตละหนวยงาน มีผล
การประเมินของหนวยงานภาครัฐแตละประเภท สรุปไดดังนี้
4.1 ประเภทของหนวยงานภาครัฐที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก องคกรศาล องคกรอัยการ
หนวยงานในสังกัดรัฐสภา รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน ตามลําดับ สวนประเภทของหนวยงานภาครัฐที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ําสุด ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร ตามลําดับ
4.2 ประเภทของหนวยงานภาครัฐที่มีสัดสวนของหนวยงานที่ผานเกณฑมากที่สุด ไดแก
องค ก รศาล องค ก รอั ย การ หน ว ยงานในสั งกั ด ของรั ฐ สภา กรมหรื อ เที ย บเท า และองค ก ารมหาชน ตามลํ าดั บ
สวนประเภทของหนวยงานภาครัฐที่มีสัดสวนหนวยงานที่ผานเกณฑนอยที่สุด ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษ องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามลําดับ
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19. เรื่อง กลไกเฝาระวังการใชจายงบประมาณตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไข
ปญหาเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็น ชอบกลไกเฝ าระวังการใชจ ายงบประมาณตามพระราชกําหนดให อํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหาเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และแจ ง ให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งดํ า เนิ น การต อ ไป ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงาน ป.ป.ท. รายงานวา
1. โดยที่ ได มี การประกาศใช พ ระราชกํ าหนดให อํ านาจกระทรวงการคลั งกู เงิน เพื่ อแกไขป ญ หา
เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 ใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกูเงินหรือออกตราสารหนี้ในนาม
รัฐบาลมีผลบังคับใชแลว โดยกําหนดใหใชจายเงินกูในแผนงานหรือโครงการ ดังนี้
หนวย:ลานบาท
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
1) แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคทางการแพทย
45,000
และสาธารณสุข เพื่อแกไขปญหาการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ
555,000
เยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชน เกษตรกร
และผูประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3) แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟู
400,000
เศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รวม
1,000,000
2. องค ก ารเพื่ อ ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (Organisation for Economic Cooperation and Development : OECD) ออกแถลงการณขอใหประเทศสมาชิก OECD มีความระมัดระวังในการใช
จายงบประมาณแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใหทุกประเทศมีมาตรการปองกัน
ความเสี่ยงการทุจริตในการใชจายงบประมาณแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใน
ห วงที่ มีการแพรระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ในไทยนั้น ปรากฏขาววาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) หลายแห งดํ าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ างในการใช จ ายงบประมาณเพื่ อ หยุ ด ยั้งการแพร ร ะบาดและช ว ยเหลื อ
ประชาชนอย างไม โปร งใส สํ านั กงาน ป.ป.ท. จึงรวมกับ กองอํานวยการรักษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั กร
(กอ.รมน.) และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวังในการจัดซื้อจัดจางของ อปท. ซึ่งพบ
ขอสังเกตเบื้องตนวา อปท. บางแหงยังมีการจัดซื้อจัดจางไมเปนไรตามหลักเกณฑหรือระเบียบของทางราชการ และ
สอไปในการกระทําที่เปนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะกลไกของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และใน
ฐานะฝายเลขานุการของศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) มีหนาที่และอํานาจในการเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการในการบูรณาการเพื่อเสริมสรางและประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งหนวยงานภาครัฐ
ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอคณะรัฐมนตรี จึงไดเสนอ
กลไกเฝาระวังการใชจายงบประมาณตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน เพื่อแกไขปญหาเยียวยา
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และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่ง
ประกอบไปดวย 4 ดาน ดังนี้
ดาน
การดําเนินการ
1. การเฝาระวัง - กําหนดใหหนวยงานทีร่ ับผิดชอบแผนงาน/โครงการตองเปดเผยขอมูลแผนการดําเนินงาน
และแจงเบาะแส แผนการใชจายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ขอมูลการจัดซื้อจัดจางและความคืบหนาใน
การดําเนินงาน เพื่อใหภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมเฝาระวังและแจงเบาะแสการทุจริตทาง
เว็บไซตและจุดบริการขอมูลขาวสารของหนวยงานทางแพลตฟอรมดิจิทัลกลาง และทางเว็บไซต
ระบบขอมูลการใชจายภาครัฐ (ภาษีไปไหน) ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
(สพร.)
- สงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีการรวมตัวเปนเครือขายในการเฝาระวังและแจงเบาะแสการ
ทุจริต หรือปญหาความเดือดรอนในทุกพื้นที่ที่มีการใชงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
- เปดชองทางการรับแจงเบาะแสการทุจริตของประชาชนที่เกิดจากการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ และเชื่อมโยงระบบรับเรื่องรองเรียนของทุกหนวยงานทางแพลตฟอรมดิจิทัลกลางหรือ
ทางเว็บไซตระบบขอมูลการใชจายภาครัฐของ สพร. โดยให ศอตช. เปนศูนยกลางประสานการ
ดําเนินงาน
2. การปองกัน - กอนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหหนวยงานผูรับผิดชอบทําการประเมินและจัดทํา
และลดโอกาส แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เปนกลไกกํากับและ
การทุจริต
ขับเคลื่อน
- ให ศอตช. ทําการวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่มี
ความเสี่ยงการทุจริตสูง เพื่อแจงเตือนใหหนวยงานที่เกี่ยวของเฝาระวังปองกันไมใหมีการทุจริต
- ให ศอตช. เผยแพรขอมูลและสรางการรับรูความเขาใจใหกับทุกภาคสวนเพื่อใหการใชจาย
งบประมาณเกิดความคุมคาและโปรงใส
3. การ
- ให ศอตช. ทําการตรวจสอบการดําเนินโครงการเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเรื่องรองเรียน
ตรวจสอบ
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหรือขอมูลวามีเหตุแหงการทุจริตหรือไม ทั้งกอน ระหวางและหลังการ
ดําเนินโครงการ
- เมื่อมีเรื่องรองเรียนหรือมีเบาะแสการทุจริตใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการตรวจสอบ
และรายงานขอเท็จจริง พรอมขอมูลให ศอตช.
4. การดําเนิน
- เมื่อมีขอรองเรียนหรือการแจงเบาะแสการทุจริต ใหหนวยงานตนสังกัดดําเนินการทางปกครอง
มาตรการทาง
วินัย และอาญากับผูที่กระทําความผิดตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ปกครอง
ประพฤติมิชอบในระบบราชการอยางรวดเร็วและเปนธรรม
วินัย และอาญา - ใหสํานักงาน ป.ป.ท. ทําการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐตามมติ
คณะรัฐมนตรี (28 มกราคม 2563) การรับรายงานผลดําเนินการกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต และรายงานตอ ศอตช. เพื่อ
ดําเนินการตอไป
20. เรื่อง ผลการพิ จารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงิน กู ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 และ
ครั้งที่ 6/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 5/2563 และครั้งที่ 6/2563 ตามมติ คณะกรรมการกลั่น กรองการใชจายเงิน กู ที่ไดมีการพิจ ารณากลั่น กรอง
ขอเสนอโครงการภายใตแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชน
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เกษตรกร และผูประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ
โครงการภายใตแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมถึงกําหนดแนวทางการดําเนินการของ
คณะกรรมการฯ ตามพระราชกําหนด เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8(1) และ 8(2) แหงพระราช
กําหนด ดังนี้
1. อนุมัติใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ดําเนินโครงการเพื่อชวยเหลือ เยียวยา
และชดเชย ใหแกประชาชน ซึ่งไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อชวยเหลือผูมี
บัตรสวัสดิการแหงรัฐของกระทรวงการคลัง โดยจายเงินเยียวยาผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐจํานวน 1,000 บาทตอ
เดือน ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563) โดยมีกลุมเปาหมายเปนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่ยัง
ไมไดรับความชวยเหลือเยียวยาจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐในชวงที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 จํานวน 1,164,222 คน รวมเปนเงิน 3,000 บาทตอคน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,492,666,000 บาท
2. มอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับไปพิจารณากําหนดจํานวนกลุมเปาหมายผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไมไดรับความชวยเหลือใด ๆ ของภาครัฐ จาก
ขอมูลของหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหการชวยเหลือเยียวยากลุมผูตกหลนที่ยังไมไดรับความชวยเหลือใด ๆ ของภาครัฐ
สามารถดําเนินการได อย างครอบคลุมในคราวเดี ยวกัน พรอมทั้งจัดทําขอมูลคุณลักษณะของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ ทั้งนี้ คาดวาจะสามารถนําเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการฯ พิจารณาไดภายใน 1 เดือน
3. อนุมัติใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพิ่มเติมกลุมเปาหมาย
เกษตรกรภายใตโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยให รวมถึงเกษตรกรที่ ดอยโอกาสและยังไมสามารถเขาถึงโครงสรางพื้น ฐานดาน
การเกษตร จํานวน 137,093 ราย เพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เปนไปอยางเทาเทียม ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวยังอยูภายใตกรอบวงเงินและจํานวนเกษตรกร
กลุมเปาหมายรวมไมเกิน 10 ลานราย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
4. เห็นชอบในหลักการของการขยายระยะเวลาการจายเงินใหแกเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พรอมทั้งมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ดํ า เนิ น การลงทะเบี ย นเกษตรกรให แ ลว เสร็จ ภายในวั น ที่ 15 กรกฎาคม 2563 จํานวนประมาณ
120,000 และเรงตรวจสอบความซ้ําซอนกับผูไดรับสวัสดิการผานระบบขาราชการของกรมบัญชีกลางและระบบ
ประกันสังคมของสํานักงานประกันสังคม รวมทั้ง มาตรการอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวของกับการเยียวยาผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 ตามมติ คณะกรรมการฯ ให แล วเสร็จ กอนเสนอเรื่ องให คณะรัฐ มนตรี
พิจารณาตามขั้นตอนตอไป
5. อนุมัติใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดําเนิน
โครงการเพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชย ใหแกประชาชนซึ่งไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยการจายเงินเยียวยาโดยตรงรายละ 1,000 บาทตอเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิ ด เพิ่ ม เติ ม จากเบี้ ย ความพิ ก าร และเพิ่ ม เติ ม จากเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ เป น เวลา 3 เดื อ น ตั้ ง แต เดื อ น
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมทั้งหมด 6,781,881 คน ประกอบดวย (1) เด็กจากครัวเรือนยากจน (0-6 ป) จํานวน
1,394,756 คน (2) สูงอายุ จํานวน 4,056,596 คน และ (3) ผูพิ การจํานวน 1,330,529 คน กรอบวงเงิน ไม เกิ น
20,345,643,000 บาท
6. เห็นชอบในหลักการของโครงการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการทองเที่ยว ของการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย โดยใชจายจากเงินกูภายใตแผนงานหรือโครงการเพื่อสงเสริมและกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือน
และเอกชนรวมถึงการลงทุนตาง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อใหสภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเขาสูระดับปกติได
โดยเร็วตามบัญชีทายพระราชกําหนด โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2563 รวม
4 เดือน กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 22,400 ลานบาท ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยมอบหมายใหการ
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ท อ งเที่ ย วแห งประเทศไทยเร งดํ า เนิ น การสร า งความชั ด เจนของการดํ าเนิ น งานตามประเด็ น อภิ ป รายของคณะ
กรรมการฯ และนําเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายใน 2 สัปดาห
7. มอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานรับผิดชอบในการประสานกับ
องคกรภาคประชาชนเพื่อพิจารณาขอเสนอโครงการจากภาคประชาชนและประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อเสนอ
โครงการขององค ก รภาคประชาชนผ านหน ว ยงานของรั ฐ ที่ เหมาะสมตามขั้ น ตอนที่ กํ าหนดไว ในระเบี ย บสํ านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ ตอไป
21. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 5
คณะรัฐ มนตรี มีมติ รับ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิ บัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 5 ตามที่สํานักงาน ก.พ.
เสนอ โดยสรุปขอมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ซึ่งไดรับขอมูลจาก 146 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 99 ของสวน
ราชการทั้งหมด (147 สวนราชการ) สรุปขอมูลดังนี้
1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ (Work From Home)
1.1 สวนราชการรอยละ 90 (132 สวนราชการ) มีการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่
ปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้งของส ว นราชการ และสว นราชการรอยละ 43 (64 ส วนราชการ) กําหนดใหมี จํานวน
ขาราชการและเจ าหน าที่ ป ฏิ บั ติงานนอกสถานที่ ตั้งรอยละ 50 ขึ้น ไป (ลดลงจากสัป ดาหที่ผานมา ซึ่งมี 66 สว น
ราชการ คิดเปนรอยละ 45) โดยในจํานวนนี้มีสวนราชการรอยละ 16 (23 สวนราชการ) มอบหมายใหขาราชการและ
เจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ผานมา ซึ่งมี 21 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 14)
ทั้งนี้ มีการมอบหมายใหปฏิบัติงานที่บานในหลายรูปแบบ เชน ปฏิบัติงานที่บานสลับกับการมาปฏิบัติงาน ณ สถาน
ที่ตั้งของสวนราชการ วันเวนวัน สัปดาหละ 1 วัน สัปดาหละ 2 วัน สัปดาหเวนสัปดาห เปนตน
1.2 ส ว นราชการร อ ยละ 10 (14 ส ว นราชการ) มี ก ารมอบหมายให ข าราชการและเจ า หน า ที่
ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ (เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ผานมา ซึ่งมี 8 สวนราชการ คิดเปน
รอยละ 6) โดยส วนราชการที่เริ่มมอบหมายใหทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของสวนราชการในสัป ดาหนี้ ไดแก
กรมพลศึกษา กรมการขาว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมบังคับคดี กรมศิลปากร และกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
2. การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ
2.1 สวนราชการกําหนดใหขาราชการและเจาหนาที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานเมื่อจําเปนตอง
ปฏิ บั ติ งานในสถานที่ ตั้ งของส ว นราชการ โดยส ว นใหญ รอ ยละ 50 กําหนดการเหลื่อ มเวลาการปฏิ บั ติ งานเป น
3 ชวงเวลา คือ เวลา 7.30 – 15.30 น. เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น.
2.2 สวนราชการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลาปกติ
ในบางลั ก ษณะงาน โดยลั ก ษณะงานส ว นใหญ คื อ งานให บ ริก ารประชาชน งานป อ งกัน และรัก ษาความมั่ น คง
ภายในประเทศ งานดานสื่อสารมวลชน งานจัดเก็บภาษี และงานสนับสนุนอื่น ๆ
3. แนวทางการบริหารงานของสวนราชการ
3.1 การกํากับดูแลและบริหารผลการทํางาน สวนราชการรอยละ 100 กําหนดใหมีระบบรายงาน
ผลงานผานชองทางตาง ๆ โดยสวนใหญ รอยละ 80 ใหขาราชการและเจาหนาที่รายงานความกาวหนาของงานทั้ง
รายวัน ผาน Application LINE ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และ Google From
3.2 การนําระบบเทคโนโลยีดิจิ ทัล มาใชสนั บ สนุ นการปฏิบั ติงาน สวนราชการมี การนําระบบ
เทคโนโลยี ดิจิทัลมาใชส นับสนุน การปฏิ บัติงานโดยสวนใหญ เลือกใช Application LINE รอยละ 99 Application
Zoom รอยละ 66 Microsoft Team รอยละ 33 Cisco Webex รอยละ 26 ตามลําดับ
4. ขอจํากัดของสวนราชการ ในการมอบหมายขาราชการและเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งของสวนราชการ ไดแก การขาดความพรอมดานอุปกรณปฏิบัติงานและสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ต การขาด
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ความพร อ มของเจ าหน า ที่ ในการใช เทคโนโลยี ในการปฏิ บั ติ งาน ความไม ส ะดวกในการติ ด ต อ สื่ อ สารและการ
ประสานงานในกรณีเรงดวน งานเกี่ยวกับเอกสารราชการที่ยังคงมีความจําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง
5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ ไดแก ควรจัดใหมี
อุ ป กรณ ร องรั บ การปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ ง ควรสนั บ สนุ น ค า ใช จ ายในการปฏิ บั ติ งานที่ บ า น เช น ค าบริ ก าร
อิน เทอรเน็ ต เป น ตน และอาจนํ าแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งไปใชในอนาคตเพื่อลดปญ หาการจราจร
มลพิษทางอากาศ และลดคาใชจายดานสาธารณูปโภคของสวนราชการ
22. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ รั บ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ข องการปฏิ บัติ งานนอกสถานที่ ตั้ง (Work from
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ ในสัปดาหชวงระหวางวันที่ 1 – 5 มิถุนายน
2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต ก ารกํ ากั บ ดู แ ลของกระทรวงการคลั งโดยสํ านั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจํานวน 55 แหง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาหชวงระหวาง 1 – 5 มิถุนายน 2563
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิ จ (ปฏิ บั ติงานที่ บานหรือที่ พักหรือสถานที่ ต ามที่
รัฐวิสาหกิจกําหนด)
รัฐวิสาหกิจ 46 แหง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและมีรัฐวิสาหกิจ 9 แหง
ไดแก บริษัทบริหารสินทรัพย ธนาคารอิส ลามแหงประเทศไทย จํากัด โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล การยางแหงประเทศไทย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย การยาสูบแหงประเทศไทย
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย และองคการสุรา กรมสรรพสามิต ที่ให
พนักงานกลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแลว ทั้งนี้ จากจํานวนพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
จํานวน 272,481 คน มีพนักงานและลูกจางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจํานวน 42,746 คน หรือคิดเปนรอยละ 16
2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ 34 แหง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา โดยมีชวงเวลาเริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแตเวลา 6.00 น. – 10.30 น. ลดลงจากสัปดาหกอนหนา (ชวงระหวางวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563) 2 แหง
3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจที่ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้ง
เปนรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน ขึ้นอยูกับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีการกํากับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผานแอปพลิเคชัน Line ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
ปฏิบัติงานที่องคกรพัฒ นาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใชแอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจมี ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งวา ควรเตรียมอุ ปกรณ และระบบเพื่ อรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งใหเพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององคกรใหสามารถรองรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งได ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารใหอยูในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งควร
พิจารณาลักษณะงานที่จําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเทานั้น เชน การใหบริการประชาชน และสําหรับงานอื่นที่
ไมจําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเปนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน
ตางประเทศ
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23. เรื่อง รางขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแหงออสเตรเลีย
ประกอบบันทึกความเขาใจวาดวยการสนับสนุนดานการสงกําลังบํารุงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหงประเทศออสเตรเลีย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหกระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทําขอตกลงระหวาง กห. แหงราชอาณาจักร
ไทย กับ กห. แหงออสเตรเลีย ประกอบบันทึกความเขาใจวาดวยการสนับสนุนดานการสงกําลังบํารุงระหวางรัฐบาล
แห งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงประเทศออสเตรเลีย โดยใหเจากรมสงกําลังบํ ารุงทหาร หรือผูแทนที่ไดรับ
มอบหมายเป น ผู ร ว มลงนามในร า งข อ ตกลง ตามที่ กห. เสนอ ทั้ งนี้ หากมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดของรางขอตกลงฯ โดยไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญของรางขอตกลงฯ ให กห. พิจารณาดําเนินการได
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกําหนดลงนามในรางขอตกลงฯ ภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย
สาระสําคัญของรางขอตกลง
วัตถุประสงค เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดใหมีการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงตามที่ระบุใน
รางขอตกลงฯ ระหวาง กห. ของทั้งสองประเทศ
ขอบเขตของงาน จั ด ให มี ก ารสนั บ สนุ น การส งกํ าลั งบํ ารุ งในการซ อ มรบ การฝ ก การวางกํ าลั ง
การปฏิบัติการรวม/ผสม และการดําเนินการในกรอบความรวมมืออื่น ๆ รวมทั้งในสถานการณอื่น ๆ หรือภาวะฉุกเฉิน
ดวยการสนั บสนุ น ยุทธภั ณ ฑ ทางทหารที่ มิไดใชเพื่อการสังหาร และการบริการประเภทต าง ๆ เชน อาหาร ที่ พั ก
เชื้อเพลิง การบริการติดตอสื่อสาร การบริการทางการแพทย การกอสราง การใชอาคารสถานที่ การขนสง การใช
ยานพาหนะ เปนตน โดยไมขัดตอกฎหมายหรือกฎระเบียบของแตละฝาย
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน ให จั ด ทํ า ข อ ตกลงในการปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน (Procedural
Arrangement) หรื อ ใช ใ บสั่ ง (Order) ตามแบบฟอร ม การสนั บ สนุ น การส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ระหว า งกั น ที่ กํ า หนด
ซึ่งผู เข ารว มฝ ายให การสนั บ สนุ น จะใช ค วามพยายามอยางเต็มที่ ในการให การสนั บ สนุน ผูเขารว มฝายขอรับ การ
สนับสนุนตามที่รองขอ
ขอตกลงฉบับนี้ จะมีผล ณ วันที่มีการลงนามครั้งสุดทาย และยังคงมีผลไปจนกวาจะมีการยกเลิก
24. เรื่อง รางกรอบความตกลงความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ ฉบับใหม
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอรางกรอบความตกลงความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการทุน
เพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ฉบั บใหม กรณี ที่มีความจําเปน จะตองปรับปรุงถอยคําหรือสาระสําคัญของ
หนั งสือสั ญญาที่ คณะรัฐมนตรีไดเคยอนุ มัติ หรือเห็น ชอบไปแลว หากการปรับ เปลี่ยนดังกลาวไม ขัดกับ หลักการที่
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ ใหสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย และอนุมัติใหเลขาธิการอาเซียน
หรือผูแทนเปนผูลงนามในกรอบความตกลงฯ ฉบับใหมในนามอาเซียน โดยใหกระทรวงการตางประเทศ มีหนังสือแจง
ความเห็นชอบตอรางกรอบความตกลงฯ ฉบับใหมในนามประเทศไทยไปยังสํานักเลขาธิการอาเซียน ผานคณะผูแทน
ถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแลว
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ
สาระสําคัญ
กรอบความตกลงความรวมมือระหวางอาเซียนกับยูนิเซฟมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับสิทธิ
ตามข อบั ญ ญั ติ ของอนุ สั ญ ญาว า ด ว ยสิ ท ธิ เด็ ก (Convention on the Rights of the Child) และบรรลุเป าหมาย
การพัฒ นาที่ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเด็น ที่เกี่ ยวกับ เด็ก โดยมี ประเด็น ความ
รวมมือ ดังนี้
(1) สนั บ สนุ น การบรรลุ เป า หมายตามวาระการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น พ.ศ. 2573 และเป า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด 17 ขอ ดวยความเสมอภาค เชน การเขาถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาแบบถวนหนา
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การลดอัต ราการเสีย ชี วิตของเด็ ก การพั ฒ นาสุขภาพของมารดา การยับ ยั้งการแพรกระจายของเชื้อเอชไอวีและ
โรคเอดส เปนตน
(2) การสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลและความรวมมือทางวิชาการดานสาธารณสุข สวัสดิการ
สังคม และการพัฒนา เชน การวิเคราะหสถานการณเกี่ยวกับเด็กที่มุงเนนความเทาเทียม การเขาถึงการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาอยางเทาเทียม การดูแลและพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการเฝาระวังทางดานโภชนาการและน้ํา สุขาภิบาล
และสุขอนามัย เปนตน
(3) การพัฒนามาตรฐานและคูมือแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพของนโยบายทางสังคมที่เกี่ยวกับ
เด็ก และบริการทางสังคมสํ าหรับกลุมเปราะบาง เชน การให ความชวยเหลือในการจัดทําเอกสารเกี่ ยวกับ กรอบ
การดําเนินงานในระดับประเทศ (เชน การจดทะเบียน การออกใบอนุญาต) สําหรับองคกรพั ฒนาเอกชนที่ทํางาน
ดานเด็ก การปองกันและขจัดความรุนแรงตอเด็กในโรงเรียน เปนตน
(4) การเพิ่ ม พู น ขี ด ความสามารถและสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานของอาเซี ย นในการส งเสริ มและ
การปกปองสิทธิเด็กในภูมิภาค
(5) การระบุถึงสถานการณปญหาที่สงผลกระทบตอเด็กในระดับภูมิภาค เชน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ปญหาที่เกิดจากการขยายตั วของเมือง และการเพิ่ มภูมิคุมกันผานการลดความเสี่ยง ซึ่งมีชุมชน
เปนฐานและมีเด็กเปนศูนยกลาง โดยมีการปรึกษาหารือกับองคกรอาเซียนเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของ
(6) การสรางความรวมมือดานการคุ มครองทางสังคม รวมทั้งการพัฒนาระบบการสนับสนุ น
แบบบูรณาการภายในประเทศสําหรับเด็กและครอบครัว ซึ่งครอบครัวตาง ๆ จะไดรับทรัพยากรและการสนับสนุน
ที่เอื้อตอการเติบโตและพัฒนาการสูงสุดของเด็ก
กิจกรรม ไดแก การปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยน และการเผยแพรขอมูลในประเด็นตาง ๆ ดานเด็ก
การประชุ ม การสัมมนา การฝกอบรม และการประชุมเชิงปฏิ บั ติการที่ รวมกั น ดําเนิ น การ หรือรวมกั น สนั บ สนุ น
การชวยเหลือดานวิชาการ งานวิจัยและการศึกษารวมกัน รวมทั้งการผลิตเอกสารสิ่งพิมพรวมกันที่รวบรวมขอมูล
บทเรีย นการปฏิบั ติ งานที่ ดี การแลกเปลี่ ยนความรู และการส งเสริมการระดมความคิ ดเห็ น ในเรื่องสิ ทธิเด็ กต างๆ
การรณรงคพิทักษสิทธิและการสรางความตระหนักรู และ การเขารวมการประชุม การประชุมวิชาการ การสัมมนา
และการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นความรวมมือที่ไดระบุไว
ทั้งนี้ กรอบขอตกลงนี้จะมีผลเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่ทั้งสองฝายไดลงนามรวมกัน และอาจ
มีการตออายุระยะเวลาอีก 5 ป โดยความยินยอมรวมกันทั้งสองฝาย โดยกรอบขอตกลงนี้อาจจะยุติเมื่อใดก็ไดโดย
ฝายใดฝายหนึ่ง โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรใหเวลาอีกฝายลวงหนาเปนเวลา 6 เดือน การยุติกรอบขอตกลง
ความรวมมือจะไมมีผลกระทบตอโครงการตางๆ ที่กําลังดําเนินงานอยูใหสําเร็จตามที่ตกลงกันไวทั้งสองฝาย
25. เรื่อง ขอความเห็นชอบรางบั นทึ กความรวมมือระหวางราชอาณาจักรไทยและองคการทางทะเลระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการเขารวมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองคการทางทะเลระหวางประเทศภาคบั งคั บ
(IMO Member State Audit Scheme: IMSAS)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ กระทรวงคมนาคม (คค.) ดังนี้
1. ร า งบั น ทึ ก ความร ว มมื อ ระหว า งราชอาณาจั ก รไทยและองค ก ารทางทะเลระหว า งประเทศ
(International Maritime Organization: IMO) เกี่ยวกับการเขารวมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองคการทาง
ทะเลระหวางประเทศภาคบังคับ (Memorandum of Cooperation between the Kingdom of Thailand and
the International Maritime Organization concerning Participation in the IMO Member State Audit
Scheme : IMSAS) โดยหากมีความจําเปนตองแกไขขอความในรางบันทึกความรวมมือดังกลาว ที่มิใชสาระสําคัญ
และการแกไขนั้นเปนประโยชนตอประเทศไทย ใหกระทรวงคมนาคม โดยกรมเจาทาสามารถดําเนินการได โดย
ประสานกั บ กรมสนธิ สั ญ ญาและกฎหมาย กระทรวงการต างประเทศ (กต.) โดยไม ต อ งขอความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
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2. อนุมัติใหอธิบดีกรมเจาทาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความรวมมือฯ ฝาย
ไทย และมอบหมายให กต. ออกหนั งสื อ มอบอํ า นาจเต็ ม (Full Powers) ให แ ก อ ธิ บ ดี ก รมเจ า ท าหรื อ ผู ที่ ได รั บ
มอบหมายสําหรับการลงนามดังกลาวตอไป
3. อนุ มัติ ให ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วขอ งเขารวมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองคการทางทะเล
ระหวางประเทศภาคบังคับ (IMSAS) ตามกําหนดการของ IMO และดําเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหวาง
ประเทศของ IMO ตลอดจนรวมมือและสนับสนุนการดําเนินการตามที่คณะกรรมการแหงชาติเพื่อประสานงานกับ
IMO กําหนด โดยใหกรมเจาทาเปนหนวยประสานการปฏิบัติ
(ยังไมมีกําหนดวันลงนามในรางบัน ทึกความรวมมือดังกลาว ทั้งนี้ IMO ไดกําหนดการตรวจสอบ
ประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ 2564)
สาระสําคัญของเรื่อง
รางบันทึกความรวมมือระหวางราชอาณาจักรไทยและองคการทางทะเลระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การเขารวมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองคการทางทะเลระหวางประเทศภาคบังคับ (Memorandum of
Cooperation between the Kingdom of Thailand and the International Maritime Organization
concerning Participation in the IMO Member State Audit Scheme : IMSAS) ที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับบันทึก
ความรวมมือระหวางราชอาณาจักรไทยและองคการทางทะเลระหวางประเทศเกี่ยวกับการเขารวมโครงการตรวจสอบ
ประเทศสมาชิกโดยสมัค รใจ ที่ป ระเทศไทยไดเคยลงนามและได รับ การตรวจสอบจากองค การทางทะเลระหวาง
ประเทศตามบันทึกความรวมมือดังกลาวในป 2550 โดยปจจุบันไดมีการปรับปรุงแกไขในประเด็นสวนใหญที่เคยมี
ปญหาแลว เชน กรมเจาทาไดออกกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2558 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ
วิธี ก ารกํ ากั บ ดู แลองค กรที่ ได รั บ การยอมรั บ และจั ด ทํ าความตกลงกั บ องค กรที่ ได รั บ การยอมรับ 7 ราย แต งตั้ ง
คณะอนุ กรรมการตาง ๆ เพื่ อดําเนิ น การตามพั น ธกรณี อนุสั ญ ญาระหวางประเทศขององค การทางทะเลระหวาง
ประเทศ จัดทําแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสําหรับการจัดเก็บขอมูล และการตรวจเรือ ทั้งนี้ การลงนามในรางบันทึก
ความเข าใจฯ จะเป น การให ค วามร ว มมื อ และความช ว ยเหลื อ แก ค ณะผู ต รวจสอบในการเข ามาตรวจประเมิ น
ประสิท ธิภ าพการดํ าเนิ น งานของประเทศไทยในการปฏิ บัติตามพั น ธกรณี ของอนุสัญ ญาและพิ ธีส ารที่ สําคัญ ของ
องคการทางทะเลระหวางประเทศ โดยผลการตรวจสอบมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อการลงโทษ แตจะใชเปนแนวทางในการ
ปรับ ปรุงการปฏิบั ติงานของหนวยงานที่ เกี่ยวของและเลขาธิการองคการทางทะเลระหวางประเทศไดกําหนดการ
ตรวจสอบประเทศไทยภายใต โครงการตรวจสอบประเทศสมาชิ กองค ก ารทางทะเลระหวางประเทศภาคบั งคั บ
(IMSAS) ในเดือนกุมภาพันธ 2564 ซึ่งชวยสนับสนุนการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของไทยและสรางความเชื่อมั่น
ใหแกประเทศไทยไดอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเปนการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของ
ไทยในเวทีโลกตามนโยบายของรัฐบาล
26. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการดําเนินการศูนยจัดเก็บขอมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary
Data Collection Center) ของทางการเมียนมา
คณะรัฐมนตรีใหความเห็น ชอบการขอขยายระยะเวลาการดําเนิน การศูน ยจัดเก็ บข อมูล แรงงาน
เมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data Collection Center) ของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร ออกไป
อีก 1 ป โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้
1. กระทรวงการตางประเทศ (กต.) กระทรวงแรงงาน (รง.) (กรมการจัดหางาน) จังหวัดสมุทรสาคร
โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเปนหนวยงานหลักใน
การประสานงานกับทางการเมียนมาใหดําเนินการตามมติที่ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเรื่องรัฐบาลเมียนมาขอ
ขยายเวลาการดําเนินการของศูนยจัดเก็บขอมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราวที่จังหวัดสมุทรสาคร
2. จังหวัดสมุทรสาคร โดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสมุทรสาคร เปนหนวยงานที่พิจารณา
กําหนด วัน เวลา ในการเริ่ มเป ดดําเนิ น การ รวมทั้ งพิจ ารณาแนวทางการปฏิบัติงานของศูน ยจัดเก็บ ขอมูล ฯ ให
สอดคลองกับแนวทางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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กระทรวงแรงงาน (รง.) ได เ สนอคณะรั ฐ มนตรี ให ค วามเห็ น ชอบการขอขยายระยะเวลาการ
ดําเนินการศูนยจัดเก็บขอมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data Collection Center) ของทางการ
เมี ย นมา ณ จั งหวั ดสมุ ทรสาคร ซึ่ งสิ้ น สุ ด การดํ าเนิ น การเมื่ อวั น ที่ 16 มี น าคม 2563 ออกไปอี ก 1 ป และขอให
กระทรวงการตางประเทศ (กต.) รง. (กรมการจัดการงาน) และจังหวัดสมุทรสาคร (กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดและสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร) เปนหนวยงานหลักในการประสานกับทางการเมียนมาให
ดําเนินการตามผลประชุมรวมระหวางสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ และให
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสมุทรสาครพิจารณากําหนด วัน เวลา ในการเปดดําเนินการ รวมทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติงานของศูนยจัดเก็บขอมูลฯ ใหสอดคลองกับแนวทางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 โดยการดําเนินการของศูนยดังกลาวยังคงเปนไปตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวเมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2562
การดํ า เนิ น การของศู น ย จั ด เก็ บ ข อ มู ล ฯ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล ของแรงงานเมี ย นมาที่
ประสงคขอมีหนั งสือเดิน ทาง กลุมเปาหมาย คือ กลุมแรงงานเมี ยนมา ระยะเวลาการดําเนิ นงาน ดําเนิ นการ
ชั่วคราวของศูนยจัดเก็บขอมูลฯ เปนระยะเวลา 1 ป เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่จากสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา จํานวน 13 คน (ไมมีการขอเอกสิทธิ์คุมครองการทางการทู ต) สถานที่ ตั้ง ตลาดทะเลไทย ตําบลทาจีน
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร คาใชจายในการดําเนินการ ไมมีการเรียกเก็บคาใชจายในการดําเนินการ
(ยกเวนเมื่อไปรับหนังสือเดิน ทาง ตองเสี ยคาใชจายจํานวน 1,050 บาท) สถานที่ สําหรับรับหนั งสื อเดิน ทาง 1.
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาแหงประเทศไทย 2. ศูนยออกหนังสือเดินทางบริเวณชายแดน 3
แหง ไดแก ฝงทาขี้เหล็ก ฝงเมียวดี และฝงเกาะสอง
27. เรื่อง ผลการประชุ มระดับรัฐมนตรีทองเที่ ยวอาเซี ยนวาระพิ เศษผานระบบการประชุมทางไกล (Special
Meeting of ASEAN Tourism Ministers on COVID-19) (กก.)
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลประชุมระดับรัฐมนตรีทองเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผานระบบการประชุม
ทางไกล (Special Meeting of ASEAN Tourism Ministers on COVID-19) ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการ
ท องเที่ ย วและกี ฬ า (นายพิ พั ฒ น รั ช กิ จ ประการ) ได เขารว มการประชุ ม ดังกล าวเมื่ อวัน ที่ 29 เมษายน 2563 มี
สาระสําคัญสรุปได ดังนี้
สาระสําคัญ
1. การดํ า เนิ น มาตรการของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นแต ล ะประเทศเพื่ อ ลดผลกระทบของ
COVID-19 และชวยฟนฟูอุตสาหกรรมทองเที่ยว สรุปได ดังนี้
(1) การใหการสนับสนุนทางการเงิน
สนั บ สนุ น ทางการเงิน ให แกกลุมลู กจางและผูป ระกอบการวิส าหกิจขนาดกลาง
และวิ ส าหกิ จ ขนาดย อ ม (Micro, Small and Medium-sized Enterprises: MSME) เช น การลดภาษี ธุ ร กิ จ
การผอนผันการชําระเงินสมทบของลูกจางเขากองทุนบําเหน็จบํานาญ การกําหนดมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และ
การสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
(2) การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
แก ไขป ญ หาและสรางความมั่ น ใจแกภ าคธุร กิจ อยางต อ เนื่ อ ง เช น การพั ฒ นา
แอปพลิเคชันเพื่อใหประชาชนสามารถติดตามสถานการณ COVID-19 และการพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 ที่ทราบ
ผลรวดเร็วและแมนยํา
(3) การเสริมสรางขีดความสามารถและทักษะของบุคลากรดานการทองเที่ยว
สนับสนุนการพัฒ นาทักษะของบุคลากรดานการทองเที่ยวใหทันตอสถานการณ
และพรอมที่จะกลับเขาสูตลาดภายหลังวิกฤตการณ COVID-19 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) การประสานงานระหวางหนวยงาน
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กระทรวงการทองเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศไดประสานความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิดเพื่อตอบสนองตอสถานการณ COVID-19 ตามคําแนะนําขององคการ
อนามัยโลกและองคการการทองเที่ยวโลก โดยประเทศอาเซียนสวนใหญไดจัดตั้งหนวยงานพิเศษหรือคณะกรรมการ
ขึ้นเพื่อรับมือ COVID-19 โดยเฉพาะ
(5) การจัดกิจกรรมผานสื่อสังคมออนไลน
สงเสริมสุขภาพและความปลอดภัยผานแพลตฟอรมตาง ๆ โดยใหชุมชนมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมในการสนับสนุนรัฐบาลในการควบคุมการแพรกระจายของ COVID-19
(6) การเตรียมแผนการฟนฟู
อยูระหวางจัดเตรียมแผนการฟนฟูภาคการทองเที่ยว โดยหารือกับผูมีสวนไดสวน
เสียเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการตอบสนองเชิงนโยบายจะมีความเหมาะสม และคาดการณวาจะมีการดําเนินแผนการ
ฟนฟูทั้งระยะสั้น (6 เดือนถึง 1 ป) และระยะยาว (มากกวา 1 ป)
ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดแจงตอที่ประชุมวา ประเทศไทยมีมาตรการ
ในการบรรเทา เยียวยา และฟน ฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก COVID-19 โดยแบงออกเปน 2 ระยะ โดยในระยะแรก
ประกอบดวย มาตรการดานการเงินการคลัง และมาตรการดานการใหการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ สวน
มาตรการระยะที่ ส องประกอบด ว ย 6 ด าน ได แก มาตรการเสริม สรางและการรักษาขี ดความสามารถดา นการ
ทองเที่ยว มาตรการสรางรายไดแกสถานประกอบการทองเที่ยว การพัฒ นาทักษะบุคลากรดานการทองเที่ยว การ
สรางมาตรฐานความปลอดภัยดานการทองเที่ยวและดานสุขอนามัย การชวยเหลือผูประกอบการทองเที่ยว และการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2. ถอยแถลงการณรวมการประชุมรัฐมนตรีทองเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษ ซึ่งรัฐมนตรีทองเที่ยว
อาเซียนไดใหการรับรองรางแถลงการณดังกลาว โดยมีสาระสําคัญคือ การแสดงความหวงใยและยืนยันเจตนารมณ
รวมกันในการเสริมสรางความรวมมือเพื่อรับมือกับการแพรระบาดของโรค COVID-19 ตลอดจนเตรียมความพรอม
สําหรับการฟนตัวทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณคลี่คลายลง ทั้งนี้ เอกสารถอยแถลงการณดังกลาวมีสาระสําคัญที่
ไมแตกตางจากรางเอกสารที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
28. เรื่อง รางถอยแถลงรวมของการประชุมระดับสูงผานระบบการประชุมทางไกลวาดวยความรวมมือระหวาง
ประเทศภายใตขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง: การตอสูกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดวยความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอรางถอยแถลงรวมของการประชุมระดับสูงผานระบบการประชุมทางไกลวา
ดวยความรวมมือระหวางประเทศภายใตขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง: การตอสูกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารดังกลาว ในสวนที่
ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาอี ก ครั้ ง และมอบหมายให รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงการต า งประเทศ หรื อ ผู ที่ ได รั บ
มอบหมายเขารวมประชุมดังกลาว และรวมใหการรับรองรางถอยแถลงฯ ตามที่กระทรวงการตางประเทศ เสนอ
สาระสํ า คั ญ ร า งถ อ ยแถลงฯ เป น เอกสารแสดงเจตนารมณ ข องรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
การตางประเทศและเจาหนาที่ระดับสูงของประเทศตามแนวเสนทางเศรษฐกิจสายไหมที่จะรวมมือกันในการรับมือกับ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการฟนฟูเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ตระหนักถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเปนความ
ทาทายที่ตองไดรับความรวมมือจากประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเปนเอกภาพ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน พรอมทั้งสนับสนุนบทบาทและการดําเนินการของสหประชาชาติและองคการอนามัย
โลกในการควบคุมและจํากัดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. แสดงความมุงมั่นที่จะสงเสริมความรวมมือ ดังนี้
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(1) การปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ การใหความชวยเหลือแกประเทศที่ไดรับผลกระทบ การสงเสริมการ
เข าถึ งวัค ซี น เวชภั ณ ฑ และอุ ป กรณ ท างการแพทย การให การสนั บ สนุน ดานสุ ขภาพและการบริก ารที่จําเป น แก
ประชาชนของประเทศตามแนวเสนทางเศรษฐกิจสายไหม รวมทั้งผูที่ทํางานภายใตโครงการสายแถบและเสนทาง
ตลอดจนการสนับสนุนกลไกระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระหวางประเทศ ในการแกไขปญหาตาง ๆ
(2) การกระชั บ ความรว มมื อ ในการพั ฒ นาความเชื่ อ มโยง โดยการส งเสริม การพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงที่มีคุณภาพสูงและยั่งยืน บนพื้นฐานของการเปดกวาง ความโปรงใส และการมี
สวนรวมของทุ กภาคสวน การสนั บ สนุ น การเป ดเสนทางคมนาคมเพื่ อสงเสริมการคาข ามพรมแดนและการขนส ง
อุปกรณทางการแพทยที่จําเปน รวมถึงการสนับสนุนการจัดตั้งชองทางพิเศษเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคาและ
การเดินทางของนักธุรกิจ
(3) การส งเสริม การฟ น ฟู ท างเศรษฐกิ จ โดยการสนั บ สนุ น การเป ด ตลาด ระบบการค า
พหุภาคี การรักษาหวงโซการผลิตโลกเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน การสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
พาณิ ชยอิเล็กทรอนิกส การพัฒ นาเมืองอัจฉริยะ และการบริการทางอินเทอรเน็ตอื่น ๆ รวมทั้งความเชื่อมโยงดาน
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
(4) การสงเสริมความรวมมือที่ปฏิบัติไดจริง โดยการสงเสริมความรวมมือที่ เปน รูปธรรม
ภายใตขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง การสานตอการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจ และการดําเนินโครงการ
ตาง ๆ ที่มีความยั่งยืน ทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม การเงินและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการดําเนินการตามหลักการและ
ฉันทามติของการประชุมขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง ครั้งที่ 2
29. เรื่อง การขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงรวมสําหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อ า เซี ย น ค รั้ ง ที่ 2 3 (Joint Ministerial Statement of the Twenty Third ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC) Council)
คณะรัฐมนตรีเห็น ชอบในหลักการต อรางถอยแถลงรวมสําหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 โดยหากมีความจําเปนตองแกไขเอกสารในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัด
ผลประโยชนตอประเทศไทย ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินการได โดยไมตองเสนอ
คณะรัฐ มนตรีพิจารณาอี ก และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษย ในฐานะ
หัวหนาผูแทนไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 รวมรับรองรางถอย
แถลงรวมสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 ตามที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เสนอ
สาระสําคัญ
รางถอยแถลงรวมสําหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 มี
สาระสําคัญ ดังนี้
1) สนั บ สนุ น การเป น ประธานอาเซีย นของสาธารณรัฐสังคมนิ ย มเวีย ดนามภายใตแนวคิ ดหลั ก
“แนนแฟนและตอบสนอง” และแผนงานสําคัญสําหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของเวียดนามซึ่งรวมถึง
ก) ความเชื่อมโยงระหวางภูมิภาค ความแนนแฟน และการแสวงหาผลประโยชนจากโอกาส ข) การสงเสริมอัตลักษณ
อาเซียนและความตระหนักรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ค) การยกระดับความเปนหุนสวนกับประชาคมโลกในดาน
สันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาอยางยั่งยืนของอาเซียน และ ง) การเพิ่มพูนขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ทางสถาบันของอาเซียน
2) รับรอง “ปฏิญญาอาเซียนวาดวยการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยสําหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของ
งาน” ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36
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3) ต อนรับ ป 2563 ในฐานะป แห งอัตลักษณ อาเซีย น ซึ่งจะสงเสริมความรูสึกเปน สว นหนึ่ งของ
ประชาคมอาเซียนในหมูประชาชน และผสานความพยายามรวมกันในการสรางประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและ
แบงปน
4) สนับสนุนขอเสนอการมีสวนรวมของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการ
พบปะหารือระหวางเยาวชนและผูนําอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุม
สมัยพิเศษวาดวยความเสมอภาคระหวางเพศและการเสริมพลังสตรี
5) รับทราบความกาวหนาในการอนุวัติการแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ
สงเสริมการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568
ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จะรวมรับรองรางถอยแถลงรวมสําหรับการ
ประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 นี้
30. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษวา
ดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอรางถอยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัย
พิ เศษ ว า ด ว ยโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด-19) โดยหากมีค วามจําเป น ตอ งแกไขเอกสารในสว นที่ ไม ใช
สาระสํ า คั ญ หรื อ ขั ด ต อ ผลประโยชน ข องไทย ให ก ระทรวงการต า งประเทศดํ า เนิ น การได โดยไม ต อ งเสนอต อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวม
รับรองและออกถอยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ วาดวยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่ กต. เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
รางถอยแถลงของของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ วาดวยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปนเอกสารแสดงเจตนารมยของรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-รัสเซีย เพื่อรวมกัน
สงเสริมความรวมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทั้งใน
ดานการปองกัน เฝาระวัง และรักษา ซึ่งรวมถึงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาตานไวรัส เพื่อสงเสริมความเปนอยูที่ดี
ของประชาชน การดูแลและอํานวยความสะดวกในการเดินทางกลับของคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซียที่
ไดรับผลกระทบในชวงวิกฤตการแพรระบาดของโควิด-19 รวมทั้งแสดงความมุงมั่นในการรับมือกับผลกระทบในดาน
ตาง ๆ จากการแพรระบาดของโควิด-19 ผานการสงเสริมความรวมมือทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยว เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจตลอดจนยินดีตอการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 และการจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนการเงินความเปนหุนสวนคูเจรจา อาเซียน-รัสเซีย (ASEAN-Russia Dialogue Partnership
Financial Fund) เพื่อดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุขรวมกัน
ทั้ งนี้ การประชุ ม ประชุ มรั ฐมนตรี ตา งประเทศอาเซี ย น-รัส เซีย สมัย พิ เศษ วาด วยโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
(โควิด-19) มีกําหนดจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

แตงตั้ง
31. 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
(กระทรวงสาธารณสุข)

37
คณะรั ฐมนตรี มีมติ อนุ มัติ ตามที่ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุ ขเสนอแตงตั้ ง นายสุ พ รชั ย
กาญจนวาสี นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนารายณ
มหาราช สํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัดลพบุ รี สํานั กงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหน ง นายแพทย ท รงคุ ณ วุฒิ
(ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สํานักงาน
ปลั ด กระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข ตั้ งแต วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2562 ซึ่ งเป น วั น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ครบถ ว นสมบู ร ณ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
32. 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
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ตั้งแตวันที่มี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นางสาวกรรณิ ก า ชู เกี ย รติ มั่ น ทั น ตแพทย เชี่ ย วชาญ (ด านทั น ตกรรม) สถาบั น ทั น ตกรรม
กรมการแพทย ดํารงตําแหนง ทันตแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานทันตกรรม) สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย ตั้งแตวันที่
18 ธันวาคม 2562
2. นางสาวประไพ วงศ สิน คงมั่ น ผู เชี่ ย วชาญเฉพาะด านมาตรฐานและคุ ณ ภาพของสมุ น ไพร
(นักวิทยาศาสตรการแพทยเชี่ยวชาญ) สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย ดํารงตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ
ดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย (เคมี) (นักวิทยาศาสตรการแพทยทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
3. นางสิริภากร แสงกิจพร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพันธุกรรมทางคลินิก (นักวิทยาศาสตรการแพทย
เชี่ ย วชาญ) กลุ ม พั น ธุ ก รรม สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร ส าธารณสุ ข กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ดํ า รงตํ า แหน ง
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด านวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย (ชี ว วิ ท ยา) (นั ก วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ท รงคุ ณ วุ ฒิ )
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
33. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้ง นายวรวุฒิ
พงษ ประภาพั นธ กงสุลใหญ (นั กบริห ารการทูต ระดับ ตน ) สถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหราน สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง ซึ่งการแตงตั้งขาราชการใหไปดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูตประจําตางประเทศดังกลาว ไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูรับ
34. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รัฐ มนตรี ป ระจํ า สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี (นายเทวั ญ ลิ ป ตพั ล ลภ)
ในฐานะกํ ากั บ ดู แลสํ านั กงานพั ฒ นาพิ งคนคร (องค การมหาชน) เสนอแต งตั้ ง พลตํ า รวจโท ประหยั ชว บุ ญ ศรี
เป น กรรมการภาคเอกชนในคณะกรรมการบริห ารการพั ฒ นาพิ งคนคร แทนตํ าแหน งที่ วางลง ทั้ งนี้ ตั้ งแต วัน ที่
16 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

